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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 301 с., 28 табл., 14 рис., 5 дод., 427 джерел. 

ЕВТРОФУВАННЯ, ЦІАНОБАКТЕРІЇ, "ЦВІТІННЯ", ЦІАНОТОКСИНИ, 

МОНІТОРИНГ, ЕКОЛОГООБУМОВЛЕНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЕКОЛОГО-

СОЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ. 

Об’єкт дослідження – еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування 

складових довкілля. 

Мета роботи – визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

евтрофування складових довкілля, що цілком відповідає пріоритетам діяльності 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Методи досліджень – комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення), аналіз досвіду світових наукових робіт щодо 

дослідження небезпеки процесів евтрофування складових довкілля. 

Актуальність роботи полягає у розгляді процесів евтрофування окремих 

складових довкілля, обґрунтуванні необхідності проведення еколого-соціальних 

(медичних) моніторингових досліджень впливу евтрофованих складових довкілля на 

умови життєдіяльності населення при виникненні екологообумовлених захворювань, 

а також визначенні ступеня небезпеки процесів евтрофування складових довкілля.  

Досліджено негативний вплив процесу евтрофування та його наслідків у 

вигляді "шкідливого цвітіння ціанобактерій" на стан масивів поверхневих вод, 

ґрунтів, а також їх надходження в атмосферне повітря у складі водних та пилових 

аерозолів.  

Запропоновано алгоритм медичних досліджень у разі виникнення 

екологообумовлених захворювань, пов’язаних з евтрофуванням складових 

навколишнього природного середовища. 

Розроблено програми проведення еколого-соціальних (медичних) додаткових 

моніторингових досліджень до ДСМД щодо впливу процесів евтрофування за 

складовими НПС та еколого-соціальні оцінки ступеня небезпеки процесів 

евтрофування, використання яких сприятиме прийняттю управлінських рішень, 

спрямованих на поліпшення умов мешкання населення. 

Результати виконання НДР можуть бути використані Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров‘я України, 

Держжитлокомунгоспом, Міністерством надзвичайних ситуацій України, місцевими 

органами самоврядування. 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6  
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Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів 

У цьому звіті крім термінів, які визначені у законах та нормативних 

актах, використовуються наступні терміни: 

Акінети (цисти) або «клітини покою» – спеціалізовані вегетативні 

клітини великого розміру із дуже товстою багатошаровою клітинною 

стінкою, що формується деякими діазотрофними видами ціанобактерій у 

несприятливих умовах, добре захищені проти висушування і холоду; 

БАС (amyotrophic lateral sclerosis – ALS) – боковий аміотрофічний 

склероз – захворювання нервової системи, при якому вражаються моторні 

нервові клітини у коре головного мозку та спинному мозку; 

вв – волога вага зразку; 

ВЗ – екстремальне високе забруднення; 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я;  

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ДЗЗ – технологія дистанційного зондування Землі на основі даних, що 

були отримані від штучних супутників Землі; 

ЕАА – екзогенний алергійний альвеоліт; 

Евтрофування – стан надмірного збагачення середовища поживними 

речовинами, перш за все сполуками азоту та фосфору, внаслідок чого у 

біосфері відбуваються неприродні процеси; 

Екологічно обумовлені захворювання – захворювання, що 

викликаються серед населення під впливом шкідливих факторів середовища 

мешкання (хімічних речовин або фізичних чинників) і проявляються 

характерними симптомами і синдромами, які провокуються екологічно 

несприятливими факторами; 

КУО – колонієутворююча одиниця; 

ЛНТМ – легеневі нетуберкульозні опортуністичні мікобактерії; 

ЛПС – ліпополісахариди (ендотоксини ціанобактерій);  

мкг – мікрограм; 

нм – нанометр; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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НДР – науково-дослідна робота; 

НПС – навколишнє природне середовище; 

НП – населений пункт; 

НТМ – нетуберкульозні мікобактерії; 

нг – нанограм; 

Педосфера – ґрунтова оболонка Землі; 

Педоценоз – сукупність мікроорганізмів ґрунту; 

св – суха вага зразку; 

СЗВ – синьо-зелені водорості (ціанобактерії); 

Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне 

зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види 

діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю 

екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати 

життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь 

ТЧ10 – тверді частинки розміром менше ніж 10 мкм; 

ТЧ2,5 – тверді частинки розміром менше ніж 2,5 мкм; 

ЦІК – ціркулюючі імунні комплекси;  

"Уразлива зона" – прісноводні водойми, естуарії та прибережні морські 

води, в яких спостерігається евтрофування або які найближчим часом 

можуть стати евтрофованими, якщо не буде вжито запобіжних заходів; 

ФМС – фототрофні мікробні спільноти; 

AEG – N (2-аміноетил) гліцин; 

APC – алофікоціаніни, що має два хромофори; 

ASP – амнезійне отруєння молюсками; 

AZP – азаспірацидне отруєння молюсками; 

BMAA – нейротоксична амінокислота β–N–метиламіно–L-аланін; 

C-PC – С-фікоціанін; 

C-PE – С-фікоеритрин, що містить тільки фікоеритробілінові 

хромофори; 

CFP – отруєння рибою Ciguatera; 

C/N/P – стехіометричне співвідношення вуглецю, азоту, та фосфору; 
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CU-PE – фікоеритрини, що містять два види хромофорів – 

фікоеритробілін та фікоуробілін; 

CYANONET – Міжнародна гідрологічна Програма ЮНЕСКО щодо 

«шкідливих цвітінь ціанобактерій» у світі; 

CYANOCOST – Міжнародна європейська гідрологічна Програма щодо 

«шкідливих цвітінь ціанобактерій»; 

CyanoHABs – «шкідливе цвітіння ціанобактерій» (Harmful Algaе 

Cyanobacterial Blooms); 

C/N/P – стехіометричне співвідношення вуглецю, азоту, та фосфору; 

DAB – 2,4 діаміномасляна кислота;  

DSP – діарейне отруєння молюсками; 

Е450/Е480 – пігментний індекс, який характеризує частку 

ціанопрокаріотів у фітопланктоні; 

ELISA або ІФА – імуноферментний аналіз; 

HPLC – метод хроматографії високого тиску; 

ІgА – імуноглобуліни А;  

IgE – імуноглобуліни Е; 

ІgМ – імуноглобуліни М; 

LPS – ліпополісахариди; 

kDa – кілодальтон = 103 Дальтон (атомна одиниця маси); 

МС – мікроцистини (токсини ціанобактерій); MC–LR, МС-RR, MC–YR 

– основні варіанти мікроцистинів; 

NSP – нейротоксичне отруєння молюсками; 

Р – коефіцієнт кореляції;  

PBP – фікобіліпротеїн (пігментований білок водоростей);  

PBS – фікобілісоми (комплекси, які виконують функцію антен у 

пігментному апараті фотосинтезу водоростей); 

РС – фікоціанін (пігментований білок водоростей, має три хромофори); 

PE – фікоеритрин, що має п’ять або шість хромофорів; 

PSP – паралітичне отруєння молюсками; 

quorum sensing – здатність деяких бактерій спілкуватися та 
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координувати свою поведінку за рахунок секреції молекулярних сигналів; 

R-II, R-III – фікоціанін R-II PC, R-III PC; 

r2 – коефіцієнт детермінації; 

rРНК 16S – один з трьох основних типів rРНК, що формують основу 

рибосом прокаріот; 16S – константи седиментації для цієї молекули (S –

одиниця Сведберга); 

SPT–тест – шкірний тест на алергічну реакцію організму людини; 

TDI – (tolerable daily intake) допустима добова величина надходження 

речовини до організму людини протягом тривалого часу бо всього життя; 

λ – хвиля поглинання світла хромофором.  
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ВСТУП 

Стратегічною метою України є входження в Європейське 

співтовариство. Згідно з Планом дій «Україна – ЄС», передбачається 

гармонізація законодавства у галузі природокористування до вимог країн ЄС, 

приведення природоохоронних норм у відповідність до світових екологічних 

стандартів. 

Ратифікував «Порядок денний на ХХІ століття», Україна зобов’язалась 

впроваджувати принципи сталого розвитку щодо збалансованого вирішення 

соціоекономічних завдань, проблем збереження сприятливого стану довкілля 

і природно-ресурсного потенціалу. 

Основна увага з позицій сталого розвитку приділяється збереженню 

здатності природних екосистем до самовідновлення і їх динамічної адаптації 

до змін. З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечуватися 

цілісністю біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має 

життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї 

біосфери. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього 

середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність 

екологічних систем до самовідновлення.  

Однією з найбільш гострих світових екологічних проблем є 

незадовільний стан складових довкілля, пов'язаний із розвитком процесів їх 

евтрофування, що є переважаючим фактором еколого-соціальної небезпеки 

(розвитку екологозалежних захворювань) як в Україні, так і в усьому світі. 

Для підвищення екологічної безпеки природокористування в умовах 

евтрофування складових навколишнього природного середовища, необхідно 

використовувати з метою реалізації в Україні засад сталого розвитку в якості 

обґрунтування управлінських рішень результати еколого-соціальних 

(медичних) моніторингових досліджень евтрофованих складових 

навколишнього природного середовища та їх впливу на життєдіяльність 

населення, які повинні бути доповненням до Державної системи моніторингу 

довкілля. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
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Найбільшу увагу в світі та в Україні приділяється антропогенному 

евтрофуванню водного середовища, та масовому розвитку "шкідливого 

цвітіння ціанобактерій" – одному з вагомих чинників, що негативно 

впливають на якість масивів поверхневих вод як з екологічних, так і з 

ресурсних позицій. 

В Україні наприкінці минулого сторіччя спостерігався випадок 

екологозалежної захворюваності на екзогенний алергічний альвеоліт, 

внаслідок "шкідливого цвітіння" евтрофного Кам’янського водосховища. До 

масштабних досліджень щодо етіології виникнення спалахів 

екологообумовленого захворювання у Полтавській області УКРНДІЕП були 

залучені фахівці різних наукових шкіл, які брали участь у постановці та 

вирішенні проблеми:  

− міський клініко–імунологічний центр Мінохорони здоров’я України, 

м. Харків; 

− Харківська медична академія післядипломної освіти; 

− Харківський науково–дослідний інститут медичної радіології 

Мінохорони здоров’я України (ХНДІМР); 

− інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського; 

− Харківське підприємство з виробництва імунологічних та лікарських 

препаратів (ЗАТ «Біолік»); 

− Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна; 

− науково–дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького; 

− інститут кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків).  

