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Лабораторна робота №1 

 

Тема: Біоіндикація стану атмосферного повітря за 

допомогою лишайників 

 

Мета роботи: Ознайомитись з методикою оцінки стану 

атмосферного повітря. 

 

Основні поняття 

Біоіндикація, як метод отримання інформації про стан 

навколишнього середовища. Отримання інформації про 

навколишнє середовище  можливо або за допомогою 

хімічних методів, або на основі оцінки стану біологічних 

об'єктів.  Метод оцінки абіотичних і біотичних чинників 

місце проживання за допомогою біологічних систем 

називається біоіндикацією.  

Оскільки зміни біологічних систем  досить часто 

можуть бути обумовленими  антропогенними чинниками, 

тоді саме поняття «біоіндикація» можна сформулювати 

таким чином: Біоіндикація – це виявлення і визначення 

біологічно і екологічно значущих антропогенних 

навантажень на основі реакцій на них живих організмів і 

їх суспільств. 

Застосування біологічних методів для оцінки 

середовища має на увазі виділення видів тварин або 

рослин, чуйно реагуючих на тій або інший тип дії.  

Організми або співтовариства організмів, життєві функції 

яких так тісно корелюють за певними чинниками 

середовища, що можуть застосовуватися для їх оцінки, 

називаються біоіндикаторами. 

За допомогою біоіндикаторів можна знаходити місця 

скупчень в екологічних системах різного роду забруднень; 

по них можна прослідити швидкість що відбуваються в 

навколишньому середовищі змін; тільки по біоіндикаторах 
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можна судити про ступінь шкідливості тих або інших 

речовин для живої природи.  

Вивчення стану атмосферного повітря за допомогою 

індикаторів. Під  впливом погіршення якості атмосферного 

повітря у окремих особин або груп деяких рослин 

наголошуються різні зміни: незвичайне забарвлення листя, 

опадання листя, зміна форми зростання, ущільнення 

популяції, ареалу вигляду і т.д. Спостерігаючи ці зміни, 

можна констатувати надмірну присутність в атмосфері 

певного газу. Вплив газів на дерева представлений в 

таблиці 1.1. 

Біоіндикація забрудненості повітря за допомогою 

лишайників. Інформативним біоіндикатором стану 

повітряного середовища є лишайники.  Лишайники- це 

симбіоз водорості та гриба. Найбільш чутливим 

симбіонтом у таломі лишайника є водорость. Науковий 

напрямок біомоніторингу повітряного середовища за 

допомогою лишайників називається ліхеноіндикацією. У 

спрощеному виді дослідження проводяться методом 

оцінки видового складу лишайників. Серед життєвих форм 

лишайників розрізняють: 1) накипні (зовні схожі на корку), 

наприклад басцидіум фісція; 2) листоваті (мають вигляд 

пластин), наприклад, пармелія, степова золотянка, 

гіпогімнія; 3) кустисті (мають вигляд кущиків, або 

звисаючих «борід», деколи до 1-2 м довжиною), наприклад  

уснея, бріорія, клафонія, цетрарія. На деревах фіксують 

наявність або відсутність того або іншого виду. Отримані 

цифрові дані про число видів лишайників в тому або 

іншому районі наносять на карту. Найбільші значення 

видового багатства відповідатимуть найчистішим зонам. 

Зниження числа видів указує на зростання ступені 

забруднення повітря. 

У разі неможливості оцінки видового складу роботу 

можна провести таким чином: 
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Таблиця 1.1 

Біоіндикаційні ознаки рослин на дію газів, що наявні в 

атмосферному повітрі 

Діючий  газ Рослина 
Зовнішні ознаки пошкодження  

рослин 

Діоксид сірки 

Сосна звичайна Побуріння кінчиків гілок хвоїнок 

Ялина європейська Хвоя буріє і обпадає 

Ясний американський 
Обширне міжжилкове 

обезбарвлення листя 

Папороть (орляк 

звичайний ) 
Червонуватій некроз по краях 

Лишайники Масова загибель 

 

Фтористий 

водень 

Ялиця європейська 

Колір пошкоджених ділянок хвої 

міняється від зеленого до 

красновато- бурого 

Гладіолус 

Некротична тканина з'являється 

на вершині листа, а потім 

розповсюджується  вниз по всій 

ширині листа 

Абрикоси 

Краї листя обезбарвлюються, 

вузька красно- бура смуга 

відділяє відмерлу частину листа 

від живої 

Озон 

Сосна Веймутова 

Кінці голок набувають 

красновато- коричневого 

кольору,     спостерігається 

крапка хвої 

Редиска, томати Гинути при надлишку озону 

Тютюн 
Поява білих і беловато- сірих 

крапок і плям на листі 

Картопля 
Сірі, металевого відтінку плями 

на верхній стороні листа 

Ясен американський 
Червонувато-пурпурні крапки  на 

старому листі 

Аміак Липа серцеподібна 

На нижній частині листя 

з'являється глянцеватость або 

сріблястість, при значних 

концентраціях листя стає  тускло- 

зеленими, потім бурими і навіть 

чорними 
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Хід роботи 

1. Проводять дослідження наявності чутливих 

лишайників по вулицях на пробних ділянках кожного 

дерева або через певну кількість дерев. 

2. На потрібній ділянці визначають вид лишайника і вид 

дерева. 

3. Вимірюють процентний розвиток лишайника.     

Для   цього використовують квадратну трафаретну сітку, 

площа якої відповідає 1% площі досліджуваної ділянки 

дерева. Досліджувана ділянка - площа стовбура дерева від 

основи до висоти (h) становить 2м. 

4. Сторона палетки визначається так: міряється дерево 

по окружності, отримується довжина (l). Тоді визначається 

площа:   

� = � ∙ ℎ                                        (1.1) 

 

Визначається 1% площі, приймаючи, що S=100%. 

 

� = � ∙ 1% 100%⁄                               (2.1) 

 

5. Процент розвитку лишайника визначають, 

прикладаючи палетку до дерева при основі стовбура і на 

висоті 1-1,5 м. Кількість квадратиків зайнятих лишайником 

на палетці відповідає його проценту розвитку. 

