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Анотація. Хронічна дія несприятливих чинників на організм
призводить до порушень цитогенетичної стабільності та накопичення
хромосомних аномалій в клітинах організму. Тому доцільним є
використання мікроядерного тестування, яке належить до одного з
найефективніших методів і дає змогу визначити дію речовин, що
виникають під час запуску біофільтра, на структуру хромосом і
виявити генетичні зміни в клітинах риби.
Метою роботи було дослідити утворення мікроядер у клітинах
зябер малька райдужної форелі під час запуску біофільтра УЗВ за
використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST. У
результаті проведеного гістологічного оцінювання клітин зябер райдужної
форелі було виявлено три типи мікроядер. До 1-го типу було віднесено
клітини зябер малька райдужної форелі, що містили 1 мікроядро, яке
знаходилося на великій відстані від основного ядра, до 2-го типу – клітини
зябер, що містили 2 мікроядра, які знаходилися ближче до периферії клітин,
і до 3-го типу – клітини зябер, що містили 3 і більше мікроядер.
Переважна більшість клітин зябер райдужної форелі містила по
1–2 (80 %), а також зустрічалися клітини з 3 мікроядрами.
Ключові слова: нітрит, райдужна форель, біофільтр, мікроядра
Актуальність.
Запуск
біофільтра
в
умовах
замкнутого
водопостачання супроводжується зростання у воді кількості нітритів [7, с.
900–905]. Їх перетворення в слаботоксичні для риби нітрати залежить від
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нітрифікуючих і денітрифікуючих мікроорганізмів, які заселяють
наповнювач реактора біофільтру [2, с. 184–187].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тривалий вплив
утворених в УЗВ нітритів чинить на організм риби генотоксичний вплив [6, с.
4-8]. Настає порушення цитогенетичної стабільності та накопичення
хромосомних аномалій в клітинах організму. Тому доцільним є використання
мікроядерного тестування, яке належить до одного з найефективніших
методів і дає змогу визначити дію речовин, що виникають під час запуску
біофільтра, на структуру хромосом і виявити генетичні зміни в клітинах риби.
Використання цитогенетичного підходу для вирішення цих завдань
вважається перспективним як для характеристики генотоксичності
середовища, так і для оцінювання фізіологічного стану організму [1, с.19-24,
3, с.77–85, 4, с. 170-179, 5, с. 227–231].
Мета дослідження – експериментально дослідити утворення різних
типів мікроядер у клітинах зябер малька райдужної форелі під час запуску
біофільтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача
RK PLAST.
Матеріали та методи дослідження. Для вивчення впливу
несприятливих чинників на малька райдужної форелі, що виникають під
час запуску біофільтра нами, враховуючи кількість нітритів у воді, було
виділено чотири періоди, кожен з яких тривав 10 діб і лише останній – 5
діб. Останній період виявився найкоротшим через зниження, майже до
норми, у воді нітритів, утворення біоплівки на поверхні наповнювача
біофільтра, що підтверджувалося інтенсивною діяльністю мікроорганізмівденітрифікаторів.
Для дослідження утворення мікроядер у клітинах зябер малька
райдужної форелі було використано мікроядерний тест. Для цього зразки
зябер малька райдужної форелі фіксували в двох змінах свіжовиготовленої
та охолодженої суміші етилового спирту і оцтової кислоти (3:1) упродовж 30
хв кожна в об’ємі, який в 50 раз перевищує об’єм фіксованого матеріалу.
Зразки поміщали в холодильник, через дві доби промивали 70 % етиловим
спиртом та зберігали до проведення досліджень.
Механічну мацерацію проводили впродовж 5–10 хв, хімічну в 45 %
розчині оцтової кислоти – 40–50 хв. Повітряно-сухі препарати фарбували
50 % розчином нітрату срібла в термостаті за 58–60 °С упродовж 5–6 хв
до отримання коричневого кольору, дофарбовували 2 % розчином Гімза в
фосфатному буфері (рН = 6,8) упродовж 1 хв [1, с.19-24, 8 pp. 1014–1015].
Число ядерець підраховували у кожного зразка у 500–700 клітин з
використанням окулярів х16, об’єктивів х100 мікроскопа (Біолам) та
вимірювали діаметр ядерець окуляр-мікрометром у 100 клітин за того ж
збільшення об’єктиву [4, с. 170-179].
Результати дослідження
та їх обговорення. У результаті
проведеного гістологічного оцінювання клітин зябер райдужної форелі
було виявлено три типи мікроядер, які представлено на рисунках 1–3. До
1-го типу (рис. 1) було віднесено клітини зябер малька райдужної форелі,
що містили 1 мікроядро, яке знаходилося на великій відстані від
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основного ядра, до 2-го типу (рис. 2) – клітини зябер, що містили
2 мікроядра, які знаходилися ближче до периферії клітин, і до 3-го типу
(рис. 3) – клітини зябер, що містили 3 і більше мікроядер.

