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У статті наведено результати дослідження щодо впливу 

наноаквацитратів заліза на безхребетних тварин за показниками виживаності 

та плодючості. Встановлено особливості дії різних концентрацій препарату 

на біологічні показники Hydra attenuata та Daphnia magna. Визначено безпечні 

концентрації наноаквацитратів та проаналізовано можливість їх 

застосування. 

Ключові слова: біотестування, наноаквацитрати, виживаність, 

плодючість, біотест.  

Abstract. The results of the impact of iron nanoaquacitrates on invertebrates by 

survival and fertility indicators have been presented. The action peculiarities of the 

various concentrations of preparation to biological parameters of Hydra attenuata 
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and Daphnia magna have been established. The safety concentration of 

nanoaquacitrates to aquatic invertebrates has been determinate and possibility of 

their practical application has been assessed. 
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У XXI ст. нанотехнології вважаються одним з найбільш прогресуючих  

науково-технічних напрямків. Таким чином, найближчими роками 

прогнозується зростання впливу синтетичних наночастинок на біосферу Землі, 

завдяки збільшенню обсягів їх світового виробництва.  

Загальновідомо, що метали, отримані методами нанотехнологій 

характеризуються фізичними, хімічними та медико-біологічними 

властивостями, відмінними від іонних сполук цих металів, що відкриває нові 

практичні напрямки їх застосування [5].  

Наприклад, в Україні на основі електроімпульсної абляційної технології 

організовано виробництво великої групи функціональних нанобіоматеріалів. 

для яких доведена антимікробна, овоцидна, акарицидна та протипаразитарна 

дія [2]. У той же час їх широке практичне впровадження можливе лише за умов 

всебічного дослідження токсикологічних аспектів впливу на біоту та 

навколишнє середовище. Особливо цінну інформацію можливо отримати за 

вивчення гідроекосистем, оскільки саме вони здатні до накопичення полютантів з 

усієї водозбірної площі та є найуразливішими до забруднень.  

В лабораторіях екологічного контролю для моніторингу металів у природних 

водах використовують фізико-хімічні методи аналізу, які не можуть повною 

мірою забезпечити потреби лабораторій екологічного нагляду, оскільки 

потребують дорогого обладнання та хімічних реактивів, як наслідок, мають 

значну собівартість аналізу проби. Окрім цього, дані отримані фізико-

хімічними методами, як правило, порівнюють з гранично допустимими 

нормативами (ГДК, ГДС), котрі не відображають небезпеки середовища для 

живих організмів. Тому, широке розповсюдження набувають методи 



біотестування – дослідження реакцій живих організмів у відповідь на дію 

токсичних речовин [3]. 

Біотестування, як інтегральний метод оцінки токсичності водного 

середовища є не тільки необхідним доповненням до існуючої системи хіміко-

аналітичного контролю гідроекосистем, але й засобом отримання принципово 

нової інформації щодо складу та властивостей полютантів. На відміну від 

фізичних та хімічних підходів до оцінки забруднення біологічне тестування має 

прогностичне значення – за станом біоти, її кількісними та якісними змінами 

можливо передбачати зміни, які очікують живі організми за даного рівня 

забруднення. У якості тест-об’єктів застосовують гідробіонтів всіх 

таксономічних груп від бактерій до риб, однак жоден з них не є універсальним, 

найчутливішим до всіх типів полютантів. 

Результати токсикологічних досліджень, наведені в [6], свідчать, що риби 

та дафнії виявляють високий рівень чутливості до полютантів, маючи 

летальний ефект у 77% випадків. Провівши токсикометричні дослідження 160 

забруднювачів [4], за іхтіологічним тест-об’єктом вдалося встановити 33% 

рибогосподарських ГДК, за дафнією – 18%, за хірономідами – 7%. Отже, одна з 

основних ролей за формування набору біотестів повинна належати не тільки 

рибам,а й зоопланктонним та бентосним організмам, зокрема гідрі, дафнії та 

церіодафнії, що є модельним об’єктами в екологічних, токсикологічних, 

генетичних дослідженнях.  