6. Визначають процент розвитку в 4-х точках, а потім 

визначають середню величину для досліджуваного дерева. 

За отриманими результатами, досліджувану територію 

районують по класах якості і сприятливості відносно 

проживання, виходячи із складу атмосферного повітря 

(табл. 1.2). 

Завдання: За наведеною методикою провести оцінку стану 

атмосферного повітря міської території, згідно 

варіанту. 
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Таблиця 1.2 

Оцінка стану повітряного середовища за проективним 

покриттям лишайниками стовбурів дерев 
Клас якості 

атмосферного 

повітря 

Проективне 

покриття (%) 

Стан 

середовища 

проживання 

Зона розвитку 

лишайників 

І клас 60-100 дуже добрий Оптимальна 

ІІ клас 40-60 добрий Сприятлива 

ІІІ клас 15-40 посередній Перехідна 

ІV клас 5-15 поганий Зона боротьби 

V клас 0-5 дуже поганий 

Зона 

лишайникової 

пустелі 

 

Контрольні запитання 

1. З якою метою проводиться процедура біоіндикації? 

2. Які об’єкти довкілля можуть використовуватись у 

якості біоіндикаторів стану повітряного 

середовища? 

3. Що передбачає ліхеноіндикація? 

4. Якими життєвими формами представлені 

лишайники? 

 

Лабораторна робота №2 

 

Тема: Оцінка стану водного середовища за флуктуючою 

асиметрією представників іхтіофауни 
 

Мета роботи: Ознайомитись з методикою визначення 

стабільності розвитку представників іхтіофауни за рівнями 

асиметрії білатеральних меристичних ознак та оцінкою 

здоров’я водного середовища 

 

Основні поняття 
Стабільність розвитку, як здатність організму до 

нормального розвитку (без порушень і помилок) є чутливим 
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індикатором стану природних популяцій і дозволяє оцінювати 

сумарну величину антропогенного навантаження. Найбільш 

простим і доступним для широкого використання способом 

оцінки стабільності розвитку є визначення величини 

флуктуючої асиметрії (ФА) білатеральних морфологічних ознак. 

Вона являє собою відхилення від суворої білатеральної симетрії 

внаслідок недосконалості онтогенетичних процесів і 

проявляється в незначних неспрямованих відмінностях між 

сторонами (в межах норми реакції організму). Отримана 

інтегральна оцінка якості середовища є відповіддю на запитання 

- якою є реакція живого організму на несприятливий вплив, що 

мав місце в період його розвитку. 

Серед основних характеристик такого біоіндикаційного 

підходу можна окреслити наступні важливі аспекти: 

- даний підхід дозволяє a priori визначити вектор змін 

параметру при погіршенні стану популяції (підвищення при 

погіршенні та пониження при покращенні). Далеко не для 

всіх показників це можливо, наприклад більш або менш 

низький темп росту можуть просто характеризувати різні 

життєві стратегії; 

- рівень асиметрії відображує стан популяції не на даний 

момент часу, а інтегральний, сформований протягом значної 

частини життєвого циклу особини; 

- кожен об’єкт та ситуація вимагає спеціальних 

методичних розробок, зокрема, вибору ознак, до якого 

необхідно підходити досить ретельно; 

- можливість використовувати матеріал, зібраний 

безпосередньо в полі; 

-  можливість прижиттєвого аналізу; 

- метод не вимагає спеціального дороговартісного 

обладнання; 

- від дослідника вимагається гарне знання біологічної 

статистики та широкий загально біологічний кругозір. 

Зміна рівня ФА є показником впливу всієї сукупності 

факторів, що визначають  стан популяції. 

Для характеристики водних екосистем рекомендовано 

використовувати найбільш звичайні, масові види риби: лящ - 
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Abramis brama Linnaeus, 1758; плітка - Rutilus rutilus Linnaeus, 

1758; річковий окунь - Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; щука - 

Esox luceus Linnaeus, 1758; карась золотий - Carassius carassius 

Linnaeus, 1758; сріблястий карась - Carassius auratus Bloch,1783; 

бичок зеленчак - Zosterisessor ophiocephalus Pallas, 1811; 

верховодка - Alburnis alburnis Linnaeus, 1758. 

Вибірки риб повинні складатися з особин різного віку. При 

вивченні дорослих риб необхідно враховувати, що отримані 

оцінки рівня флуктуючої асиметрії відображують вплив 

середовища на момент формування дослідних ознак. Оцінку 

ситуації на поточний момент дозволяє отримати аналіз вибірок 

цьоголіток. Рекомендований обсяг вибірки - 20 особин.  

Найкраще використовувати щойно зловлену рибу. Для 

оцінки рівня стабільності використовуються ознаки, які 

нескладно обліковуються (рис. 2.1).  

 

1 - кількість променів у грудних 

плавцях (Р); 2 - кількість променів 

черевних плавцях (V); 3 - кількість 

зябрових тичинок на першій зябровій 

дузі (sp.br.); 4 - кількість пелюсток у 

зябровій перетинці (f.br.); 5 - 

кількість лусок у бічній лінії (jj); 6 - 

кількість лусок із сенсорними 

канальцями (jj.sk); 7 - кількість рядів 

лусок над бічною лінією (squ.1); 8 - 

кількість рядів лусок під бічною 

лінією (squ.2); 9 - кількість лусок 

збоку хвостового плавця (squ.pl) 

 
Рисунок 2.1. Схема меристичних ознак риб для оцінки стабільності розвитку:   

 

Рекомендований перелік морфологічних ознак для оцінки 

стабільності розвитку різних видів риб включає: 

1) лящ та плітка: число променів у  грудних плавцях; число 

променів у черевних плавцях; число променів у міжзябровій  

перетинці; число зябрових тичинок на 1-й зябровій дузі; число 

глоткових зубів (у плітки не враховується, що пов’язане зі 

спрямованістю асимметрії цієї ознаки); число лусок у бічній 

лінії; число лусок бічної лінії, пронизаних сенсорними 

канальцями. 
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2) щука: число променів в грудних плавниках; число 

променів в черевних плавниках; число променів в зябрової 

перетинки; число зябрових тичинок на першій зябрової дузі; 

число надочноямкових сенсорних пор; число сенсорних пір на 

нижній щелепі; число сенсорних пор на зябрової кришці; число 

підочноямкових сенсорних пор. 