Рис. 1. Клітини зябер молоді форелі з мікроядрами 1-го типу:
1, 2, 3 – мікроядра в клітині

Рис. 2. Клітини зябер молоді форелі з мікроядрами 2-го типу:
1 – основне ядро; 2, 3 – мікроядра

Переважна більшість клітин зябер райдужної форелі містила
по 1–2 (80 %), а також зустрічалися клітини з 3 мікроядрами.
Отже, під час запуску УЗВ переважна більшість клітин зябер молоді
райдужної форелі містила по 1–2 (80 %), а також зустрічалися клітини
з 3 мікроядрами.
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Рис. 3. Клітини зябер молоді форелі з мікроядрами 3-го типу:
1, 2, 3 – мікроядра в клітині

Висновки і перспективи. Під час запуску УЗВ переважна більшість
клітин зябер молоді райдужної форелі містила по 1–2 (80 %), а також
зустрічалися клітини з 3 мікроядрами.
Перспективи подальших досліджень полягають у використанні
цитогенетичного підходу для оцінки санітарного стану УЗВ за кількістю
мікроядер у клітинах зябер малька райдужної форелі як під час
формування мікробіоценозу біофільтра, так і для оцінювання
фізіологічного стану організму протягом технологічного процесу.
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ТИПЫ МИКРОЯДЕР В КЛЕТКАХ ЖАБР МАЛЬКОВ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА БИОФИЛЬТРОВ УЗИ
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Аннотация. Хроническое воздействие неблагоприятных факторов
на организм приводит к нарушениям цитогенетической стабильности и
накопления хромосомных аномалий в клетках организма. Поэтому
целесообразным является использование микроядерного тестирования,
которое относится к одному из самых эффективных методов и
позволяет определить действие веществ, возникающих при запуске
биофильтра, на структуру хромосом и выявить генетические изменения
в клетках рыбы.
Целью работы было исследовать образования микроядер в
клетках жабр малька радужной форели при запуске биофильтра УЗИ
при использовании в нем полипропиленового наполнителя RK PLAST.
В результате проведенного гистологического оценивания
клеток жабр радужной форели были обнаружены три типа микроядер.
К 1-му типу были отнесены клетки жабр малька радужной форели,
содержащие 1 микроядро, которое находилось на большом расстоянии
от основного ядра, ко 2-му типу - клетки жабр, содержащих 2
микроядра, которые находились ближе к периферии клеток, и к 3-му
типу - клетки жабр, содержащие 3 и более микроядер.
Подавляющее большинство клеток жабр радужной форели
содержали по 1-2 (80 %), а также встречались клетки с 3 микроядрами.
Ключевые слова: нитриты, радужная форель, биофильтр,
микроядра
TYPES OF MICROLAWNER IN THE CELLS OF THE LOWER
PULMONARY SOURCE AT THE TIME OF MICROBIOCENOSIS
FORMATION BIOFILTER DOS
N. E. Grinevich, N. D. Kukhtin, N. V. Semanyuk, N. M. Prisyazhnyuk
Abstract. Chronic action of adverse factors on the body leads to
violations of cytogenetic stability and accumulation of chromosomal anomalies
in cells of the body. Therefore, it is expedient to use the micronuclear test,
which belongs to one of the most effective methods, and allows to determine
the action of substances, which occur during the start of biofilter, on the
structure of chromosomes and to detect genetic changes in cells of the fish.
The purpose of work was to investigate the formation of micronuclei in cells
of gills of hatchling of rainbow trout during the launch of biofilter RAS for the use of
polypropylene filler RK PLAST in it. As a result of histological evaluation of cells of
gills of rainbow trout, three types of micronuclei were identified. The 1st type
included cells of gills of hatchling of rainbow trout that contained 1 micronucleus,
which was located at a great distance from the main nucleus, the 2nd type included
cells of gills that contained 2 micronuclei, which were closer to the periphery of
cells, and the 3rd type - cells of gills that contained 3 or more micronuclei.
The vast majority of cells of gills of rainbow trout contained 1-2 (80 %),
and also cells with 3 micronuclei were encountered.
Keywords: nitrite, rainbow trout, biofilter, micronuclei
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