При евтрофуванні масивів поверхневих вод найбільшу небезпеку 

несуть ціанобактерії. У процесі їх життєдіяльності та відмирання у масиви 

поверхневих вод можуть виділяться шкідливі речовини – альготоксини. Вони 

акумулюються у водній екосистемі і зберігають свою токсичність навіть при 

трансформації. Найбільшу небезпеку альготоксини представляють при 

використанні масивів поверхневих вод для питного водопостачання, купання 
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населення і рибальства. В період інтенсивного "цвітіння" ціанобактерій на 

стан здоров'я людей може також негативно впливати атмосферне повітря, а 

саме біоаерозолі, які утворюються з поверхні евтрофованих масивів 

поверхневих вод та евтрофованих ґрунтів. 

Спочатку термін "евтрофування" або "евтрофікація" вживався лише 

стосовно до позначення стану надмірного збагачення поживними 

речовинами водойм. Однак ґрунтові системи, особливо культивовані та 

антропогенне трансформовані ґрунті, також поступово стають 

перевантаженими надлишковими поживними речовинами. Відповідно, вони 

також можуть бути характеризовані як евтрофовані. 

Стале землекористування та управління вимагають обов'язкового 

врахування процесів евтрофування ґрунтів. Це пов’язано з особливостями 

ролі ціанобактерій у ґрунтових екосистемах, складністю дослідження 

ціанотоксинів у ґрунтах та специфікою їх впливу на здоров’я людини.  

Процеси евтрофування ґрунтів особливо небезпечні у регіонах з 

високим рівнем трофності поверхневих вод, тому що в результаті ерозії 

таких ґрунтів та забруднення ґрунтових вод відбувається посилення 

евтрофування водних об’єктів. В свою чергу, на евтрофування ґрунтів значно 

впливає процес зрошення з евтрофованих водних об’єктів. 

Характерним прикладом деградації ґрунтів в Україні внаслідок 

розвитку процесів їх евтрофування є Криворізькій регіон. Проте наукові 

дослідження щодо евтрофування ґрунтів і забруднення атмосферного повітря 

водними і пиловими аерозолями, що містять продукти життєдіяльності 

ціанобактерій, та вивчення проблеми їх впливу на здоров’я мешканців 

уразливих зон України значно відстають від досліджень у розвинених 

країнах світу. 

Вода і ґрунти є природними середовищами мешкання ціанобактерій, 

які є продуцентами небезпечних токсинів. Ціанотоксини та нетуберкульозні 

мікобактерії (НТМ) здатні довгий час накопичуватися у воді та під 

поверхнею ґрунту. У вигляді окремих клітин та спор вони можуть надходити 



 13 

у атмосферне повітря у вигляді водних і пилових аерозолів і поширюючись 

в атмосфері бути причиною алергічних реакцій у людей і тварин. 

У процесі аерозолізації ціанотоксини та гідрофобні клітини 

мікобактерій прикріплюються до бульбашок повітря, що утворюються у 

товщі води. При розірванні бульбашки формують краплі аерозолю. Ці краплі 

є достатньо малими і легко можуть проникати в альвеоли людини при 

вдиханні. Аналогічним чином, при певних метеорологічних умовах, 

наприклад, при дії пилових бур та суховіїв характерних для півдня України, а 

також при виконанні робіт, що супроводжуються створенням значної 

кількості пилу, ціанотоксини та мікобактерії можуть надходити у повітря з 

частинками ґрунту. Вони можуть прилипати до найдрібніших частинок пилу 

і таким шляхом переноситися на значні відстані.  

Згідно проекту Закону України про Стратегію сталого розвитку 

України до 2030 р. передбачено: 

«До 2030 року забезпечити збереження, відновлення та збалансоване 

використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем …, істотно 

скоротити кількість випадків смерті та захворювання в результаті впливу 

небезпечних хімічних речовин, забруднення та отруєння повітря, води й 

ґрунтів». 

Мета роботи – визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки 

процесів евтрофування складових довкілля, що цілком відповідає 

пріоритетам діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. 

Актуальність роботи полягає у розгляді процесів евтрофування 

окремих складових довкілля, обґрунтуванні необхідності проведення 

еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень впливу 

евтрофованих складових довкілля на умови життєдіяльності населення при 

виникненні екологообумовлених захворювань, а також визначенні ступеня 

небезпеки процесів евтрофування складових довкілля. 

Вперше в Україні було розроблено: 

− обґрунтування впливу на умови життєдіяльності населення процесів 
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евтрофування складових навколишнього природного середовища: масивів 

поверхневих вод; ґрунтового покриву; процесів забруднення атмосферного 

повітря ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності; 

− програму проведення моніторингових еколого-соціальних 

(медичних) досліджень "уразливих зон" та впливу евтрофування на 

життєдіяльність населення з використанням як класичних методів 

дослідження, так і спеціальних досліджень, які необхідно проводити у разі 

екологічної небезпеки виникнення захворюваності населення; 

− програму проведення еколого-соціальних (медичних) досліджень 

евтрофних ґрунтів України та впливу евтрофування на життєдіяльність 

населення з використанням як класичних методів дослідження, так і 

спеціальних досліджень, які необхідно проводити у разі екологічної 

небезпеки виникнення захворюваності населення; 

− програму проведення еколого-соціальних (медичних) досліджень 

забруднення ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності 

атмосферного повітря з використанням як класичних методів дослідження, 

так і спеціальних досліджень, які необхідно проводити у разі екологічної 

небезпеки виникнення захворюваності населення; 

− оцінки еколого-соціальної небезпеки процесів евтрофування масивів 

поверхневих вод і ґрунтів та забруднення атмосферного повітря 

ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності для визначення ступеня 

еколого-соціальної небезпеки процесів евтрофування складових довкілля. 

Також у процесі виконання роботи було досліджено можливості 

застосування методу аналізу ієрархій для визначення пріоритетів факторів і 

критеріїв еколого-соціального оцінювання небезпеки процесів евтрофування 

складових довкілля (Додаток А). 

Результати досліджень можуть бути використані Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством охорони 

здоров‘я України, Державним Комітетом України з питань житлово-

комунального господарства, Міністерством надзвичайних ситуацій та 
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органами місцевого самоврядування для моніторингу стану довкілля та 

його впливу на умови мешкання населення регіонів України з напруженою 

еколого-соціальною ситуацією за фактором евтрофування. 

Еколого-економічний ефект від використання результатів НДР 

пов’язаний з підвищенням обґрунтованості управлінських рішень в напряму 

поліпшення умов життєдіяльності населення регіонів України з напруженою 

еколого-соціальною ситуацією за фактором евтрофування у відповідності до 

засад сталого розвитку. 

Визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

евтрофування складових довкілля слугуватиме науковим підґрунтям 

управлінських рішень, що сприятиме поліпшенню умов мешкання населення 

регіонів України з напруженою еколого-соціальною ситуацією за фактором 

евтрофування та в цілому сприятиме сталому еколого-соціально-

економічному розвитку країни. 

Даний науковий звіт є ІІІ етапом НДР «Еколого–соціальна небезпека 

процесів евтрофування складових довкілля». 
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1 ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЕВТРОФУВАННЯ 

СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ В ЦАРИНІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

Реалізація європейського вибору України значною мірою залежить не 

тільки від її економічного розвитку, але і від наближення до світових 

стандартів екологічного стану довкілля і добробуту населення. Перехід 

України на засади сталого збалансованого розвитку неможливий без 

створення передумов для збалансування інтересів суспільства і можливостей 

природи, розвитку промисловості і екологічної безпеки. 

Для України, як і для більшості країн світу, рекомендації міжнародних 

самітів у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і у Йоганнесбурзі (2002 р.) щодо 

необхідності переходу до сталого еколого-соціально-економічного розвитку 

є не просто актуальними, а життєво необхідними. Основні підходи, орієнтири 

та можливі шляхи подолання стереотипів антропоцентричного суспільства в 

напряму переходу на засади сталого розвитку позначені у Декларації по 

навколишньому природному середовищу і розвитку “Порядок денний на ХХI 

століття” [1] і зафіксовані у Концепції сталого розвитку України [2].  

В Україні стратегія сталого розвитку розглядається як рамковий 

документ, який визначає стратегічні напрями довгострокового розвитку 

країни. Принциповим аспектом розробки стратегії було урахування 

адаптованих для України ЦСР до 2030 р. та урахування основних положень 

Оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС. Розроблена Стратегія сталого 

розвитку України до 2030 року і Національний план дій до 2030 р. у 

подальшому можуть стати дійовим інструментом для впровадження засад 

збалансованого розвитку [3]. 

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої держави 

супроводжується формуванням безпечного стану довкілля та життєдіяльності 

людини, забезпеченням прийнятного рівня екологічної безпеки, спираючись 

на досконалу правову систему, що базується на гуманістичних і 

демократичних ідеях та принципах міжнародного права. 
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В Україні пріоритетами державної екологічної політики, 

визначеними у Конституції України, є надання громадянам права “на 

безпечне для життя і здоров‘я довкілля” та “забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України”, які є 

обов‘язком держави [4]. Забезпечення екологічної безпеки, яка віднесена до 

найсуттєвіших критеріїв оцінки рівня розвитку, і реалізація стратегії сталого 

розвитку вимагає усвідомлення її як визначально важливого центрального 

компоненту екологічної політики.  

Розвиток антропогенного евтрофування складових довкілля набув 

глобальних розмірів і є актуальною світовою проблемою сучасності. Його 

особливістю у всіх помірних широтах є переважання ціанобактерій, токсичні 

властивості багатьох із яких широко відомі. 

Ціанобактерії з’явилися більш ніж 2,5 млрд. років тому і стали 

свідками великих біогеохімічних та кліматичних змін температури, 

освітлення, рівня кисню, живильних речовин (N та Р), змін хімічного складу 

атмосфери Землі в сполученні з коливаннями основних геофізичних 

процесів, обумовлених дрейфом континентів (вулканізмом та кліматичними 

зрушеннями). Всі ці події корінним чином змінювали середовище мешкання 

ціанобактерій, але ці екофізіологічні стреси протягом еволюційної історії 

надали ціанобактеріям важливі здатності для виживання в екстремальних 

умовах навколишнього середовища. Завдяки цьому, а також завдяки 

генетичній регуляції біосинтезу токсинів ціанобактерій або генетичній 

диверсифікації, ціанобактерії мали змогу зайняти надзвичайно широкі 

географічні ареали мешкання – від полярних широт до тропічних районів. 