3) річковий окунь: число променів в грудних плавцях; число 

променів зябрової перетинки; число зябрових тичинок на 

першій зябрової дузі; число зубців по краю передзябрової 

кришки; число шипів на покришковій зябровій кістці; число 

сенсорних пор на верхній частині голови; число сенсорних пор 

на нижній щелепі; число променів в черевних плавцях. 

4)  бичок-зеленчак: число променів у грудних плавцях; число 

променів у черевних плавцях; число зябрових променів; число 

зябрових тичинок на 1 зябрової дузі; число зябрових тичинок на 

2 зябрової дузі; число зябрових тичинок на 3 зябровій дузі; 

число зябрових тичинок на 4 зябровій дузі. 

 

Хід роботи 

Рівень флуктуючої асиметрії оцінюють за інтегральним 

показником частоти асиметричного прояву ЧАП: 

                                    ЧАП =	∑ �����
�∙� ,                                           (2.1) 

де: Аі - число асиметричних проявів ознаки і (число особин, 

асиметричних за ознакою); n - чисельність вибірки; k - число 

ознак. 

В якості показника асиметрії для міжпопуляційного 

порівняння використовують середню частоту асиметричного 

прояву виду (ЧАПВ), що дає уявлення про стабільність розвитку 

особин за комплексом меристичних ознак. Морфологічний 

гомеостаз, що є результатом прояву мутагенних факторів 

водного середовища в період раннього онтогенезу риб 

визначають за середньою частотою асиметричного прояву на 

ознаку (ЧАПО). 

У таблицях 2.1-2.2 наведений приклад проведення 

розрахунків середньої частоти асиметричного прояву для 9 

меристичних ознак у 11 особин верховодки (Alburnis alburnis). 
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Таблиця 2.1 

Вихідні дані для визначення рівнів флуктуючої асиметрії парних 

меристичних ознак верховодки 

№ 

риб 
вік 

Меристичні ознаки 

P V sp.br. f.br. jj jjsk Squ 1 Squ 2 Squ pl 

R L R L R L R L R L R L R L R L R L 

1 2+ 11 10 7 8 15 15 4 4 48 47 46 46 9 8 4 4 12 12 

2 3+ 11 11 8 8 15 16 4 3 48 48 47 46 9 9 4 4 12 11 

3 3+ 11 11 8 7 15 15 4 4 48 48 46 46 9 9 3 3 12 12 

4 3+ 10 11 8 8 16 15 3 4 47 48 46 46 9 9 4 4 11 11 

5 2+ 11 11 8 8 16 16 4 4 48 48 46 46 9 9 4 4 12 11 

6 1+ 11 11 8 8 15 15 4 4 48 48 47 47 9 9 4 4 12 12 

7 1+ 11 10 7 8 15 15 4 4 48 48 46 46 9 9 4 4 11 12 

8 4+ 11 11 8 8 15 15 3 3 48 48 46 46 9 8 4 4 12 12 

9 3+ 11 10 8 8 15 15 4 4 47 48 46 47 9 9 4 4 11 12 

10 2+ 10 11 8 8 15 15 4 4 48 48 46 46 8 9 4 4 12 12 

11 2+ 9 10 7 8 16 15 4 4 48 47 46 46 9 9 3 3 12 12 

 

Таблиця 2.2 

Розрахунок інтегральних показників стабільності розвитку 

верховодки за комплексом парних меристичних ознак  
№ 

риб 
вік 

Меристичні ознаки 
А ЧАПВ 

P V sp.br. f.br. jj jjsk Squ 1 Squ 2 Squ pl 

1 2+ 0-1 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4 0,44 

2 3+ 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 4 0,44 

3 3+ 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2 0,22 

4 3+ 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 4 0,44 

5 2+ 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0,11 

6 1+ 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0 0 

7 1+ 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 3 0,33 

8 4+ 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1 0,11 

9 3+ 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 4 0,44 

10 2+ 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 3 0,33 

11 2+ 2-1 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 5 0,56 

ЧАПО 0,46 0,36 0,27 0,18 0,36 0,18 0,27 0,36 0,36  0,31 

 
Оцінка отриманих показників проводиться за шкалою, що 

наведена в табл. 3. 
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Таблиця 2.3 

Шкала для оцінки відхилень стану риб від умов норми  
Значення показника 

стабільності розвитку ЧАП 
Бал Якість середовища 

< 0,30 I  умовно нормальне 

0,3 – 0,34 II 
 початкові (незначні) 

відхилення від норми 

0,35 – 0,39 III 
 середній рівень відхилень від 

норми 

0,40 – 0,44 IV 
 суттєві (значні) відхилення від 

норми 

0,45 та > V  критичний стан 

 

Завдання: За наведеною методикою провести оцінку стану 

атмосферного повітря міської території, згідно 

варіанту. 

Контрольні запитання 

1. Що являє собою флуктуюча асиметрія живих 

організмів? 

2. Які ознаки риб є мерестичними? 

3. Переваги та недоліки методу біоіндикаційної оцінки 

стабільності розвитку живих організмів. 

 

Лабораторна робота №3 

 

Тема: Оцінка екологічної ситуації території за 

загальним мутагенним фоном 
 

Мета роботи: Ознайомитись з цитогенетичним методом 

біоіндикації мутагенного фону території та провести 

оцінку за цитогенетичними показниками «умовних» 

біоіндикаторів. 

Основні поняття 

Мікроядерний (micronucleus) тест (MN-тест) є 

загальноприйнятим цитогенетичним методом оцінки 

мутагенної дії агентів різної природи. За допомогою цього 
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метода проведено тестування на мутагенну активність 

великої кількості хімічних, фізичних, біологічних агентів, 

тест застосовується вже на перших етапах перевірок  

потенційних мутагенів та канцерогенів. MN-тест 

заснований на обліку мікроядер у різних популяціях 

клітин, які активно діляться. На тепер MN-тест 

вважається обов’язковим при токсикологічних 

дослідженнях у країнах Європейського Союзу та Японії. 

