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У процесі аеробного метаболізму у тканинах тварин утворюються активні форми 

кисню (АФК), що є проміжними продуктами неповного відновлення кисню в дихальному 
ланцюзі. Основними мішенями для АФК (супероксид аніонрадикал, гідрогенпероксид, 
гідроксильний радикал) є поліненасичені жирні кислоти. Пероксидне окиснення ліпідів 
(ПОЛ) – типовий вільнорадикальний процес, один з найважливіших окисних процесів в 
аеробних організмів, у тому числі і риб [4]. 

Проте за дії стресових чинників різного генезису (радіація, температурний стрес, 
пестециди, важкі метали тощо), коли продукуються додактові кількості АФК, ПОЛ є 
основною причиною пошкодження ліпідів мембран [3]. 

Показники ПОЛ можуть об’єктивно відображати як стан організму риб, так і 
певною мірою ступінь антропогенного тиску на прісноводні екосистеми [5]. Тому 
враховуючи сказане, ми досліджували вміст ТБК-активних продуктів та гідропероксидів 
ліпідів, які є важливими індикаторами окисного стресу у тканинах риб. 

Дослідження проведено на чотирьох промислових видах риб: короп лускатий – 
Cyprinus carpio L., щука звичайна – Esox lucius L., карась сріблястий – Carassius gibelio 
Bloch, та окунь звичайний – Perca fluviatilis L. Риб відбирали із трьох малих річок 
Західного Поділля: Серету, Стрипи та Золотої Липи. Досліджували вміст гідропероксидів 
ліпідів та ТБК-активних продуктів у тканинах зябер, печінки та  білих м’язів спини. Після 
препарації органів риб, проби на холоді розтирали і використовували для приготування 
гомогенатів. Дослідження вмісту гідропероксидів здійснювали за загальноприйнятою 
методикою В. В. Мирончика [1]. Вміст ТБК-активних продуктів вимірювали після реакції з 
2-тіобарбітуровою кислотою [2]. Результати досліджень були статистично опрацьовані з 
використанням стандартного пакету програм Microsoft Office. 

Аналіз отриманих результатів показав, що вміст ТБК-активних продуктів у зябрах 
та печінці  коропа є найвищим у представників виловлених із річки Золота Липа. Нижчим 
є вміст цих продуків пероксидації у представників р. Серет та найнищим у риб із р. 
Стрипа. Вміст гідропероксидів ліпідів у зябрах та печінці коропа з досліджених водойм, 
як і вміст ТБК-активних продуктів знижується у низці представниів із річок Золота Липа – 
Серет – Стрипа. Концентрація ТБК-активних продуктів у м’язах коропа знаходиться 
практично на одному рівні у представників усіх досліджених водойм. Вміст 
гідропероксидів найвищим був у м’язах коропа із р.Серет, а найнижчим у представників із 
р. Стрипа. 

Аналіз вмісту ТБК-активних продуктів та гідропероксидів ліпідів у зябрах карася 
показав, що їх концентрація була вищою у представників із р. Золота Липа та р. Серет, 
порівняно  р. Стрипа. Вміст продуктів ПОЛ у печінці карася має дещо подібний характер 
з таким у зябрах. Так, вміст ТБК-активних продуктів знижується в низці предстаників 
р. Серет – р. Золота Липа – р. Стрипа. Вміст гідропероксидів ліпідів був  найнижчим у 
печінці та м’язах карася із р. Стрипа. Вміст ТБК-активних продуктів у мязах карася 
лінійно зменшується в низці представників із річок Золота Липа – Стрипа – Серет.  

Отримані дані щодо кількості ТБК-активних продуктів та гідропероксидів ліпідів у 
зябрах окуня вказують на найвищий їх вміст у риб, виловлених із р. Золота Липа, а 
найнижчий – у окуня із р. Стрипа. В печінці окуня було відмічено зниження вмісту 
досліджуваних показників ПОЛ в низці річок Серет – Золота Липа – Стрипа. Найвища 



кількість ТБК-активних продуктів була у м’язах окуня із р. Серет, дещо нижчою вона 
була у риб із р. Золота Липа та найнижчою у представників із р. Стрипа. Вміст 
гідропероксидів у м’язах окуня зростав у низці річок Стрипа – Серет – Золота Липа. 

Кількість ТБК-активних продуктів у зябрах щуки знижувалася у низці річок Золота 
Липа – Серет – Стрипа. Вміст гідропероксидів ліпідів в зябрах риб із р. Серет та р. Золота 
Липа був практично на одному рівні та достовірно нижчим  у риб із р. Стрипа. Вміст ТБК- 
активних продуктів у тканинах печінки щуки із річок Серет та Золота Липа достовірно не 
відрізнявся. Найменше їх спостерігали в печінці у щуки із р. Стрипа. Вміст 
гідропероксидів ліпідів у тканинах печінки щуки був найвищим у риб із р. Серет. У 
представників із р. Стрипа і Золота Липа їх кількість була практично однаковою. Вміст 
ТБК-активних продуктів та гідропероксидів у тканинах м’язів щуки набував найнижчих 
значень у представників із р. Стрипа. 

Отже, пероксидне окиснення ліпідів у риб із досліджуваних річок характеризується 
видовими та тканинними особливостями і залежить від екологічних умов існування 
гідробіонтів. В цілому, найвищими досліджені показники ПОЛ є у тканинах прісноводних 
риб, виловлених з р. Золота Липа, що вказує на несприятливі екологічні умови в даній 
річці. Найнижчим рівень ТБК-активних продуктів та гідропероксидів був відмічений у 
представників з р. Стрипа, що, очевидно,  обумовлено найменшим антропогенним тиском 
на даний водотік.  
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