Вони розповсюджені у пустелях та тропічних лісах, альпійських ґрунтах, у 

гіпертрофних озерах та навіть в ультраоліготрофних водах відкритих океанів. 

Ціанобактерії здатні з успіхом виживати у полярних снігах Арктики та 

Антарктики, а також на схилах гарячих гейзерів, вони поширені у ґрунтах, на 

вологих скелях та деревних субстратах, на вологих мохах тощо. 

Проаналізувавши дані вітчизняних та світових досліджень, які 

стосуються токсиногенних ціанобактерій, можна підсумувати основні 
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особливості структурної організації їх клітин та особливості 

функціонування як окремих клітин ціанобактерій, так і їх спільноти в цілому, 

які забезпечують їх життєдіяльність та живучість, сприяють стрімкому 

розповсюдженню та можливості небезпечного впливу на здоров’я людини 

[5]–[9]: 

− ціанобактерії здатні продукувати небезпечні ціанотоксини (гепато–, 

нейро–, дерма–, цито– та ендотоксини); токсигенність є властивістю окремих 

штамів ціанобактерій, а не виду в цілому; 

− ціанобактеріям притаманно швидке дорослішання їх одноклітинних 

представників – в оптимальних умовах воно відбувається за 6 – 12 годин, і, 

як наслідок, спостерігається їх лавиноподібне розмноження та різке 

підвищення експорту метаболітів назовні. За вегетаційний сезон кожна 

клітина ціанобактерій здатна продукувати приблизно 1020 нащадків; 

− живучість ціанобактерій у великій мірі детермінується наявністю 

особливого регуляторного механізму, відомого під назвою «почуття 

кворуму» («quorum sensing»), завдяки якому спільнота ціанобактерій діє як 

єдиний організм, який слугує в якості міжклітинного механізму комунікації; 

− кожна клітина ціанобактерій забезпечена «механізмом безсмертя» – 

вчені дали йому назву «генетичної диверсифікації» – тобто здатності 

ціанобактерій в момент небезпеки продукувати особливі молекули, які 

ініціюють їх мутагенез – зміну в клітинах ціанобактерій з метою адаптації до 

нових умов навколишнього середовища, при цьому спільнота ціанобактерій 

збільшує швидкість розмноження; 

− ціанотоксини канцерогенні – мають властивість викликати пухлини. 

Міжнародна науково-дослідна організація – Міжнародне агентство з 

вивчення раку (IARC – англ.), яке займається координацією та проведенням 

досліджень причин онкозахворювань у людей та механізмів канцерогенезу, 

включила до переліку канцерогенних факторів домінуючий гепатотоксин з 

групи пептидів – Microcystin–LR; 
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− ціанобактерії, підлужуючи середовище мешкання (евтрофовані 

водне середовище та ґрунти) до значень рН=10–12, створюють сприятливі 

умови для розвитку небезпечних мікроорганізмів, перш за все холерного 

вібріону та вірусу поліомієліту; 

− багато таксонів ціанобактерій мають у наявності фотозахисні УФ– 

пігменти, що дозволяє їм знаходитися в оптимальних умовах освітлення – у 

поверхневому шарі, у той час, коли водорості у підповерхневих шарах 

вимушені існувати в умовах затінення [9]; 

− у клітинах багатьох ціанобактерій є особливі утворення, які існують 

постійно, або з’являються на певній стадії розвитку і мають назву газових 

вакуолей, що являють собою заповнені газом порожнини. Газові вакуолі 

зменшують питому вагу ціанобактерій, що сприяє їх підйому у верхні шари 

вод і утворенню аерозолів; 

− у разі настання несприятливих умов навколишнього середовища 

ціанобактерії здатні утворювати спеціалізовані вегетативні клітини, так звані 

"клітини покою" або акінети (цисти). Саме так ціанобактерії здатні виживати 

в умовах глобального потепління або посухи. Підвищення температури 

оточуючого середовища може відігравати важливу роль у стратегії 

поширення родів ціанобактерій, що утворюють акінети – Anabaena, 

Anabaenopsis, Nodularia [9]; 

− токсичні представники ціанобактерій здатні викликати 

гастроентерити, пневмонії, тяжкі ушкодження печінки, нирок, кишкивнику, 

ушкодження нервової системи тощо; 

− ціанобактерії відносяться до грамнегативного морфотипу, 

синтезують ендотоксини активним компонентом яких є ліпополісахариди, з 

притаманною їм ірритантною (подразнюючою) дією. Після відмирання 

зовнішня мембрана клітинної оболонки ціанобактерій руйнується, внаслідок 

чого ліпополісахариди потрапляють у водне середовище. Ці сполуки 

пірогенні (здатні викликати опіки) та токсичні. Їх дія на живий організм 

супроводжується подразненням шкіри та очей, а також виникненням 
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алергійних реакції у людей та тварин. Ірритантний ефект є притаманним 

жирній кислоті, яка входить до складу ліпіду А – головного компоненту 

оболонки ціанобактеріальних ендотоксинів. Ірритантний та пірогенний 

ефекти ціанобактерій являють собою небезпеку для здоров’я людини. 

Глобальний характер антропогенного евтрофування та масовий 

розвиток ціанобактерій є одним з вагомих чинників, що негативно впливають 

на якість поверхневих вод, ґрунтового покриву і атмосферного повітря як з 

екологічних, так і з ресурсних позицій.  

Екологічні наслідки евтрофування водних екосистем на теперішній час 

є найбільш дослідженими. В цілому вони виявляються в зміні їх фізичних, 

хімічних і біологічних характеристик, що призводить до змін процесів 

міграції і колообігу речовин та енергії в них. Серед змін біологічних 

характеристик водних об'єктів при їх евтрофуванні особливо слід зазначити: 

зменшення видового розмаїття, спрощення екосистеми. Важливим наслідком 

цих процесів є зниження стійкості водних екосистем до зовнішніх впливів, 

зменшення їх здатності до саморегуляції і підтримки на необхідному рівні 

гомеостатичних процесів [10].  

З точки зору інтересів людини як користувача водних екосистем, 

ґрунтів та їх біологічних ресурсів накопичення у в них біогенних елементів, 

посилення темпів і підвищення інтенсивності первинного створення 

органічних сполук є небажаним як з точки зору соціальних, так і з 

технологічних та економічних негативних наслідків [11], [12]. 

До групи соціальних негативних наслідків евтрофування вод 

відноситься підвищення небезпеки захворюваності населення під впливом 

гідрохімічного і гідробіологічного забруднення води та її інтенсивного 

"цвітіння". Гідрохімічне забруднення приводить к збільшенню у водному 

середовищі вмісту забруднюючих речовин трофо-сапробіологічного блоку та 

ряду небезпечних речовин токсичної дії, гідробіологічне – к підвищенню 

чисельності і біомаси мікроорганізмів – бактерій, грибів, актиноміцетів, 

вірусів, посиленню розвитку патогенних і умовно патогенних організмів 

(сальмонел, шигел, вібріонів та ін.). Саме ж "цвітіння" приводить до 
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накопичення летючих ароматичних і біологічно активних сполук, у т. ч. 

токсинів та метаболітів ціанобактерій. 

Значну еколого-соціальну небезпеку становлять також процеси 

надходження у атмосферне повітря аерозолізованих мікроцистинів і 

нетуберкульозних мікобактерій та евтрофування ґрунтів.  

Однією з найбільш важливих функцій ґрунтів є еколого-соціальна 

(гігієнічна). Вона полягає у забезпеченні підтримки якості середовища 

мешкання для усіх живих істот, в тому числі й людини [13]. Евтрофування 

ґрунтів призводить до порушення їх основних екологічних функцій: 

родючості, протекторної здатності (попередження забруднення атмосферного 

повітря, поверхневих і підземних вод) і регуляторної (участь у регулюванні 

конкретних механізмів біосферних процесів).  

Аналіз існуючих досліджень дозволяє відокремити основні негативні 

наслідки евтрофування і ціанофітізації ґрунтів. До них слід віднести значний 

вміст рухливих сполук азоту і фосфору; порушення балансу живильних 

речовин; забруднення ґрунтів токсичними продуктами метаболізму 

ціанобактерій; зменшення видового розмаїття педоценозів, спрощення 

наземних та ґрунтових екосистем; зменшення їх самоочисної здатності і 

стійкості до зовнішніх впливів. 

З позиції небезпеки евтрофування і ціанофітізації фототрофного 

комплексу ґрунтів для здоров’я людини, найбільш значимими процесами 

можна вважати біоакумуляцію нітратів і ціанотоксинів в рослинній 

продукції; накопичення небезпечних органічних сполук і мікроорганізмів 

внаслідок зменшення самоочисної здатності педосфери; трансформацію 

мікробного пула міських ґрунтів, зростання чисельності умовно-патогенних 

мікроорганізмів та поступова трансформація ряду сапрофітних форм 

мікроорганізмів у опортуністичні та патогенні форми [14].  

Особливо слід відзначити, що в певних умовах масовий розвиток або 

надходження до ґрунтів ціанобактерій можуть бути небезпечними завдяки їх 

алергійному потенціалу і здатності продукувати токсини [15], [16], а також 
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впливати на розвиток супутньої мікрофлори, у тому числі умовно-

патогенних видів, наприклад, нетуберкульозних мікобактерій (НТМ). 

Небезпека ціанотоксинів, що присутні у ґрунтах, для здоров’я людини 

полягає у можливості надходження їх у атмосферне повітря із пилом при 

певних метеорологічних умовах або при виконанні різних 

сільськогосподарських робіт, поглинанні токсинів у аерозолях при різних 

видах зрошення рослин, а також при вживанні рослинної продукції, яка 

вміщує ці сполуки або вони знаходяться на її поверхні [17], [18]. Певна 

небезпека негативного впливу ціанотоксинів, які присутні у ґрунтах, існує 

також для тварин на пасовищах, що зрошуються, та при споживанні 

кормових культур, які здатні накопичувати ціанотоксини [18]. 

Враховуючи значення якості ґрунтів для здоров'я людей, у 1986 році в 

рамках Міжнародного товариства ґрунтознавців було організовано 

спеціальну робочу групу «Ґрунт і геомедицина». Дослідження в галузі 

геомедицини набули особливої актуальності нині у зв'язку зі зростанням 

евтрофування водних та ґрунтових екосистем та глобальної зміни клімату.  

Збагачення ґрунтів токсигенними ціанобактеріями (HABs) представляє 

еколого-економічну небезпеку також завдяки їх негативному впливу на 

зниження при певних умовах кількісних і якісних показників 

сільськогосподарської продукції.  