Таким чином, мета нашого дослідження – аналіз впливу наноаквацитратів 

заліза на безхребетних тварин за біопродукційними показниками виживаності 

та плодючості. 

Есперименти проводили на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та лабораторії біомаркерів та біотестування вод 

Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. 

Піддослідні групи організмів утримували у середовищах, утворених шляхом 

додавання до води наноаквацитратів заліза у концентраціях, які мали 

антибактеріальну дію, і одночасно з цим, не викликали летальних ефектів (від 



0,01 до 0,1мг/дм3) [3]. Умови утримання контрольних груп організмів не 

відрізнялися від піддослідних. 

Вплив наноаквацитратів заліза на кишковопорожнинних вивчали на 

прикладі – гідри Hydra attenuata (Pallas, 1860). Методика ґрунтується на 

встановленні різниці між кількістю загиблих піддослідних гідр у порівнянні з 

контрольною групою тест-організмів. Дорослі тест-організми H. attenuata 

експонували в статичній системі упродовж 96 годин. Спостереження проводили 

щоденно, фіксуючи морфологічні зміни. Наприкінці випробувань, спираючись 

на результати аналізу кількісних та морфологічних змін у гідр, реєстрували 

рівень виживання контрольної і піддослідної груп тварин. Критерієм гострої 

летальної токсичності слугувала загибель 50% особин H. attenuata у досліді 

порівняно з контролем за 24, 48 або 96 годин. Критерієм хронічної токсичності 

– загибель 20 – 40% тест-організмів. Випробування проводили у термокамері з 

фотоперіодом: 16 год. – світло і 8 год. – темрява. Під час випробувань 

температуру води підтримували у межах  21 – 24 ºС.  

Вплив наноаквацитратів заліза на безхребетних гіллястовусих 

ракоподібних на прикладі дафній Daphnia magna (Straus, 1820) встановлювали 

за стандартними методиками [1]. Суть методів полягає у реєстрації різниці між 

показниками виживання та плодючості дафній у піддослідній та контрольній 

групах. 

Фотоперіод під час випробування встановили на рівні: 16 годин – світло і 8 

годин темрява. Оптимальна освітлюваність знаходилась у межах 600 – 800 лк, 

освітленість понад 1200 лк, не допускали. 

Температуру водного середовища підтримували у межах від 18 до 22оС.  

Дафній утримували у посудинах місткістю 100 см3. У кожну посудину 

поміщали по 10 дафній. Дослід проведено у трикратній повторності.  

Впродовж випробування тест-організми не годували. Наприкінці 

випробування проводили облік кількості живих тест-організмів у кожній 

посудині. Загиблими вважалися тест-організми, які не були здатні триматися у 



товщі води через 15 секунд після обережного збовтування рідини, навіть якщо 

вони ще могли рухати антенами. 

Критерієм гострої летальної токсичності, як і у випадку з гідрами, вважали 

загибель 50% і більше особин дафній піддослідної групи, порівняно з 

контрольною. Критерієм хронічної токсичності для дафній вважали достовірне 

зменшення чисельності самок або плодючості у досліді, порівняно з контролем, 

за 21 добу.  

Статистичну обробку результатів проводили за загальноприйнятими 

методами варіаційної статистики. Вірогідність різниці між контрольними та 

дослідними вимірами оцінювали за t-критерієм Ст’юдента. Вірогідною вважали 

різницю між порівнюваними показниками за р<0,05. Розрахунки та побудову 

графіків виконували з використанням прикладної програми “Місrosoft Ехсеl”. 

Результати та їх обговорення 

У експериментах з дафнією концентрація наноаквацитратів заліза 0,1 

мг/дм3 викликала зниження життєздатності протягом перших п’яти годин 

експерименту, а через 48 год. було зафіксована 100% загибель тест-організмів. 

За концентрації наноаквацитратів заліза 0,05 та 0,025 мг/дм3 перші 

летальні випадки відмічено через 24 години після початку експерименту. 