Причини виникнення мікроядер. Мікроядра являють 

собою округлі хроматинові утворення, які виявляються в 

цитоплазмі клітин у період інтерфази. Мікроядра мають 

походження від ядерного хроматину, однак вони значно 

менші за розміри основного ядра. До складу мікроядра 

можуть входити як окремі цілі хромосоми, так і їх 

фрагменти. Причини, що визначають порушення в процесі 

ділення та призводять до утворення мікроядер, можна 

пов’язати з факторами, які володіють статокинетичною 

дією. Тобто, ці фактори затримують та спричиняють 

порушення у фазах мітозу, які пов’язані з формуванням 

веретена поділу та розходженням хромосом. Мікроядра 

утворюються в результаті не розходження, або відставанні 

при розходженні хромосом до полюсів клітини, а як 

результат порушення веретена поділу. При нормальному 

мітозі сестринські хроматиди розходяться до різних 

полюсів. Рух відбувається в сторону того полюсу, з яким 

хроматиду пов’язує більша кількість мікротрубочок.  

У тому випадку, коли кількість мікротрубочок обох 

полюсів рівна, під час анафази хроматиди лишаються на 

місці – утворюється відстаюча хроматида. Така хроматида, 

що не включена до ядра однієї з дочірніх клітин дає 

початок мікроядра. На стадії телофази ці фрагменти 

можуть включатись у ядра дочірніх клітин або утворювати 

поодинокі або багаточисельні мікроядра у цитоплазмі. 

Утворення мікроядер із фрагментів хромосом відбувається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

при переміщенні аберратних хроматинових структур з ядра 

до цитоплазми. Залежно від складу хроматину мікроядра 

поділяються на центромер- позитивні (С
+
) та центромер-

негативні (С
-
). Спонтанне утворення мікроядер 

відбувається при некоректному вибудовуванні хромосом у 

метафазі, при запізненні хромосом у розходженні та при 

дефектах формування хромосомних місточків на пізніх 

стадіях мітозу, також мікроядра можуть утворюватися з 

мікроядер материнської клітини, з ядерних фрагментів, які 

утворюються при мітозі та з хромосом, які виштовхує ядро 

з наступним їх включенням у дочірню клітину.  

Отже, мікроядра це фрагменти ядра в еукаріотичних 

клітинах, які не містять повного геному, необхідного для її 

виживання. Мікроядра являють собою патологічні 

структури, їх утворення пов’язане з хромосомною 

нестабільністю. Крупні мікроядра формуються при 

патологічних мітозах, що обумовлене відставанням 

окремих хромосом у метафазі та в анафазі, у той час, як 

дрібні мікроядра зустрічаються переважно при 

структурних абераціях. 

Таким чином, реєстрація структурно-функціональних 

змін, за яких у клітинах виявляється наявність мікроядер, 

являє собою високоінформативний і разом з тим простий у 

технічному відношенні метод оцінки впливу на організм 

різного роду факторів. 

Оцінка мутагенності території за мікроядерним тестом. 

Для оцінки мутагенності території використовується тест 

"Частота епітеліоцитів з мікроядрами в слизовій оболонці 

ротової порожнини дітей дошкільного віку" (далі - МЯ-

тест). Чисельність клітин з мікроядрами характеризує 

ступінь забруднення навколишнього середовища 

мутагенами, тому що мікроядра утворюються як результат 

патологічного мітозу. Для оцінки екологічної ситуації за 

загальним мутагенним фоном використовують результати 
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цитогенетичного обстеження дітей дошкільного віку, тому 

що вони є найбільш чутливими до несприятливого впливу 

зовнішніх факторів.  

Хід роботи 

Кожна серія досліджень повинна включати групу дітей 

в кількості від 25 до 60 чоловік із приблизно однаковим 

співвідношенням статі. У групу для обстеження повинні 

входити здорові та практично здорові діти 5-7-літнього 

віку, які відбираються за спеціальним анкетуванням. 

Мазки слизової оболонки ротової порожнини беруть з 

внутрішньої сторони правої і лівої щоки і нижньої губи за 

допомогою стерильного ватяного тампона на 

індивідуальній скіпі з послідуючим нанесенням їх на 

предметне скло. 

Мазки аналізують за допомогою біологічного 

мікроскопу при збільшенні 7 х 60. При визначенні частоти 

зустрічальності клітин з мікроядрами враховують їхню 

кількість і відносять до загального числа переглянутих 

клітин. У кожному варіанті аналізують не менше 1 000 

клітин. 

Для оцінки екологічного стану досліджуваної території 

користуються шкалою (табл. 3.1): 

Таблиця 1 

Шкала оцінки екологічної ситуації території за мутагенним 

фоном 
Значення 

показника за  

MN-тестом 

Рівень генетичних 

пошкоджень 

Стан 

біосистем 

Екологічна ситуація за 

мутагенним фоном 

0 – 0,027 Низький Благополучний Еталонна 

0,028 – 0,054 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

0,055 – 0,081 Середній Конфліктний Незадовільна 

0,082 – 0,108 Вищий за середній Загрозливий Незадовільна 

0,109 – 0,135 Високий Критичний Катастрофічна 

0,136 –0,180 Максимальний Небезпечний Катастрофічна 
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 Мікроядерний індекс розраховують за частотою 

зустрічі клітин з мікроядрами за формулою:  

      MN=n/m                                                      (3.1) 

де: n - число клітин з мікроядрами;  

m - загальна кількість досліджених клітин.  

Потім обчислюють показник абсолютного розкиду даних, 

виходячи з величини відносної помилки, яку визначають за 

формулою:  

� = 1,385��∙(���)
�∙�                                        (3.2) 

де: А - відносна помилка; 1,385 - коефіцієнт при 

чисельності вимірів більше 100.  