Наслідки антропогенного евтрофування у вигляді CyanoHABs наносять 

значні економічні збитки, що досягають мільярдів доларів у рік. Вони 

пов’язані із необхідністю проведення оздоровчих заходів серед населення; 

збільшенням витрат та ускладненням методів водопідготовки; скороченням 

природно-ресурсного потенціалу водного об'єкта, у тому числі рекреаційного 

і рибогосподарського; посиленням паразитарних захворювань риб і інших 

гідробіонтів, а також водоплавних птахів; погіршенням якості одержуваної 

продукції за рахунок погіршення якості води; витратами на розробку і 

реалізацію технічних рішень щодо поліпшення водогосподарської ситуації, а 

також з витратами на здійснення комплексу природоохоронних заходів на 
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водозборі, спрямованих на зниження антропогенного навантаження і 

досягнення еколого-гігієнічної безпеки. 

Наприклад, втрати США у регіоні Великих Озер (без урахувань втрат 

Канади) складають $ 4,6 млрд./рік. Тільки спалах "цвітіння" у басейні озера 

Ері, що мав місце у 2011 р., коштував економіці США приблизно $71 млн. 

Прогнозовані втрати від CyanoHABs протягом найближчих 30 років за 

відсутністю заходів управління та контролю "цвітіння" можуть сягати 

близько $1,3–2,2 мільярдів. Ця цифра може бути зменшена на 60–75% за 

умови впровадження відповідних заходів щодо попередження виникнення та 

розвитку CyanoHABs [19]. 

В Україні внаслідок достатньо теплого клімату, високої 

зарегульованості більшості рік та інтенсивного сільськогосподарського 

використання земель склалися вельми сприятливі умови для масового 

розвитку евтрофування складових навколишнього природного середовища 

(НПС). Незадовільний стан складових НПС, пов'язаний із розвитком процесів 

їх евтрофування в останні роки став значним фактором еколого-соціальної 

небезпеки в Україні. В цих умовах діяльність екологів нашої країни 

спрямована на «Вектор безпеки», що визначений у Стратегії сталого 

розвитку, а саме – на небезпеку з боку процесів евтрофування складових 

НПС та їх впливу на здоров’я населення [3].  

Визначення вмісту токсиногенних ціанобактерій при їх масовому 

розвитку налагоджено у Німеччині, США, Канаді, Японії, Фінляндії, Данії, 

Нідерландах, Великобританії, Австралії, Франції, Швейцарії, Кореї, Китаї, 

Південній Африці, Таїланді, Чехії, Угорщині, Польщі та інших країнах. 

Долучилися до цього Білорусь та Росія. В цих країнах налагоджено 

моніторинг наявності токсинів ціанобактерій у водних об’єктах. 

Щодо розвитку CyanoHABs, Україна перш за все керується 

Директивою Ради 91/271/ЄЄС «Про очистку міських стічних вод» від 21 

травня 1991 року, головною метою якої є обов’язкове визначення "уразливих 

зон" водних об’єктів, тобто евтрофованих зон. Разом з тим в Україні 

дослідженню проблеми CyanoHABs та оцінюванню еколого-соціальної 
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небезпеки процесів евтрофування складових довкілля приділяється ще 

недостатня увага. Особливо це стосується досліджень у галузі евтрофування 

ґрунтів та забруднення атмосферного повітря продуктами життєдіяльності 

ціанобактерій, які знаходиться ще у початковій стадії. 

Попередження антропогенного евтрофування складових НПС та 

мінімізація еколого-соціальної небезпеки процесів евтрофування складових 

довкілля відповідає вимогам сталого розвитку. Для цього в даної НДР 

розв’язано наступні задачі: 

− розробка еколого-соціального оцінювання евтрофування усіх 

складових довкілля, яке включає як суто екологічні так і еколого-медичні 

характеристики придатності водних об’єктів, ґрунтів та визначення ступеня 

забрудненості атмосферного повітря при евтрофуванні для задоволення 

життєдіяльності населення; 

− особливості природокористування евтрофованих водних джерел, 

ґрунтів та забрудненості атмосферного повітря при евтрофуванні; 

− зв’язок процесів евтрофування водного середовища, ґрунтів та 

забруднення атмосфери при евтрофуванні водного середовища та ґрунтів;  

− розробка програм проведення еколого-соціальних (медичних) 

моніторингових досліджень регіонів розташування евтрофованих водних 

об’єктів та ґрунтів України, які можуть бути часткою будь-якого виду 

моніторингу в умовах загрозливого ступеня розвитку евтрофування 

складових довкілля;   

− визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

евтрофування складових довкілля України, яке має ґрунтуватися на розгляді 

особливостей процесів евтрофування окремих складових довкілля та їх 

синергізму. 

Необхідність розроблення еколого-соціального оцінювання проблем 

охорони і використання евтрофних масивів поверхневих вод, ґрунтів та 

атмосферного повітря забрудненого ціанобактеріями та продуктами їх 

життєдіяльності має істотне значення для покращення екологічної ситуації в 
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Україні та забезпечення переходу країни на модель сталого розвитку, яка 

характеризується збалансованим вирішенням соціально-екологічних проблем 

і завдань збереженням довкілля й природних ресурсів для сучасного і 

майбутнього поколінь. Розглядаючи еколого-соціальні аспекти 

природокористування і природоохорони в ракурсі пошуку гармонії розвитку 

суспільства і природи, доцільно підкреслити, що наприкінці ХХ століття 

з'явилися і активно прогресують тенденції формування і розвитку нових 

суміжних та інтегративних наукових напрямків і наук. Потребою 

сьогоднішнього дня є новий підхід – синтез екології та соціології (медицини).  

У якості науково-методичної основи оцінювання еколого-соціальної 

небезпеки за рівнем розвитку евтрофування масивів поверхневих вод, ґрунтів 

та забруднення атмосферного повітря ціанобактеріями і продуктами їх 

життєдіяльності запропоновано міждисциплінарний підхід, сформований на 

теоретичних основах безпеки людини та довкілля, який є сукупністю 

принципів, положень та правил, що визначають засіб розуміння та напрямки 

вирішення проблеми 26.  

Однією з базових складових природокористування є захист і відновлення 

цілісності природних екосистем, тому оцінювання еколого-соціальної 

небезпеки в умовах їх евтрофування повинно ґрунтуватися на 

загальнонаукових підходах та правилах: філософському; ноосферному; 

соціальної спрямованості; соціально-економічному; біосферосумісності; 

системному; холістичному; інформаційному; організаційно-керівному. Це 

дозволяє досягти об’єктивності в оцінюванні, що є особливо важливим для 

забезпечення ефективності управлінських рішень у галузі використання та 

охорони природних ресурсів, спрямованих на забезпечення реалізації 

конституційних прав громадян України на безпечне довкілля, життєдіяльність 

та раціональне використання природних ресурсів. 

Оцінювання еколого-соціальної небезпеки за рівнем розвитку 

евтрофування масивів поверхневих вод, ґрунтів та забруднення 

атмосферного повітря ціанобактеріями і продуктами їх життєдіяльності має 
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спиратися на екологічний підхід і повинно здійснюватися з урахуванням 

загальноекологічних законів, принципів та правил: 

− надійності – бути максимально об'єктивним, параметри оцінювання 

мають бути науково обґрунтованими та легко контрольованими;  

− ієрархічності – має розроблятися для екосистем різних ієрархічних 

рівнів та для різних рівнів управління природокористуванням (місцевого, 

регіонального, національного, глобального);  

− диференціації та інтеграції – враховувати різнотипність екосистем, їх 

регіональну диференційованість, зонування території, відмінності різних 

термінових періодів та ін., при цьому повинні бути розглянуті не тільки 

внутрішньосистемні зв'язки, а й зв'язки між системами;  

− функціональної цілісності – враховувати взаємозв’язок процесів, які 

забезпечують функціональну цілісність екосистеми на різних рівнях 

організації живого (популяційному, організменному, клітинному);  

− "слабкої ланки" – враховувати найбільш уразливі компоненті зв'язків 

у системі або самих систем;  

− ненульового (прийнятого) ризику та зменшення питомого ризику;  

− запобіжності, яка застосовується у тих випадках, якщо вірогідність 

впливів на екосистеми і здоров’я населення хоча б й віддалена у часі, але 

може бути небезпечною за своїми наслідками, цим встановлюється 

відповідальність нинішнього покоління перед майбутнім людства. 

При оцінюванні еколого-соціальної небезпеки за рівнем розвитку 

евтрофування складових навколишнього природного середовища необхідно 

також керуватися географічним підходом та ландшафтним принципом, що 

дозволяє використовувати в якості інтегральних показників стану природного 

середовища кількісні та якісні показники поверхневого і підземного стоку, які 

характеризують природно-господарські умови басейново-ландшафтних систем. 

Для коректного аналізу необхідно розглядати природну складову, 

господарський фактор і соціум кожної системи як взаємозалежні частини 

єдиної басейново-ландшафтної системи, якій притаманні свої властивості, 
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закони й пріоритети. Оцінювання на такому рівні має на увазі вирішення 

двоєдиної задачі – збереження природних ресурсів (забезпечення благополуччя 

людини) та сталий розвиток господарської діяльності (забезпечення добробуту 

людини). 

Для одержання максимально повної картини при оцінюванні еколого-

соціальної небезпеки за рівнем розвитку евтрофування довкілля слід 

враховувати такі фактори, які раніше не приймалися до уваги або традиційно 

вивчалися фахівцями інших галузей. На основі антропоекологічного підходу 

запропоноване оцінювання повинно враховувати соціальне значення кожної 

складової довкілля. Це можливо лише при органічному доповненні та 

збагаченні принципів, підходів та методів екології сучасною методологією 

медичної екології, яка вивчає вплив на здоров’я взаємовідносин людини із 

середовищем мешкання та гігієни, де здоров’я - інтегральний показник впливу 

факторів зовнішнього середовища на організм людини. Такий підхід утворює 

перевагу за рахунок більш широкого залучення методів санітарно-гігієнічних, 

медико-біологічних та клініко-діагностичних досліджень, використання яких 

дозволяє оцінити небезпечність для здоров’я взаємовідносин людини із 

навколишнім середовищем у інтересах охорони людини. 