Починаючи з п’ятої доби відбулося зниження виживаності до позначки 50%, з 

цього моменту відмічалося зменшення рухової активності дафній, зникнення 

жирових крапель, зниження наповненості кишечнику, зміна кольору панциру 

або його просвітлення, зменшення кількості або відсутність яєць у виводковій 

камері, іноді їх скидання. Повну загибель дафній фіксували на 10 добу 

експерименту за концентрації наноаквацитратів заліза 0,05 мг/дм3. Тим часом, 

за концентрації 0,025 мг/дм3 – на кінець експерименту спостерігали загибель 

тест-організмів на рівні 80%. 

За концентрації 0,01 мг/дм3 летальну дію виявлено на четверту добу від 

початку досліду. Починаючи з п’ятої доби експерименту була зафіксована 

виживаність на рівні 80%, яка не зменшувалась до кінця експерименту, при 

цьому у 10% особин спостерігалися сублетальні ефекти, які проявлялися у зміні 



кольору панциру. У контрольної групи дафній протягом досліду летальної 

ефектыв або відхилень розвитку не зафіксовано. 

Основою існування та відтворення популяції дафній, є репродуктивна 

функція, від якої залежить вікова й просторова структури популяції. Тому, 

надзвичайно важливо мати можливість встановити та спрогнозувати зміни у 

біоти, оцінюючи дію наноаквацитратів заліза на показники розмноження 

дафній. 

Результати дії препаратів на репродуктивні функції дафній представлено 

на рис. 1. За концентрації 0,1 мг/дм3 відбулася елімінація через 48 годин після 

початку експерименту, що унеможливило проведення подальших спостережень 

за народжуваністю у даних умовах.  

За концентрації 0,05 мг/дм3 появу молоді зафіксовано на рівні 2 особин. На 

початку досліду спостерігали викидання яєць з виводкових камер, що 

обумовлено токсичною дією даної концентрації наноаквацитратів заліза.  

За концентрації 0,025 мг/дм3 відзначено незначний показник 

репродуктивності, що відображено появою всього 5 молодих особини. 

Впродовж всього досліду спостерігалося скидання яєць дорослими самками й 

повна відсутність яєць у вивідній камері, тобто повне пригнічення 

розмноження. Концентрація наноаквацитратів заліза 0,01 мг/дм3 викликала 

пригнічення ембріонального розвитку молоді у вивідкових камерах. 

Спостерігалося незначне скидання яєць та викидання мертвої молоді. За період 

досліду кількість народжених особин становила 21 екз., що менше за кількість 

народжених особин в контрольній групі дафній. У контрольній групі 

відзначено найбільшу народжуваність – 26 екз.  



 
Рис. 1 – Вплив наноаквацитратів заліза на репродукцію D. magna. 

Умовні позначення: 1 – 0,1 мг/дм3; 2 – 0,05 мг/дм3; 3 – 0,025 мг/дм3; 4 - 0,025 

мг/дм3; 5 – контроль (р<0,05). 

Таким чином, наноаквацитрати заліза різних концентрацій суттєво 

впливають на рівень розмноження дафній. За невисоких концентрацій 

знижуються показники народжуваності, що супроводжується незначним 

викиданням яєць, або мертвої молоді. За високих концентрацій токсиканту 

спостерігається повне пригнічення розмноження. 

Одними із найпоширеніших у біотестуванні тест-організмів є гідри. У 

природних водних екосистемах вони відіграють важливу роль консументів 

перших порядків, слугуючи кормом для багатьох безхребетних та молоді риб. 

Крім того, нескладна будова організму, темп регенерації тканин, життєвий цикл 

дозволяють використовувати гідр, як індикаторів стану навколишнього 

середовища. 