Визначають абсолютний розкид даних за формулою: 

   а=А·MN                                                (3.3) 

де:  а – абсолютний розкид даних; А – відносна помилка; 

MN – мікроядерний індекс (МЯ-індекс). 
Кінцевий результат MN тестування має вигляд: MN±a. 

 

Завдання: Приготувати та проаналізувати мазки слизового 

епітелію «умовних» біоіндикаторів. Оцінити 

екологічну ситуацію за мутагенним фоном. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке мутагенна дія середовища? 

2. У чому полягає основна суть мікроядерного тесту 

мутагенної дії  середовища? 

3. Які причини виникнення мікроядер у клітинах 

організмів? 

4. Що являють собою  мікроядра? 

5. Чому для оцінки мутагенності території 

рекомендовано аналізувати слизовий епітелій 

ротової порожнини дітей дошкільного віку? 
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Лабораторна робота №4 

 

Тема: Цитофзіологічний метод оцінки токсичності 

водного середовища за швидкістю руху 

хлоропластів 
 

Мета роботи: Оцінити вплив різних концентрацій 

модельного токсиканта (біхромату калію) на швидкість 

руху хлоропластів у клітинах водних рослин. 

 

Основні поняття 

Одним із показників, що характеризує забезпеченість 

клітини енергією (АТФ), є наявність руху цитоплазми. За 

сприятливих умов цитоплазма рослинних клітин постійно 

рухається. На зовнішні та внутрішні впливи клітина 

відповідає змінами цього руху, його швидкості. Зміни 

рухливості цитоплазми пов’язують зі зміною проникності 

поверхневої мембрани до йонів, або інших токсичних 

сполук, які можуть бути активаторами або інгібіторами 

АТФ-ази і впливати на рівень АТФ у клітині. Вважається, 

що зміни внутрішньоклітинної концентрації АТФ, 

зумовлені дією ушкоджуючих агентів, впливають на 

організацію актиноподібних феламентів цитоплазми, що 

своєю чергою спричинює зміни в’язкості цитоплазми та 

швидкості її руху. 

Для спостереження за рухом цитоплазми краще 

використовувати водні рослини (валіснерію, елодею, 

наяду), які на препараті залишаються у своєму природному 

середовищі. Найпоказовішим цитофізіологічним 

показником є ротаційний рух протоплазми, який 

здійснюється уздовж клітинних стінок. Рухаючись, 

цитоплазма захоплює з собою великі органели – 

хлоропласти, а іноді й ядро, завдяки яким полегшується 

спостереження за змінами швидкості цього руху. 
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Характерною особливістю ротаційного руху є те, що 

цитоплазма рухається в одному напрямку, ніби 

обертається навколо центра клітини. Швидкість цього 

руху, як у нормі, так і під впливом токсичних речовин 

легко визначити за допомогою секундоміра та 

окулярмікрометра. Лінійна швидкість руху під час ротації 

в нормі незначна: у валіснерії за температури 18-23 
о
С вона 

становить 10-20 мкм/с, елодеї – 10-15 мкм/с, наяди – 15-20 

мкм/с. 

Рух у непошкоджених клітинах розпочинається не 

відразу після препарування, а розпочавшись, на препараті 

триває днями, зберігаючи початкову швидкість до 

відмирання клітини. 

Для спостереження за рухом цитоплазми в клітинах 

гідрофітів не потрібно виготовляти зрізи, оскільки тканини 

цих рослин складаються лише з кількох шарів клітин, 

кожний з яких можна мікроскопіювати. 

Метод можна застосовувати неодноразово на тих самих 

клітинах, а це важливо у ході вивчення змін пошкодженої 

клітини в часі, тоді як багаторазове використання деяких 

інших методів неможливе, або може призвести до 

небажаного викривлення результатів (наприклад, 

багаторазовий плазмоліз). 

Визначення наявності та швидкості руху цитоплазми не 

потребує довготривалості експерименту, його можна 

використати для вивчення первинної чутливості клітин. 

Метод має кількісний вираз за п’ятибальною шкалою 

визначення ступеня токсичності водного середовища (від 

нетоксичного до летального), який дає змогу градуювати 

токсичність водного середовища в межах п’яти груп 

стосовно біологічної складової водойми. 

Хід роботи 

1. Дослідні рослини (валіснерія, елодея, наяда) 

експонують у розчинах модельного токсиканту (К2Cr2O7) 
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різної концентрації (0,01; 0,1; 1,0 мг/л) на світлі протягом 1 

год. 

2. Після закінчення експозиції з листків рослин 

виготовити тимчасові препарати і під світловим 

мікроскопом проводять спостереження. 

Примітка. У рослин елодеї та наяди використовують 

верхівкові пагони, у валіснерії – частину рослини біля 

основи, де розташовані молоді клітини, що зберігають рух 

цитоплазми. 

3. Швидкість руху визначають за допомогою 

окулярмікрометра, фіксуючи час проходження 

хлоропластом однієї, або кількох поділок за допомогою 

секундоміра. 

4. Швидкість руху хлоропластів обчислюють за 

формулою: 

V= S / t                                   (4.1) 

де: V – швидкість руху хлоропластів, ум. од./с, 

S – відстань, яку проходить хлоропласт, ум. од., 

t – час, за який хлоропласт проходить певну відстань, с. 

5. Роблять висновки про токсичну дію різних 

концентрацій модельного токсиканта. 

Прояв токсичної дії визначають за п’ятьма групами: 

Перша – немає токсичності (80-120 %), 

Друга – слабка токсичність (50-80, 120-150 %), 

Третя – середня токсичність (20-50, 150-180 %), 

Четверта – висока токсичність (10-20,180-250 %), 

П’ята – летальна токсичність (0-10, більше 250 %). 

6. Дані записати у таблицю 4.1. 

7. Зробити висновки щодо ступеня токсичності різних 

концентрацій біхромату калію для водних рослин. 

 

Завдання: Оцінити вплив різних концентрацій модельного 

токсиканта (біхромату калію) на швидкість руху 

хлоропластів у клітинах водних рослин. 
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Таблиця 4.1. 

