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ДИІІЛМ ІКЛ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ВИДОВОГО СКЛАДУ

НЕРІТРИХ (CILIOPIIOKA, PERITRICHIA)
В ОЧИСНИХ СПОРУДАХ
Проводили дослідження активного мулу очисних спорудах каналізації
м. Житомира впродовж року. Усього було виявлено 22

ви д и

із шести родів

перітрих (Epistylix lihrenbcrg. 1830, O/tereularia Goldfuss, 1820. 1orikello
Linnaeus,

1767,

Carchesium Ehrenbcrg.

Thuricola Kent, 1881)

1831. ZootlMinniuni

Bory,

182-4.

Протягом усього періоду досліджень в очисних

спорудах домінували представники родів Epistylix та УопісеЧч, середня
чисельність яких впродовж періоду дослідження становила 453 та 680 екз. на
І мл активного мулу відповідно. У літньо-осінній період значного розвитку
досягали також представники роду Opercultiriti середня чисельність яких за
рік склала 159 екз./мл. Представники родів Carchesium, Zoothamnium та

MljH'mipttOmj науконо п/кгкгничті кчи^н'/ч-нцін
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Thuricola були або відсутні, або спостерігалися в незначних кількостях. (Тх
чисельності становили 25, 39 та 6 екзЛіл активного мулу відповідно).
В різні сезони

року

в очисних спорудах

спостерігається

зміна

домінуючих видів круговійчастих інфузорій. Весною такими видами були
Е. plicatiHs, У. convallaria. У. striata. Z. pam siticum , влітку

E. bimarginata,

«. chrvsemydis. O. articuUita, У. microstoma. У. striata. V. convallaria. V, alba.
C. batorligetiense, восени
O. coarctata.

E. plicatilis, E. entzii. E. thinemanni. O. artiadata,

V. convallaria. У. microstoma. У. striata.

У. alba, зимою

E. plicatilis. E. entzii, E. thinemanni, E. coronaia, У. convallaria, У. microstoma.
Загальна чисельність нерігрих досягала максимуму в березні (287S
екз./мл), ірудні (2025 екз./мл) 2006 року та лютому 2007 року (2170 скз./мл).
Мінімальне значення чисельності сносгерігалось у липні (784 екз./мл), серпні
(886), жовтні (935) та листопаді (664) (рис. І ).
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Сезонна динаміка чисельності мерії рих в очисних спорудах протягом
2006-2007 років

Отже, для сезонної.циіамікн чисельності перітрих характерні два піки, пю
припадають па початок весни іа зиму. До основних чинників, що шітіиаіоті. на
чисельність

них

інфузорій

можна

віднести

температуру,

концентрацію

розчиненого кисню, муловий індекс, концентрацію нітрат-, пітрит-іонів та іонів
амонію. Стосовно ролі окремих видів перітрих, то, як показав проведений нами
аналіз сгрукіурн домінування, інше вид У. сопт іїа/іа за чисельністю впродовж
всього періоду дослідження належав до „головних". Цей вид с найменш
вимогливим до робочих умов активного мулу і якості стічних вод [2], що також
підтверджують результати досліджень М. Еттль [1].
Ми*иар<><>іііі маук<ні»»-пракптчна конференція ..Ииукінн іЮсліджепмя
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Исследования

новых

систем

введения лекарственных

препаратов

является одной из приоритетных задач современной фармакологии. И
качестве таких систем могуч выступать трансдсрмальные терапевтические
системы (ТГС). Последние обладав»! рядом преимуществ перед остальными
путями

введения

безболезненность,

равномерность

поступления

действующего вещества, простота применения, экономичность н др
Важным

аспектом

при

разработке новых ТТС является

усилителей чрез кожной проницаемости. Мами были исследованы

подбор
«фиры

холестерина и высших жирных кислот, как потенциальные усилители
проницаемости кожи в модельных опытах in vivo.
Выли изготовлены ГГС следующего состава
(30 %)
10

%.

60 %, глицерин
Действующие

поливиниловый спирт

К) %, пропнлентликоль - 20 %, ноли ттнлспоксид вещества

-

производные

1,4-бенздиазепина.

концентрация 0,4 м г/см \ Полученные трансдсрмальные герансвчичсскне
системы высушивались на протяжении 3 суток до постоянной массы. Время
анплкцирования ТТС 2 часа. Оценка количества проникшего вещества
Мі.* мариОшг нау’кшіу-приктнчна конференцій.. Ит'кт і <*к я Мм с ним
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