Важливими складовими при розробленні оцінювання еколого-соціальної 

небезпеки за рівнем розвитку евтрофування складових НПС повинні бути 

методологічні надбання: 

− екологічної гідрохімії, яка займається вивченням на рівні хімічних 

форм процесів формування їх складу, структури та хімічних властивостей, 

адекватних біологічній цінності середовища мешкання; 

− санітарної гідробіології, яка досліджує біологічні процеси, що 

відповідають за формування якості складових НПС, та можливі шляхи 

управління ними в інтересах охорони здоров’я людей і вирішення питань 

природокористування;  

− гідроекологічної токсикології, яка вивчає джерела надходження 

токсикантів у природні екосистеми, токсичний ефект їх дії на організми та 



 28 

стійкість і функціонування біосистем на популяційному та біоценотичному 

рівнях в умовах токсичного забруднення.  

Використання методів згаданих міждисциплінарних науково-практичних 

напрямів дозволяє здійснити системний підхід для відображення прямих та 

зворотних зв’язків у системі "складові НПС – людина (організми)" в напрямку 

розв’язання проблеми захисту від шкідливих речовин людей та біотичної 

складової в цілому. 

Формування людини як соціальної істоти призвело до виділення екології 

людини з біологічного блоку наук і формуванню її як соціальної дисципліни. Як 

науково-теоретична та методологічна основа оцінювання еколого-соціального 

благополуччя поверхневих вод повинна бути використана загальна теорія та 

окремі положення соціальної екології – міждисциплінарного наукового 

напрямку, що розвивається на перетині ряду суспільних та природних наук і 

досліджує проблеми гармонізації взаємовпливів суспільства та природи. 

Міждисциплінарний підхід до оцінювання еколого-соціальної небезпеки 

за рівнем розвитку евтрофування складових НПС повинен базуватися на 

використанні наступного комплексу принципів, підходів та положень, на основі 

яких він повинен здійснюватися в умовах зростання антропогенного 

навантаження: 

− ґрунтування на основних загальнонаукових підходах та правилах, 

комплексність, об’єктивність, вірогідність; 

− соціальна спрямованість (перевага забезпеченню безпеки 

життєдіяльності та здоров’я населення); 

− спирання на екосистемний підхід (розгляд складових НПС як цілісної 

системи); 

− використання географічного підходу та ландшафтного принципу, що 

передбачає розгляд цілісної ландшафтно-географічної одиниці, її природної 

складової, господарського фактору і соціуму кожної системи як взаємозалежної 

частини єдиної ландшафтної системи,  
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− відображення рівня антропогенного та природного впливу на 

складові НПС та їх здатність до самовідновлення; 

− облік господарського аспекту (характеризування стану складових НПС 

з ресурсних позицій); 

− спирання на використання концепції “припустимої небезпеки”. 

За результатами оцінювання еколого-соціальної небезпеки за рівнем 

розвитку евтрофування складових НПС можливе послідовне прийняття 

рішень по проведенню заходів щодо зменшення негативного впливу процесів 

евтрофування на життєдіяльність населення. 
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2 ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНИХ 

(МЕДИЧНИХ) МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ 

ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФУВАННЯ ПО СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ 

Програми еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень 

евтрофування складових навколишнього природного середовища та їх 

впливу на життєдіяльність населення слугують науково-методичним 

підґрунтям управлінських рішень в напряму поліпшення умов 

життєдіяльності населення регіонів України з напруженою еколого-

соціальною ситуацією за фактором евтрофування у відповідності до засад 

сталого розвитку. 

2.1 Процеси евтрофування поверхневих водних об'єктів 

Основною причиною розвитку антропогенного евтрофування масивів 

поверхневих вод є надходження біогенних та органічних речовин і патогенної 

мікрофлори з неочищеними та недостатньо очищеними господарсько-

побутовими та поверхневими стічними водами населених пунктів [20]. За 

даними за 2019 р. підприємствами житлово-комунальної галузі України було 

скинуто 86% (563,7 млн. м3) забруднених стічних вод [21]. 

Антропогенне евтрофування масивів поверхневих вод супроводжується 

зниженням якості води, появою сторонніх запахів та присмаків, погіршенням 

санітарного стану вод, порушенням стійкості водних екосистем. Погіршення 

якості води внаслідок розвитку супутнього евтрофуванню "цвітіння" 

ціанобактерій призводить до негативних екологічних, гігієнічних, соціальних 

економічних наслідків, що значно ускладнює умови життєдіяльності 

населення. 

В Основній (рамковій) Директиві ЄС 2000/60/ЄС [22] райони питних 

водозаборів та водойми, що зазнають антропогенного евтрофування, 

віднесені до зон, які підлягають особливій охороні, з більш суворою 

регламентацією антропогенного навантаження. 



 31 

Особливо великих масштабів евтрофування та "цвітіння" води 

досягло у водосховищах дніпровського каскаду, де воно вже стало практично 

щорічним явищем. Евтрофуванню водосховищ сприяють наступні чинники: 

– значне зниження швидкості течії води – від переважаючої у Дніпрі 

до зарегулювання швидкості 0,6 – 0,8 м/с до 0,3 – 0,02 м/с у водосховищах; 

– зниження інтенсивності турбулентного перемішування; 

– зменшення водообміну та проточності у 5 – 24 рази при створенні 

водосховищ, що обумовило виникнення застійних зон; 

– зміна температурного режиму водних мас у бік потепління через їх 

прогрівання влітку на мілководдях, які займають до 40% площі водосховищ; 

– затоплення лугів та пасовищ призвело до надходження у водне 

середовище водосховищ 134 тис. т органічного вуглецю, 42 тис. т азоту, 2,0 

тис. т фосфору, що відносно азоту та фосфору відповідає приблизно 

надходженню їх за рік з водою Дніпра.  

Для масивів поверхневих вод, уражених антропогенним 

евтрофуванням, важливими характеристиками їх екологічного стану є 

показники вмісту біогенних речовин до яких, у першу чергу, відносяться 

сполуки азоту і фосфору. Азот і фосфор є складовими частинами всіх тканин 

живих організмів і тому їм належить провідна роль у розвитку життя у 

водних об’єктах. Вони є елементами, які лімітують розвиток сукупності 

водоростей. Тому оцінка їх кількісного вмісту має істотне значення для 

визначення дійсної та потенційної продуктивності екосистем водних 

об’єктів. У свою чергу, концентрація цих біогенних елементів та їх режим 

цілком залежать від інтенсивності біохімічних та біологічних процесів, які 

відбуваються у водних об’єктах. Неорганічні сполуки азоту – амоній– (NH4
+), 

нітрит– (NО2
-) та нітрат– (NО3

-) іонів, всі форми мінерального азоту та 

фосфору є показниками санітарного стану водних об’єктів та широко 

використовуються у класифікаціях поверхневих вод багатьох країн. 

Як зазначено в Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні у 2019 році, поверхневі води України 

забруднені сполуками азоту нітритного та азоту амонійного, мають місце 
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випадки екстремально високого забруднення (ВЗ). Також звертає на себе 

увагу значне збільшення з часом надходження із зворотними водами 

фосфатів, що дуже негативно впливає на екологічний стан масивів 

поверхневих вод і створює загрозу здоров’ю населенню. Наприклад, в 2019 р. 

обсяги скидання фосфатів, у порівнянні з 2018 р., зросли на 22%. 

На рисунку 2.1 наведено кількість випадків ВЗ масивів поверхневих 

вод України за даними Національних доповідей про стан НПС в Україні у 

2017–2019 рр. Як видно з діаграми, у 2019 р., у порівнянні з 2017–2018 рр., 

спостерігалося збільшення випадків ВЗ за сполуками азоту. За ними також 

спостерігалися одні з найчастіших випадків ВЗ за гідрохімічними 

показниками. 

 

Рисунок 2.1 – Кількість випадків ВЗ на поверхневих водних об’єктах 

України у 2018–2019 рр. 

Найбільше забруднюючих речовин надходило зі зворотними водами 

житлово-комунального господарства. Так, показники ХСК, БСК, амонійного 

азоту, СПАР, фосфатів та ін., що контролювалися, складали 80% – 90% 

відносно загального обсягу відповідних показників по Україні в цілому. 

Хімічне забруднення поверхневих вод окремих річкових басейнів 

речовинами, які тою чи іншою мірою інтенсифікують процеси евтрофування, 

наведено у таблицях 2.1–2.3 за даними Національних доповідей у 2017–

2019 рр. (спостереження гідрометеорологічних організацій). 
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Результати гідробіологічного моніторингу найбільш забруднених 

водних об'єктів у 2019 році наведено в таблиці 2.4. Шкалу оцінювання якості 

води у таблиці 2.4 наведено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.1 – Хімічне забруднення поверхневих вод окремих річкових 

басейнів за даними спостережень гідрометеорологічних організацій у 2017 р. 

Басейни річок, річки, 

водосховища 

Середні за рік значення/Максимальні значення, ГДК*) 

Легкоокисні 

органічні 

речовини по 

(БСК5) 

Азот 

амонійний 

Азот 

нітритний 

Нафто-

продукти 
Феноли 

Всього 

випад-

ків ВЗ 

Західний Буг <1-2/<1-6 1-9/2-23 3-14/7-35 <1/<1 <0-1/<1-2 50 

Полтва <3-18/<6-26 13-30/31-48 17-18/38-61 <1/<1-2 <2-3/<3 57 

Рата, Солокія, Луга 

(оз. Світязь) 

<1/<1 <1-2/1-5 <1-2/<1-4 <1/<1 <1/<1-2 5 

Дунай <1/<1-2 <1/<1 1/1-2 <1/<1 <1-2/<2-4 – 

Притоки Дунаю <1/<1-2 <1-5/<1-14 <1/<1-4 <1/<1 <0-3/<0-6 3 

Дністер <1/<1 <1/1-6 <1-2/<1-15 <1/<1 <0-3/<0-5 1 

Притоки Дністра, 

водосховище, лиман 

<1-2/<1-2 <1-6/<1-9 <1-3/<1-19 <1/<1 <0-2/<0-4 4 

Південний Буг <1-3/<1-5 <1-24/1-45 <1-9/1-18 <1-3/<1-26 <1-3/<1-4 24 

Притоки Південного 

Бугу 

<1/<1-2 <1-2/1-6 <1-3/<1-10 <1/<1 <1-6/<1-8 17 

Дніпро <1/<1 <1/<1 <1-2/<1-5 <1/<1 <1/<1-3 2 

Притоки Дніпра <1-3/<1-4 <1-19/<1-63 <1-8/<1-27 <1/<1-2 <1-6/<1-11 125 

Сіверський Донець <1/1-2 <1-4/<1-13 <1-8/<1-29 <1/<1 <1-2/<1-4 7 

Притоки Сіверського 

Дінця, водосховища 

<1-2/<1-5 <1-10/<1-20 <1-14/<1-31 <1/<1 <1-2/<1-4 48 

Річки Приазов’я <1/1-2 <1-3/1-9 <1-11/<1-20 <1/<1-7 <1-3/<1-7 52 

Річки Північного 

Причорномор’я 

<1/1-2 <1-2/1-3 <1-2/<1-3 <1/<1 <1-2/<1-4 2 

Київське, Канівське <1/<1-2 <1-2/1-5 <1-2/<1-5 <1/<1 <1-2/<2-5 42 

Кременчуцьке, 

Кам’янське 

<1/<1-2 <1-1/1 <1/<1 <1/<1 <1-5/<3-8 19 

Дніпровське <1/<1 <1/<1 <1/<1-2 <1/<1 <1-2/<3-10 16 

Каховське <1/<1 <1/<1 <1/<1 – <1/<1-3 – 

*) Дані систематичних спостережень водних об’єктів за гідрохімічними 

показниками порівнюються з найбільш жорсткими ГДК для води – рибогосподарським. 
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Таблиця 2.2 – Хімічне забруднення поверхневих вод окремих 

річкових басейнів за даними спостережень гідрометеорологічних організацій 

у 2018 р. 