 Вплив біхромату калію на швидкість руху хлоропластів 

у клітинах водних рослин 

Об’єкт 
дослід- 

ження 

 

Концентрація 
K2Cr2O7, 

мг/л 

 

Час 

руху 
хлоро- 

пластів, 

с 

 

Швид- 
кість 

руху 

цито- 
плазми, 

ум.од./с 

 

Швидкість 

руху цито- 
плазми, 

% до 

контролю 

 

Відхи- 

лення від 

контролю, 
% 

 

Ступінь 
токсич- 

ності 

 

Група 
токсич- 

ності 

 

        

 

Контрольні запитання 

1. Про що свідчить наявність руху цитоплазми у 

клітинах? 

2. В яких об’єктах найкраще спостерігати ротаційний 

рух цитоплазми? 

3. Від чого залежить швидкість руху цитоплазми? 

4. Назвіть переваги водних рослин під час дослідження 

ротаційного руху цитоплазми.  

 

Лабораторна робота №5 

 

Тема: Біотестування токсичності природних та стічних 

вод за інтенсивністю дихання риб 
 

Мета роботи: Оцінити вплив різних концентрацій 

модельного токсиканта (біхромату калію) на інтенсивність 

дихання акваріумних риб. 

 

Основні поняття 

Досвід біотестування природних та стічних вод 

свідчить, що найвищою роздільною здатністю біотестів 

(достовірне відхилення значення тест-функції від 

контролю за найменшої концентрації токсиканта) 

характеризуються риби та дафнії.  
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Під дією токсичних речовин у риб в результаті 

інгібування ферментативних систем можлива зміна 

інтенсивності дихання, що є результатом токсичної дії. 

При переході в чисту воду (або при зниженні концентрації 

речовини нижче токсичної) можливе швидке відновлення 

ферментативних процесів, внаслідок чого токсична дія на 

процеси дихання може бути зворотною. При введенні в 

середовище існування токсичних речовин в організмі риби, 

з часом, може проявлятися адаптація до нових умов 

проживання, в результаті – інтенсивність дихання може 

відновлюватися. Тому при вивченні впливу токсичних 

речовин на організм необхідно визначати можливість 

зворотності токсичної дії та адаптації до досліджуваної 

речовини. 

 

Хід роботи 

Дослід проводять при сталій температурі приміщення 

(20 
0
С). В якості контролю використовують відстояну 

водопровідну воду. Контрольним та досліджуваними 

зразками води заповнюють доверху колби з притертими 

корками. Об’єм води ( !) визначають приведенням до 

нормальних умов з точністю до 0,01 дм
3
: 

 ! = "#∙�$%∙&
(�$%'()∙$)*                                  (5.1) 

де:   ( – об’єм проби води, дм
3
; атмосферний тиск у 

приміщенні, де проводиться дослід, мм рт. ст.; t – 

температура повітря під час проведення досліду, ºС.   

 В кожній колбі визначають вміст розчиненого у воді 

кисню. До кожної пробірки висаджують від одного до 

десяти екземплярів риб одного виду, яких не годували 

протягом останньої доби. Обережно закривають колби 

притертим корком, щоб не лишилось бульбашок повітря.  
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Час експозиції варто розрахувати так, щоб до кінця 

досліду вміст кисню у зразках води зменшився не більше 

ніж на 30 %.  

По закінченні експозиції у воді дослідних пробірок 

визначають концентрацію кисню. Піддослідну рибу 

обтирають фільтрувальним папером і зважують.  

При розрахунку на одиницю сухої ваги рибу висушують 

в бюксах до постійної ваги при температурі 70 
0
С. По 

різниці концентрації кисню на початку і в кінці досліду (з 

врахуванням об’єму колби) визначають інтенсивність 

дихання риб, що розраховується в міліграмах спожитого 

нею кисню на 1 г ваги (сухої чи сирої), протягом 1 год.: 

+ = (,��,-)∙"
�∙(                                      (5.2) 

де: І – інтенсивність споживання кисню (дихання риб), 

мг/г/год.; .� – вміст кисню на початку експозиції, мг/дм
3
;  

.! – вміст кисню по закінченню експозиції, мг/г/дм
3
;   – 

об’єм колби, дм
3
; / – вага риби, г; 0 – тривалість 

експозиції, год. 

Результати досліду порівнюють із контрольним: 

Т = 2в∙4**
2к                                         (5.3) 

де: Т – токсичність дослідного зразка води, %; +в – 

інтенсивність дихання риб у варіанті досліду, мг/г/год.; +к - 
інтенсивність дихання риб у контролі, мг/г/год. 

Результати спостережень та розрахунків зводять у 

таблицю (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Результати оцінки інтенсивності дихання риб 

Варіант 

Об’єм 

води 

(V), дм3 

Вага 

риби 

(m), г 

Показник 

Тривалість експозиції (t), год. 

0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 

   С, мг/дм3      

І, 

мг/г/год 

     

T, %      
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Ступінь токсичності водного середовища оцінюють за 

величиною токсичності дослідного зразка води (T, %):  

≥203,1 – токсичності немає; 203,0-152,1 – токсичність 

слабка; 152,0-102,1 – токсичність помірна; 102,0-51,1 – 

токсичність висока; ≤51, 0 – токсичність критична. 

 

Завдання: Оцінити токсичність різних концентрацій 

модельного токсиканту (біхромату калію) в 

зразках води за інтенсивністю дихання 

акваріумних риб. 

 

Контрольні запитання 

1. Що називають роздільною здатністю біотестів? 

2. В результаті чого змінюється інтенсивність дихання 

риб?  

3. Що означає зворотність токсичної дії речовини? 

4. В чому полягає принцип єдиної відмінності при 

проведенні біотестування за інтенсивністю дихання 

риб? 

 

Лабораторна робота №6 

 

Тема: Біотестування забруднення ґрунту за 

проростанням насіння крес-салату 
 

Мета роботи: Оцінити проростання насіння крес-салату в 

зразках ґрунту з різних районів міста. 