У результаті ряду дослідів відносно виживання та росту гідр, за умов 

внесення у водне середовище наноаквацитратів заліза, встановлено, що за 

концентрації на рівні 0,1 мг/дм3 виживання на третю добу сягає 30% і до кінця 

досліду не змінюється. При цьому відмічають морфологічні відхилення, ріст 

гідр з утворенням булав на щупальцях та відсутність бруньок розмноження. За 

концентрацій 0,05мг/дм3 через 48 годин після почату експерименту зафіксовано 

зниження показнику виживання до 70%, значення котрого до кінця досліду 
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залишалося сталим. Морфологічних змін не зафіксовано. За концентрації 

наноаквацитратів 0,025 мг/дм3 та 0,01 мг/дм3 значення показника виживаності 

значним чином не відрізняються від контрольних і становлять 100%. 

Важливим етапом є вивчення рівня розмноження гідр за умови внесення 

наноаквацитратів. Гідри розмножуються як статевим шляхом, так і не статевим 

(брунькуванням). В умовах експерименту гідри розмножувались нестатевим 

шляхом, спочатку утворювалась брунька, яка згодом виростала в дорослу 

особину і відділялася від материнського організму. За несприятливих умов 

розмноження гідр відбувається статевим шляхом.  

На рис. 2 представлено показник репродуктивної здатності гідр протягом 

тижня досліду за умови дії різних концентрацій наноаквацитратів заліза.  

За концентрації 0,1 та 0,05 мг/дм3 інтенсивність народження суттєво 

відрізняється від контрольних показників. За обраних концентрацій відмічено 

невисоку кількість новонароджених особин та слабке утворення бруньок, що 

свідчить про негативний вплив досліджуваних концентрацій на інтенсивність 

репродуктивних процесів.  

За концентрації наноаквацитратів 0,025 мг/дм3 інтенсивність народження 

несуттєво відрізнялася від контрольних показників, що свідчить про незначний 

вплив даних концентрації на інтенсивність репродукції гідр.  

Особливої уваги заслуговує концентрація наноаквацитратів заліза 0,01 

мг/дм3, за якої встановлено посилення репродуктивних процесів, зокрема 

значне утворення бруньок розмноження порівняно з контролем. 



 
Рис. 2 – Вплив наноаквацитратів заліза на рівень репродукції гідр. 

Умовні позначення: 1 – 0,1 мг/дм3; 2 – 0,05 мг/дм3; 3 – 0,025 мг/дм3; 4 - 0,025 

мг/дм3; 5 – контроль (р<0,05). 

 

Загалом після проведених дослідів по виживаності та росту гідр та дафній, 

нами відмічено наступні закономірності. Токсична дія, що призводить до 

суттєвих порушень розвитку та зменшення виживання проявляється протягом 

перших трьох діб дії препарату. Аналогічний вплив в природному середовищі 

призведе до зникнення популяцій гідр протягом декількох діб, або суттєво 

порушить структуру таких популяцій, що негайно відобразиться на інших 

організмах, для яких гідри є харчовими об’єктами. Особливо небезпечним є 

вплив нанопрепаратів заліза щодо пригнічення розмноження гідр. Встановлено, 

що за дії високих концентрацій наноаквацитрату заліза (0,1 та 0,05 мг/дм3) 

будь-які репродуктивні функції різко пригнічуються та знижуються. За дії 

концентрацій на рівні 0.025 мг/дм3, інтенсивність розмноження майже вдвічі 

нижча за контрольні показники, що в природних популяціях призведе до зміни 

статевої та вікової структури. Особливо цікавим виявилася дія концентрації 

0,01 мг/дм3, що призвела до стимулювання рівня розвитку більшого за 

контрольні показники. 

Висновок. За результатами дослідження встановлено, що дафнії є 

чутливішими до дії наноаквацитратів заліза, ніж гідри. Загалом, концентрації на 
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рівні 0,1 та 0,05 мг/дм3 призводили до зменшення виживання, суттєвих 

порушень розвитку, та пригнічення репродуктивної функції. Разом з тим,  

концентрації на рівні 0,01 мг/дм3 не викликали значних відмінностей за 

біопродукційними показниками порівняно з контролем, що свідчить про 

можливість їх практичного використання.  
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