Басейни річок, річки, 

водосховища 

Середні за рік значення/Максимальні значення, ГДК*) 

Легкоокисні 

органічні 

речовини по 

(БСК5) 

Азот 

амонійний 

Азот 

нітритний 

Нафто-

продукти 
Феноли 

Всього 

випад-

ків ВЗ 

Західний Буг <1-1/<1-3 1-14/4-25 4-18/10-42 <1/<1 <1/<1-2 43 

Полтва 3-16/5-23 19-29/32-44 7-10/39-42 <1/<1 <2-3/<3 51 

Рата, Солокія, Луга 

(оз. Світязь) 

<1/<1 <1-6/<1-22 <1-3/3-13 <1/<1 <1/<1-2 <5 

Дунай <1/<1 <1/<1 1/<1-2 <1/<1 <1-2/<2-4 - 

Притоки Дунаю <1/<1-2 <1-3/<1-9 <1-1/<1-3 <1/<1 <1-4/<1-6 6 

Дністер <1/<1 <1/<1-3 <1/<1-2 <1/<1 <1-3/<1-4 2 

Притоки Дністра, 

водосховище, лиман 

<1-2/<1-3 <1-5/<1-10 <1-2/<1-12 <1/<1 <1-2/<1-3 4 

Південний Буг <1-3/<1-4 <1-20/2-32 <1-8/1-22 <1/<1 <1-4/<2-6 48 

Притоки Південного 

Бугу 

<1/<1 <1-3/1-11 <1-7/<1-12 <1/<1 <1-6/<1-8 26 

Дніпро <1/<1 <1/<1-2 <1/<1-5 <1/<1 <1/1-5 3 

Притоки Дніпра <1-2/<1-3 <1-7/<1-19 <1-8/<1-26 <1/<1 <1-8/<1-10 135 

Сіверський Донець <1/1-2 <1-4/<1-14 <1-8/1-18 <1/<1 <1-3/<1-5 9 

Притоки Сіверського 

Дінця, водосховища 

<1-3/<1-4 <1-13/< 1-23 <1-12/<1-18 <1/<1-2 <1-3/<1-5 61 

Річки Приазов’я <1-2/<1-3 <1-7/2-10 1-16/2-26 <1/<1-10 <1-3/<1-3 69 

Річки Північного 

Причорномор’я 

<1-2/<1-4 <1-2/<1-4 1-5/1-10 <1/<1 <1-3/<1-4 4 

Київське, Канівське <1/1-2 1-2/2-8 <1-2/<1-8 <1/<1 <1-2/<1-5 63 

Кременчуцьке, 

Кам’янське 

<1/<1-2 <1/1-2 <1/<1-3 <1/<1 <2-6/<3-7 26 

Дніпровське <1/<1 <1/<1 <1/1-2 - <1-2/<2-4 10 

Каховське <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1-3 1 

*) Дані систематичних спостережень водних об’єктів за гідрохімічними 

показниками порівнюються з найбільш жорсткими ГДК для води – рибогосподарським. 
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Таблиця 2.3 – Хімічне забруднення поверхневих вод окремих 

річкових басейнів за даними спостережень гідрометеорологічних організацій 

у 2019 р. 

Басейни річок, річки, 

водосховища 

Середні за рік значення/Максимальні значення, ГДК*) 

Легкоокисні 

органічні 

речовини по 

(БСК5) 

Азот 

амонійний 

Азот 

нітритний 

Нафто-

продукти 
Феноли 

Всього 

випад-

ків ВЗ 

Західний Буг <1/<1-2 1-11/3-32 5-16/14-56 <1/<1-3 <1-2/<1-2 46 

Полтва <3-15/<6-20 15-33/35-55 17-24/55-84 <1-2/<3 <2/<3 55 

Рата, Солокія, Луга 

(оз. Світязь) 

<1/<1 <1-2/1-6 <1-3/<1-14 <1/<1-2 <1-2/<1-2 4 

Дунай <1/<1 <1/<1 1/1-2 <1/<1 <1-2/<3-5 – 

Притоки Дунаю <1/<1 <1-4/<1-7 <1-4/<1-16 <1/<1 <1-4/<1-5 8 

Дністер <1/<1 <1-4/2-12 <1/<1-5 <1/<1 <1-4/<1-5 1 

Притоки Дністра, 

водосховище, лиман 

<1-2/<1-2 <1-8/<1-18 <1-3/<1-9 <1/<1 <1-2/<1-4 12 

Південний Буг <1-4/<1-7 <1-18/1-28 <1-20/1-45 <1/<1-2 <1-4/<2-6 57 

Притоки Південного 

Бугу 

<1/<1 <1-2/1-4 <1-15/<1-42 <1/<1 <1-6/<1-7 12 

Дніпро <1/<1 <1/<1 <1/<1-5 <1/<1 <1/<1-2 4 

Притоки Дніпра <1-2/<1-4 <1-7/<1-22 <1-9/<1-18 <1/<1-4 <1-7/<1-9 154 

Сіверський Донець <1-2/1-3 <1-6/<1-11 <1-10/2-29 <1/<1 <1-3/<1-4 16 

Притоки Сіверського 

Дінця, водосховища 

<1-3/<1-5 <1-18/<1-44 <1-16/<1-22 <1/<1-2 <1-4/<2-6 87 

Річки Приазов’я <1/1-2 <1-7/1-20 <1-11/1-16 <1/<1-2 <1-3/<1-3 74 

Київське, Канівське <1/<1-2 <1-2/1-5 <1-2/1-19 <1/<1-3 <1-2/<1-5 54 

Кременчуцьке, 

Кам’янське 

<1/<1-2 <1-1/1 <1/<1-2 – <1-7/<1-9 10 

Дніпровське <1/<1 <1/<1 <1/<1 – <1-2/<2-4 5 

Каховське <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1-3 – 

*) Дані систематичних спостережень водних об’єктів за гідрохімічними 

показниками порівнюються з найбільш жорсткими ГДК для води – рибогосподарським. 
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Таблиця 2.4 – Найбільш забруднені водні об'єкти у 2019 році за 

результатами гідробіологічного моніторингу 

Водний об’єкт Створ Дата Клас Показник 

р. Полтва, м. Львів 3.5 км нижче міста 04.06 

07.08 

4 

4 

ФП*) ФП 

р. Дунай, Кілійське гирло, м. Ізмаїл 1 км нижче міста 18.06 3 ФП 

м. Кілія 6 км нижче міста 18.06 3-4 ФП 

13 км нижче міста 18.06 4 ФП 

06.08 3-4 ФП 

р. Дунай, м. Вилкове 1 км нижче міста 18.06 4 ФП 

р. Тиса, м. Хуст 4 км вище міста 15.07 4 ЗБ**) 

р. Дністер, м. Роздол 1 км вище міста 13.05 5 ЗБ 

1 км нижче міста 13.05 5 ЗБ 

р. Дністер, м. Галич 1 км вище міста 18.06 3 ФП 

2.5 км нижче міста 18.06 3-4 ФП 

р. Дністер, м. Заліщики 2 км вище міста 26.08 3-4, 6 ФП, ЗБ 

2.5 км нижче міста 26.08 3-4, 6 ФП, ЗБ 

р. Дністер, м. Могилів-Подільський 1 вище міста 05.08 4 ЗБ 

2 км нижче міста 05.08 6 ЗБ 

05.08 4 ФП 

08.10 4 ФП 

р. Стир, м. Луцьк 1 км вище міста 19.04 3,5 ФП, ЗБ 

1,5 км нижче міста 12.07 

12.09 

4 ЗБ 

р. Тисмениця, м. Дрогобич вище міста 13.05 

13.08 

01.10 

4 

4 

4 

ЗБ 

нижче міста 13.08 

01.10 

5 

4 

ЗБ 

р. Стрий, м. Стрий 1 км вище міста 13.08 6 ЗБ 

 2 км нижче міста 13.08 6 ЗБ 

р. Південний Буг, м. Вінниця 1 км вище міста 15.05 5 ЗБ 

 у межах міста 15.05 5 ЗБ 

р. Південний Буг, м. Первомайськ 1 км вище 25.09 6 ЗБ 

 0,5 км нижче 03.05 4 ЗБ 

 8,2 км нижче 24.09 5 ЗБ 

Дністровське вдсх., м. Новодністровськ 5 км вище греблі 03.05 5 ЗБ 

р. Уж, м. Коростень 1 км вище міста 10.09 5 ЗБ 

 1,5 км нижче міста 10.09 5 ЗБ 

р. Гнилоп’ять, м. Бердичів 3 км нижче міста 10.09 4 ЗБ 

р. Рось, м. Біла Церква 9 км вище міста 10.10 4 ЗБ 

 1 км вище міста 10.10 4 ЗБ 

р. Трубіж, смт Баришівка 0,9 км нижче селища 22.05 4 ЗБ 

р. Трубіж м. Переяслав нижче міста 23.05 5 ЗБ 

р. Сухий Торець гирло 16.04 3-4 ФП 

р. Казенний Торець, м. Слов'янськ нижче скиду підприємств мм. 