 

Основні поняття 

Впровадження біотестування дозволяє істотно 

скоротити обсяг регулярно виконуваних детальних 

хімічних аналізів. На відміну від фізичних та хімічних 

підходів до оцінки забруднення ґрунту, біологічне 

тестування має прогностичне значення. За станом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

організмів, їх здатності до розвитку можна прогнозувати 

зміни, які очікують біоту при даному рівні забруднення 

середовища проживання (проростання).  

Вибір тест-організмів визначається їх поширеністю, 

простотою утримання й культивування в лабораторії, 

низькою вартістю, легкістю спостережень за дією 

забруднювачів на організм і наявністю простих методик 

таких спостережень. Одночасно, при оцінці субстратів із 

низьким вмістом токсикантів тест-об'єкт повинен бути 

досить чутливим до присутності в середовищі чужорідної 

хімічної речовини. Крім цього, необхідно визначити 

правила обробки даних і інтерпретації отриманих 

результатів. 

Крес-салат – однорічна овочева рослина (род. 

Капустяні, використовується як рання зелень), швидко 

ростуча, відрізняється гарним сходженням, а також дуже 

чутлива до забруднення ґрунтів важкими металами та 

атмосферного повітря газоподібними викидами 

автотранспорту. 

Хід роботи 

Попередньо перевіряють насіння на сходження 

(відсоток пророслого насіння від числа посіяних): норма 

90-95% пророслого насіння за температури 20-25%С за 3-4 

доби. Для цього розміщують насіння на вкритий 

фільтрувальним папером просіяний та вологий річний 

пісок шаром 1 см. 

Потім на зволожений дослідний субстрат (зразки ґрунту 

з різних районів міста в чашках Петрі) розкладають по 30-

50 насінин на приблизно однаковій відстані одне від 

одного, присипають тим же субстратом та зволожують. 

Повторність для кожного варіанту досліду (та контролі) – 

не менше трьох чашок. Дослід повинен тривати 4-10 діб 

при підтриманні вологості субстратів та температури 

приміщення на одному рівні.  
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Кожної доби фіксують дані по кількості пророслого 

насіння (табл. 6.1). 

 Таблиця 5.1 

Резултати біотестових досліджень з пророщування 

насіння кресс-салату 

Субстрат 

Кількість пророслого насіння, % 
Схожість, 

% 
1 доба 2 доба …. 10 

доба 

Контроль      

Варіант 1      

Варіант 2      

 

Необхідно мати на увазі, що на родючому ґрунті 

(гумусовому, добре аерованому) схожість та якість 

паростків завжди краще, ніж на важкому, глинистому.  

Тому субстрат краще стандартизувати (якщо ґрунти різні) 

та використовувати водні витяжки. 

Дані за повторюваністю кожного варіанту обробляють 

математично та визначають достовірність різниці між 

дослідом та контролем за критерієм Стьюдента (додаток 

А). 

Рівні забруднення субстрату оцінюють за шкалою: 

- забруднення відсутнє – схожість 90-100%, паростки 

однорідні, щільні, міцні, рівні; 

- забруднення слабке – схожість 60-90%, паростки 

майже однакової довжини, міцні, рівні; 

- забруднення середнє – схожість 20-60%, паростки 

тонкі та короткі порівняно з контролем, деякі 

можуть мати морфологічні порушення; 

- забруднення значне – схожість дуже низька (до 20%) 

паростки дрібні та морфологічно спотворені. 

 

Завдання: Оцінити проростання насіння крес-салату в 

водних витяжках зі зразків ґрунту (відібраних у 
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різних районах міста); провести математичне 

опрацювання експериментальних даних. 

 

Контрольні запитання 

1. З якою метою проводиться біотестування ґрунту? 

2. Які чинники обумовлюють вибір тест-об’єктів?  

3. Від яких факторів залежить швидкість проростання 

насіння крес-салату? 

4. В який спосіб та з якою метою проводиться 

стандартизація ґрунтових зразків для проведення 

біотестування? 

 

Лабораторна робота №7 

 

Тема: Оцінка екологічного стану ґрунтів 

 

Мета роботи: Ознайомитись з методами біологічної 

індикації ґрунтів, оцінити екологічний стан 

досліджуваного ґрунту. 

 

Основні поняття 

Оскільки ґрунт є екологічним вузлом зв’язків біосфери, 

де найбільш інтенсивно відбувається взаємодія живої та 

неживої матерії, він акумулює забруднення у значно 

більших обсягах, ніж атмосфера та природні води. В 

кумулятивному ефекті заключається особлива небезпека 

забруднень ґрунтів. Щоправда, деякі забруднювачі можуть 

швидко інактивуватись в ґрунті (закисні форми 

вуглеводнів, більшість пестицидів, нафтопродукти). У 

самоочищенні ґрунтів від забруднень головну роль 

відіграють ґрунтові мікроорганізми, а швидкість цього 

процесу, звичайно, значно вища, ніж природних вод або 

атмосфери. 
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Для контролю за змінами у ґрунтах, які виникають при 

надходженні до них забруднювачів можна 

використовувати показники, що характеризують стан 

ґрунтової біоти та біологічну активність ґрунту. 

Прямий показник біологічної активності ґрунту це 

інтенсивність розкладу клітковини. Щорічно у ґрунт 

надходить значна кількість рослинних залишків, які на 40-

70% складаються з целюлози. Вона стійка до дії фізичних 

та хімічних факторів, але під дією ферментів целюлозо 

розкладаючих мікроорганізмів (ЦРМ) швидко 

утилізується. ЦРМ здійснюють мінералізацію клітковини 

рослинних залишків, тобто забезпечують одну з 

необхідних ланок кругообігу речовини в біосфері. 

Інтенсивність целюлозолітичної активності ґрунтів 

визначають за відсотком втарати зразка лляної тканини, 

що була розміщена за профілем ґрунту на певний 

проміжок часу. Величина розкладу тканини більша у 

ґрунтах з високим ступенем родючості та малою кількістю 

забруднювачів. 

Від ряду хімічних та фізичних властивостей ґрунтів 

залежить і показник каталазної активності. 

В результаті різних біохімічних реакцій окислення в 

ґрунті утворюється отруйний для організмів перекис 

водню, який здатний розкладати фермент каталаза. 

