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На сьогоднішній день проблема імунітету риб приваблює 

дослідників з метою оцінки ролі імунної системи в адаптаційних 

процесах, в зв’язку з підвищенням антропогенних навантажень, 

забрудненням водойм різного роду токсикантами і розробкою 

імунотестів для оцінки якості вод і токсичного ефекту полютантів на 

риб 1. Для риб характерним є домінування неспецифічних факторів 

захисту, а на ранніх етапах онтогенезу вони є визначальними [2-4]. 

До неспецифічних факторів захисту відносять фагоцитоз лейкоцитів 

5, ретикулоендотеліальну систему 6, неспецифічні цитотоксичні 

клітини 7. 

Основними джерелами забруднення природних вод України є 

промислові стічні води, комунальні стічні води, сільськогосподарські 

стоки, нафта і нафтопродукти, поверхневі стоки та атмосферні 

опади. Природні джерела найбільш забруднені важкими металами, 

пестицидами, фенолами, поверхнево-активними речовинами 8. 

Тому метою роботи було визначити вивченість клітинних факторів 

неспецифічного захисту риб за присутності розповсюджених 

токсикантів водного середовища. 

Показано, що на присутність карбофосу клітинні фактори 

імунітету риб реагували зміною функціональної активності. Так, малі 

концентрації карбофосу (1 мг/л) здійснювали деяку стимулюючу дію 

на клітинну ланку імунітету 1. Пентахлорофенол знижував 

показники неспецифічного імунітету риб 

(макрофаги/нейтрофіли/активність природних кілерів) 9. 

Дихлорофос та трихлороформ також знижували неспецифічну імунну 

відповідь у коропа 10-11. Вивчення фагоцитарної функції 

прісноводних риб Австралії показало, що імунотоксичність 

пестицидів, яку оцінювали за інгібуванням фагоцитарної активності, 

знижувалась в ряду: стануморганічні сполуки ˃ ендосульфан ˃ 

хлорпірифос 12. 

Микряков В. Р. зі співавторами 1 процитували роботи, 

присвячені складу і кількості лейкоцитів, їх фагоцитарної активності 

при вивченні характеру реагування клітинних факторів імунітету на 

фенол, радіонукліди, важкі метали. Інформація про клітинні фактори 

неспецифічної резистентності за присутності важких металів, 
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поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів, поліхлорованих 

біфенілів також міститься в літературному огляді 13.  

Дані імунологічних реакцій риб в умовах підвищеного 

антропогенного навантаження, зокрема за присутності важких 

металів проаналізовано та узагальнено в праці 14. Встановлено 

інгібуючий вплив іонів кадмію та нікелю на функціональну 

активність фагоцитів коропа 15. Зазначено, що при збільшенні дози 

металу фагоцитарна активність пригнічується. При концентрації 

нікелю 5 ГДК відмічено незначну активацію фагоцитів. Також 

зниження фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної крові 

коропа спостерігали за умов дії підвищених концентрацій іонів 

плюмбуму 16. Встановлено зниження стійкості японського вугра до 

бактерій під впливом купруму, що пов’язують зі зменшенням 

фагоцитарної активності 17. 

В роботі Ivanković T. та Hrenović J. 18 наводиться 

характеристика біологічної активності сурфактантів (аніонних, 

катіонних та нейтральних). Зокрема автори зазначають, що більшість 

тест-організмів токсичності сурфактантів є водними і включають 

водорості, риб, або в меншому ступені бактерії. В роботі наведено 

аналіз токсичності ПАР щодо риб, проте відомості впливу цих сполук 

на клітинні фактори неспецифічної резистентності відсутні. У 

літературному огляді Lewis M. A. 19, присвяченому аналізу 

досліджень хронічної і сублетальної токсичності сурфактантів щодо 

водних тварин також відсутні відомості про їх вплив на клітинні 

фактори імунітету у риб. 

Є повідомлення про дослідження фагоцитозу клітин коропа 
Cyprinus carpio in vitro за присутності бісфенолу А та нонілфенолу. 

Зазначено, що вказані сполуки впливали на фагоцитарну активність 

клітин, зокрема за НСТ-тестом зменшували її 20.  

Таким чином, клітинні фактори неспецифічної резистентності 

риб в більшій мірі досліджено за присутності важких металів та 

пестицидів. У доступній нам літературі відомості про вплив 

поверхнево-активних речовин на клітинні фактори імунітету 

обмежені, а власне синтетичних миючих засобів відсутні. Тому 

подальшою перспективою є дослідження функціональної активності 

крові риб за присутності синтетичних миючих засобів.  
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