Краматорськ та Слов'янськ 

16.04 4 ФП 

р. Кальміус, м. Маріуполь 14 км вище міста 28.08 

24.10 

6 

4 

ЗБ 

у межах міста 10.04 

28.08 

24.10 

4 

6 

4 

ЗБ 

р. Кальчик, м. Маріуполь 7 км вище міста 28.08 

24.10 

6 

5 

ЗБ 

у межах міста 10.04 

28.08 

24.10 

4 

6 

5 

ЗБ 

*) – фітопланктон; **) – макрозообентос. 
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Таблиця 2.5 – Шкала визначення класу якості води (для таблиці 2.4) 

Клас якості води Ступінь забруднення вод 

1 дуже чисті 

2 чисті 

3 помірно (слабко) забруднені 

4 забруднені 

5 брудні 

6 дуже брудні 

 

Згідно Національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2019 році за результатами гідробіологічних 

спостережень у всіх водосховищах Дніпровського каскаду стан водних 

ценозів здебільшого відповідає 3 класу якості вод – помірне забруднення 

води. У всіх водосховищах спостерігалося значне збільшення вмісту 

біогенних речовин у воді, що призводило до сезонного зростання біомаси 

водоростей ("цвітіння" води). Влітку домінуючими за чисельністю та 

біомасою були ціанобактерії (так звані синьозелені водорості), добре 

розвинені наступні групи фітопланктону: діатомові, пірофітові і зелені 

водорості. 

У Київському та Канівському водосховищах "цвітіння" води 

спостерігалося протягом усього теплого періоду року з квітня по вересень. 

"Цвітіння" води мало сезонний характер. Домінуючою групою виявилися β-

мезосапробні водорості. Первісне "цвітіння" характеризується переважанням 

у загальних показниках чисельності та біомаси діатомових водоростей; їх 

"цвітіння" спостерігалося також у серпні-жовтні. На початку літа 

переважаючою групою фітопланктону є зелені водорості. Домінування за 

чисельністю та біомасою ціанобактерій було відзначено лише з досягнення 

сприятливого для даної групи температурного режиму води 20–240С.  

У Кременчуцькому водосховищі максимальне "цвітіння" води 

спостерігалося в районі міст Черкаси та Світловодськ в серпні. Ступінь 

"цвітіння" варіював від помірного до сильного. 



 38 

У Кам'янському водосховищі максимальне "цвітіння" спостерігалося 

в створах 5 км нижче м. Кременчук у серпні та 7 км нижче м. 

Верхньодніпровськ в серпні-жовтні. Ступінь "цвітіння" варіювала від 

помірного до сильного. 

У Дніпровському водосховищі спостерігалося "цвітіння" води від 

помірного до сильного ступеня. Найбільша інтенсивність "цвітіння" 

спостерігалася в жовтні. Величина біомаси водоростей в цей період 

практично у всіх створах вказувала на сильне або "гіперцвітіння". 

У Каховському водосховищі прояви "цвітіння" води спостерігалися в 

менш значних масштабах. 

Найбільш небезпечним наслідком евтрофування є сезонний 

інтенсивний розвиток фітопланктону – "цвітіння", особливістю якого у 

помірних широтах є переважаючий розвиток ціанобактерій, при масовому 

розвитку та відмиранні яких у водне середовище надходить значна кількість 

метаболітів; деякі з яких мають токсичну, алергенну та канцерогенну дію. 

З точки зору інтересів людини посилення темпів і підвищення 

інтенсивності первинного утворення органічних сполук, яке відбувається при 

евтрофуванні масивів поверхневих вод, є небажаними як з точки зору 

соціальних (медичних), так і екологічних наслідків [23], [24].  

До екологічних наслідків "цвітіння" води водних об’єктів належать:  

− збільшення чисельності та біомаси фітопланктону; 

− зменшення прозорості водного середовища; 

− зміна кольоровості води; 

− поява неприємних запахів та присмаків через накопичення 

ароматичних біоактивних сполук; 

− зменшення видового різноманіття фітопланктону; 

− збільшення біомаси фітобентосу та перифітону; 

− посилення росту макрофітів та заростання літоралі; 

− підвищення вмісту та продуктивності мікроорганізмів (бактерій, 

грибів, актиноміцетів, вірусів тощо); 
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− значне зростання патогенної та умовно–патогенної мікрофлори 

(сальмонел, шігел, вібріонів, мікобактерій тощо); 

− зменшення видового різноманіття зоопланктону та зообентосу; 

− спрощення екосистеми водного об’єкта; 

− збагачення гіполімніону солями закисного заліза та сірководнем; 

− скорочення чисельності цінних порід риб; 

− посилення паразитарних захворювань риб та інших гідробіонтів, а 

також водоплавних птахів; 

− зменшення вмісту кисню та подальший його дефіцит, наслідком 

якого є замори риб; 

− погіршення якості морепродуктів через накопичення різних хімічних 

сполук, у тому числі токсинів ціанобактерій; 

− вторинне забруднення водного середовища внаслідок надходження з 

донних відкладів біогенних елементів, важких металів, тощо; 

− накопичення токсинів ціанобактерій у біомасі водоростей та у 

водному середовищі; 

− при хронічному евтрофуванні водних об’єктів зрештою 

екологічними наслідками "цвітіння" фітопланктону є деградація та зниження 

стійкості водних екосистем до зовнішнього впливу, зниження здатності до 

саморегуляції та порушення процесів гомеостазу [25]. 

Небезпеці евтрофування піддаються навіть моря. Зміна структурної 

організації макроскопічних водоростей (макрофітів) при хронічному 

евтрофуванні морського середовища наведена в табл. 2.6. 

При хронічному евтрофуванні у часі відбувається деградація водних 

біоценозів, що наочно відображено на прикладі деградації на 97% біоценозу 

червоних макроскопічних водоростей Філофорного поля Зернова, що 

знаходиться у ПЗЧМ (рис. 2.2).  

Хронічне евтрофування внаслідок антропогенної діяльності 

спричинило великий екологічний збиток екосистемі Чорного моря, зокрема, 
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ПЗЧМ. Оцінка цього збитку, яка виражена у відсотках хронічно загиблих 

біоценозів та популяцій, наведена у табл. 2.7. 

Таким чином, процеси антропогенного евтрофування та його наслідки 

у вигляді "цвітіння" фітопланктону зрештою призводять до деградації водних 

біоценозів, популяцій та навіть екосистем, до порушення процесів 

гомеостазу, накопичення токсичних метаболітів, що несе загрозу для 

здоров’я людини.  

Таблиця 2.6 – Зміна структурно-функціональних характеристик 

макрофітів на різних рівнях організації при евтрофуванні водних об’єктів[27]  

Рівні 

організації 
Морфологія 

Тривалість 

розвитку 
Маса Продукція 

Питома 

поверхня 

Індекс 

поверхні 

Структурні 

елементи 

Зменшується 

період росту 

Скорочується 

період росту 

Зменшується Збільшується 

швидкість 

лінійного 

приросту 

Збільшується – 

Окрема 

рослина 

Збільшується 

відносна 

кількість 

витончених 

морфологіч-

них структур 

Скорочується 

період 

онтогенезу 

Зменшується Збільшується 

питома 

швидкість 

росту 

Збільшується – 

Популяція Збільшується 

відсоток 

дрібних, 

витончених 

особин 

Збільшується 

кількість 

генерацій, 

змінюється 

вікова 

структура у 

бік збільшен-

ня кількості 

молодих 

рослин 

Зменшується 

біомаса 

популяцій з 

низькою 

питомою 

поверхнею 

та навпаки 

Збільшується 

питома 

продукція 

Збільшується Збільшуються 

індекси повер-

хні популяцій 

з високою 

питомою 

поверхнею 

та навпаки 

Фітоценоз Домінантна 

роль 

переходить 

від крупних, 

груборозга-

лужених 

форм до 

дрібних, 

тонкорозга-

лужених 

Багаторічні 

форми 

заміщуються 

сезонними 

Зменшується 

біомаса 

рослинного 

покриву 

Збільшується 

питома 

продукція 

Збільшується 

середня вели-

чина питомої 

поверхні видів 

флористи-

чного складу 

Збільшується 

асиміляційна 

поверхня на 

одиницю 

субстрату 
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Рисунок 2.2 – Деградація біоценозу червоних макроскопічних водоростей 

Філофорного поля Зернова у 1950–1980 рр. [28] 

Таблиця 2.7 – Оцінка екологічного збитку, заподіяного біоценозам та 

популяціям Чорного моря внаслідок антропогенної діяльності [28] 

Найменування 

біоценозів та 

популяцій 

Причина деградації або 

знищення 

Оцінка екологічного збитку 

за період 1960– 1990–х рр. 

(% хронічно загиблих 

біоценозів та популяцій) 

1. Біоценоз 

Cystoseira barbata 

Евтрофування та 

забруднення 

Знищено > 99% 

2. Біоценоз 

Phyllophora 

Евтрофування, забруднення 

та каламутність 

Знищено 97% 

3. Популяція Ostera 

edulis 

Каламутність Знищено > 95% 

4. Популяція Mytilus 

galloprovincialis 

Евтрофування Знищено 60% 

5. Популяція 

Crustacea 

(краби, 14 видів, 

креветки,>20 видів) 

Перелов (краби), 

гіпоксія (креветки) 

Крабів знищено 50–70%; 

креветок знищено 60% 

6. Популяція 

Gobiidae (20 видів) 

Гіпоксія та руйнування 

місць їх розмноження 

Знищено 80% 

7. Популяція 

Odontoceti 

(3 види дельфінів, 

підвиди ендеміки) 

Інтоксикація, 

забруднення, рибальство 

Знищено 90–95% 

8. Популяція  

Monachus monachus 

Відсутність місць для 

розмноження, інтоксикація 

Загибель майже 100% 
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2.2 Вплив процесів евтрофування поверхневих водних об’єктів 

на здоров’я і життєдіяльність населення  

Біологічно активні речовини ціанобактерій, які масово розвиваються 

при "цвітінні", негативно впливають на процеси метаболізму не тільки риб, 

водної та донної мікрофлори, але й теплокровних тварин, людини. Відомо, 

що якість питної води значною мірою визначається її вихідною якістю у 

водному об'єкті. Еколого-медичні дослідження порушень в організмі людини 

під впливом питної води, в якій містяться метаболіти і продукти розкладу 

токсичних штамів ціанобактерій, виявили зміни в обмінних процесах у 

тканинах печінки та нирок, в функціонуванні нервової та серцево-судинної 

систем. Загроза появи альготоксинів у водних об'єктах, що використовуються 

для водопостачання населення, а також для сільськогосподарських і 

рекреаційних потреб, гостро ставить питання про об'єктивну еколого-

гігієнічну оцінку якості поверхневих вод. Від достовірності та об'єктивності 

оцінки залежить своєчасність прийняття водоохоронних та 

водогосподарських управлінських рішень щодо поліпшення екологічної 

ситуації. 