Каталаза широко представлена в клітинах ґрунтових 

мікроорганізмів. Цей фермент каталізує реакцію розкладу 

перекису водню на воду та молекулярний кисень:    

                               каталаза 

Н2О2 + Н2О2                         О2 + Н2О 

Метод визначення каталазної активності ґрунту полягає 

у встановленні кількості молекулярного кисню, який 

виділяється при розпаді перекису водню у процесі 

взаємодії його з ґрунтом (газометричний спосіб). 
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Хід роботи 

Наважку (1г) ґрунту розміщують у колбу з об’ємом 100 

мл. На дно колби за допомогою пінцета ставлять 

маленький стаканчик з 5 мл 3%-го розчину перекису 

водню. Колбу щільно закривають каучуковим корком із 

скляною трубкою, яка приєднана до вимірювальної 

бюретки гумовим шлангом. 

Початок досліду відмічають за секундоміром у той 

момент, коли стаканчик з перекисом падає і вміст колби 

струшують. Кисень, що виділяється, витісняє з бюретки 

воду, рівень якої відмічають через 0,5; 1; 1,5 та 2 хв. 

Активність каталази виражають в міліграмах О2, що 

виділився за 1 хвилину на 1 г ґрунту. 

Про екологічний стан досліджуваного ґрунту судять за 

оціночною шкалою, що наведена у табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Шкала для оцінки ступені збагаченості ґрунтів 

ферментами 

Ступінь збагачення ґрунтів 
ЦРМ, 

% 

Каталаза, 

мгО2 /г/хв. 

 1. Дуже бідний 20 менше 1 

2. Бідний 30 1 – 3 

3. Середнє збагачення 38 3 – 10 

4. Збагачений 43 10 – 30 

5. Дуже збагачений 58 і більше більше 30 
Примітка: в різних типах ґрунтів та в різні сезони року ферментативна  

активність змінюється. Тому для адекватної оцінки екологічного стану досліди 

проводять в одному часовому просторі та на однорідних типах грунтів. 

 

Завдання: 

1. За планшетними зразками лляної тканини з різною 

величиною розкладу встановити величину 

целюлозолітичної активності та оцінити екологічний 

стан ґрунту. 

2. За допомогою лабораторної установки провести 

вимірювання каталазної активності ґрунту, оцінити його 
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екологічний стан. Побудувати графік інтенсивності 

виділення кисню в ході досліду. 

 

Контрольні запитання 

1. Що означає поняття «біологічна активність ґрунту»? 

2. Як відбувається мінералізація клітковини рослинних 

залишків у ґрунті? 

3. Які процеси відображує показник каталазної активності 

ґрунту? 

4. У чому полягає газометричний спосіб визначення 

каталазної активності ґрунту? 

 

 

Лабораторна робота №8 

 

Тема: Вплив солей важких металів на коагуляцію 

рослинних і тваринних білків 
 

Мета роботи: Відстежити процес коагуляції рослинних 

та тваринних білків під впливом різних концентрацій 

солей важких металів. Оцінити різницю реакцій. 

 

Основні поняття 

Коагуляція - процес порушення нормальних 

властивостей білків, їх згортання під дією різних факторів 

- фізичних (температурах), хімічних (опік кислотою, 

лугом, солями важких металів чи ін.), біологічних (вплив 

певних факторів, при яких порушується гомеостаз і 

внаслідок цього білки втрачають свої властивості). 

Кожний вид впливу супроводжується порушенням зв'язків, 

що приводять до зміни просторової структури білкової 

молекули. 
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В процесі коагуляції відбувається утворення вторинних 

частинок, які називаються агрегати. Самі агрегати 

складаються з первинних частинок, тобто з більш простих 

частинок, які між собою скріплюються за рахунок сил 

міжмолекулярної взаємодії. 

Процес коагуляції викликає також і збільшення маси і 

розмірів агрегатів. Процес коагуляції можна побачити і він 

проявляється у вигляді випадання осаду або застигання 

речовини. 

Розрізняють повільну і швидку коагуляцію. Під час 

швидкої коагуляції зіштовхуються всі первинні частинки 

та об'єднуються в агрегати, а ось під час повільної 

коагуляції в агрегати з'єднуються значно менше первинних 

частинок. 

Коагуляція може відбуватися як у рідкому, так і в 

газоподібному середовищі. 

 

Хід роботи 

Для приготування розчинів білків: 

а) у курячого яйця відокремити білок в мірний стаканчик, 

розмішати його скляною паличкою в дистильованої воді 

у співвідношенні 1:10, профільтрувати; 

б) зерновий достиглий  горох перемолоти в борошно, 

розвести в співвідношенні: 10 г горохового борошна на 

50 мл 10%-го розчину NaCI або КCl, профільтрувати. 

Приготувати в скляних бюксах серію розчинів сульфату 

міді CuSO4 і нітрату свинцю Pb(NO3)2 з вихідного 5% -го 

розчину (2,5%; 1,25%; 0,62%). 

У 4 пробірки  піпеткою ввести по 1 мл тваринного 

білку, а в інші 4 - по 1 мл рослинного білку (для обох солей 

всього 8 розчинів). 

У кожну пробірку додати по 2 краплі одного з  розчинів 

випробуваної солі. Всі пробірки помітити склографом. 
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Розглянути характер коагуляції на темному тлі (кусочок 

чорного паперу, дошка та ін.) і заповнити таблицю 8.1. 

Таблиця 8.1 

Результати впливу важких металів на коагуляцію білків 

Назва 

солі 

Концентрація розчину, % 

5 2,5 1,25 0,62 

     

     

 

Завдання: 

1. Визначити концентрацію солі за якої відбувається 

коагуляція білку (для різних солей та для різних видів 

білку).  

2. Зробити висновки. 
 

Контрольні запитання 

1. Що являє собою процес коагуляції білків? 

2. Які фактори призводять до коагуляції білків? 

3. У чому полягає різниця між повільною ташвидкою 

коагуляцією? 

4. На який із видів білків (тваринний або рослинний) 

найсильніше діє: a) CuSO4; б) Pb (NO3)2? 
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