Ціанобактерії синтезують широкий спектр токсинів, які розподіляються 

на гепатотоксини, нейротоксини, дерматоксини та цитотоксини, а також 

ендотоксини (табл. 2.8). Нижче наведена стисла характеристика кожного з 

цих видів токсинів ціанобактерій [29]. 

До циклічних пептидів належать мікроцистини і нодулярини. Циклічні 

пептиди – це порівняно стабільні продукти з молекулярною масою 800 –1100 

Да, що значно менше у порівнянні з більшістю олиго– та поліпептидів 

( > 10 Да). Вони містять 5 (нодулярини) або 7 (мікроцистини) амінокислот. 

Після приєднання двох C–термінальних амінокислот лінійний пептид формує 

циклічну сполуку. Циклічні пептиди водорозчинні і в той же час здатні 

проникати крізь ліпідні мембрани тварин, рослин і бактерій. Вони містяться 

всередині клітин і звільняються при їх лізисі. 
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Таблиця 2.8 – Основні групи токсинів ціанобактерій та їх властивості 

[7] 

Токсини 

Число 
структур

них 
варіантів 

Хімічна структура і біологічна активність Токсигенний рід 

Гепатотоксини 

Мікроцистини 71 

Циклічні гептапептиди; гепатотоксичність, 

інгібітори протеїнфосфатаз, порушують 

цілісність цитоплазматичної мембрани, 

канцерогени 

Anabaena, 

Anabaenopsis, 

Hapalosіphon, 

Nostoc, 

Microcystis, 

Oscillatoria 

Planktothrix 

Нодулярини 9 

Циклічні пентапептиди; гепатотоксичність, 

інгібітори протеїнфосфатаз, порушують 

цілісність цитоплазматичної мембрани, 

канцерогени 

Nodularia 

Циліндро-

спермопсин 
3 

Гуанідіновий алкалоїд; некротичні 

ушкодження печінки (а також нирок, 

селезінки, легенів, кишківника), інгібітор 

синтезу білка, генотоксичний 

Anabaena, 

Aphanizomenon, 

Cylindrospermopsis, 

Umerzakia 

Нейротоксини 

Анатоксин-а та 

гомоанатоксин-а 
5 

Алкалоїди;  

інгібітори ацетилхолінестерази 

Anabaena, 

Aphanizomenon, 

Oscillatoria, 

Phormidium 

 

Анатоксин-а(с) 1 
Алкалоїди;  

інгібітор ацетилхолінестерази 

Anabaena 

 

Сакситоксини 20 
Карбаматні алкалоїди; 

блокатори натрієвих каналів 

Anabaena, 

Aphanizomenon, 

Cylindrospermopsis, 

Lyngbya, 

Planktothrix 

Дерматоксини та цитотоксини 

Лінгбіатоксин-а 1 
Алкалоїд; запальний агент, 

 активатор протеїну С 

Lyngbya, 

Oscillatoria, 

Schizothrix 

Аплісіатоксини 2 
Алкалоїди; запальні агенти,  

активатори протеїнкиназ 

Lyngbya, 

Oscillatoria, 

Schizothrix 

Ендотоксини 

Ліпополісахариди 
велике 

розмаїття 

Ліпополісахариди; запальні агенти,  

подразники шлунково–кишкового тракту 
Усі ціанобактерії 

Мікроцистини є найпоширенішими токсинами. Вони мають таку назву, 

бо вперше були визначені з ціанобактерії Microcystis aeruginosa. Вперше 

хімічна структура мікроцистину була описана у 1980 р., у подальшому 
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кількість відомих варіантів цього токсину значно зросла. Мікроцистини 

ідентифіковані з планктонних прісноводних видів, що належать до родів 

Anabaena, Microcystis, Planktothrix, Nostoc та Anabaenopsis, а також у 

наземного Hapalosiphon [30].  

Структурні варіанти мікроцистинів були описані для всіх семи 

амінокислот, але найчастіше заміщення відбувається у L-амінокислотах 

(2 та 4). Наразі описано більше сотні структурних варіантів мікроцистинів 

при "цвітінні" ціанобактерій та у ізольованих лабораторних штамах. 

Найпоширеними з мікроцистинів є мікроцистин–LR, МС–RR та МС–YR, які 

можуть бути присутніми разом чи окремо. Найбільш токсичним є 

мікроцистин–LR. Він зустрічається в Японії (разом з МС–RR та МС–YR), 

Португалії, Франції, Канаді та інших країнах [30]. 

Нодулярини. Пентапептид нодулярин знайдений тільки у Nodularia. 

Нодулярин, як і мікроцистини, ввиявляє гепатотоксичність через інгібування 

активності протеїнфосфатаз 1 і 2A. Цей токсин має канцерогенні властивості. 

Молекулярна маса відомих нодуляринів становить 810 – 838 Да. 

Виявлено кілька варіантів нодуляринів: два деметильованих та 

нетоксичний нодулярин, який є стереоізомером. 

Нодулярини поширені у солонуватих водах: у Балтійському морі, 

водних об’єктах Австралії і Нової Зеландії, де «цвітіння» викликаються 

масовим розвитком Nodularia spumigena. Токсичні властивості мікроцистинів 

та нодуляринів пояснюються їх циклічною структурою, адже лінійні пептиди 

з тим же складом не виявляють значної біологічної активності щодо тест–

об'єктів. Токсичність нодуляринів і мікроцистинів для ссавців викликана 

здатністю зв'язуватися з ключовими ферментами – протеїнфосфатазами. У 

результаті інгібування останніх відбувається гіперфосфорилювання білків 

цитоскелету клітин печінки, що призводить до загибелі гепатоцитів, 

накопичення крові у печінці та смерті тварин від геморагічного шоку. 

За патологічним ефектом і хімічними властивостями мікроцистини є 

близькими до термостабільного токсину блідої поганки. ЛД50 мікроцистинів 

та нодуляринів для мишей коливається у межах 50–300 мкг/кг. 
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Найтоксичними вважаються мікроцистини–LR та МС–LA з ЛД50 50 мкг/кг, 

а найменш токсичним – мікроцистин–RR з ЛД50 1 000 мкг/кг. Лінійні 

мікроцистини та нодулярини у 100 разів є менш токсичними порівняно з їх 

циклічними еквівалентами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 

тимчасово встановила допустиму концентрацію мікроцистинів у воді, що 

дорівнює 1 мкг/л [31]. 

Нейротоксичні алкалоїди – анатоксини та сакситоксини. Масовий 

розвиток нейротоксичних ціанобактерій відзначено, головним чином, у 

водних об’єктах Північної Америки, але ці токсини також зустрічаються в 

Європі та Австралії. Нейротоксини порушують функцію нервової системи і 

викликають смерть мишей протягом декількох хвилин через параліч 

дихальних м'язів. 

Відомі три сімейства нейротоксинів: 

− анатоксин-а та гомоанатоксин-а, дія яких є подібною до дії 

ацетилхоліну; 

− анатоксин-а(s) є інгібітором холінестерази; 

− сакситоксини – є паралітичними токсинами, які накопичуються у 

молюсках (PSP), та після споживання людиною блокують натрієві 

канали. 

Алкалоїдні токсини – широка група гетероциклічних азотистих сполук, 

що мають кільцеві структури, принаймні, з одним C–N зв'язком, 

молекулярною масою менше 1 кДа [7]. 

Анатоксин-а – низькомолекулярний алкалоїд (165 Да), вторинний амін. 

Анатоксин-а синтезується різними видами ціанобактерій – Anabaena, 

Planktothrix, Aphanizomenon та Cylindrospermopsis. ЛД50 анатоксину-а 

дорівнює 200 – 250 мкг/кг. Анатоксин-а не руйнується 

ацетилхолінестеразою. Він імітує дію ацетилхоліну та здатний до 

надстимулювання м'язових клітин, що викликає м'язове виснаження, судоми, 

конвульсії та задуху через аноксію клітин мозку. 
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Гомоанатоксин-а – кетонний аналог анатоксину-а, що виділений з 

штаму Oscillatoria formosa. ЛД50 гомоанатоксину-а дорівнює 200–250 мкг/кг, 

молекулярна маса – 179 Да. 

Анатоксин-a(s) – потужний органофосфатний інгібітор ацетилхолін–

естерази, який синтезується штамами Anabaena flos – aque та A. lemmernanni 

(252 Да). Даний варіант анатоксину викликає надмірне слиновиділення та 

криваву сльозотечу у хребетних, ЛД 50 дорівнює 20 мкг/кг. Анатоксин-a(s) 

розчиняється у воді, завдяки чому він є більш схильним до біодеградації.  

Сакситоксини – це група алкалоїдних нейротоксинів, які є або 

несульфатованими (сакситоксин–STX), або містять одну (гоніатоксини–

 GTX), або дві (C–токсини) сульфатні групи. Сакситоксини – різноманітна 

група гетероциклічних азотних сполук, що містять кільцеві структури, 

принаймні, з одним C –N зв'язком і молекулярною масою < 1кДа. Це одні з 

найбільш сильнодіючих ціанобактеріальних токсинів, що мають ЛД50, яка 

дорівнює 10 мкг/кг. Хоча сакситоксини знайдені у прісноводних 

ціанобактерій Anabaena circinalis, Aphanizomenon flos-aquae, 

Cylindrospermopsis raciborskii, Lyngbya wollei та Planktothrix agardhii, але ці 

токсини є поширенішими також у дінофлагеллят – морських водоростей, що 

викликають так звані «червоні припливи». 

Сакситоксини блокують нервові волокна, пригнічуючи натрієві канали 

та виділення ацетилхоліну, але не впливають на проникність для катіонів K+ 

та мембранний потенціал. Сакситоксини руйнують нейром'язовий контакт. 

Вони акумулюються у харчовому ланцюгу молюсків і є причиною 

паралітичного отруєння людини при їх споживанні (PSP). Сакситоксини є 

широко поширеними у водних об’єктах, але певна недосконалість 

аналітичних методів на даному етапі обмежує їх виявлення [29]. 

Циліндроспермопсин – гепатотоксичність гуанідинового алкалоїдного 

цитотоксину (415Да), який синтезується тропічними видами з роду Anabaena, 

Cylindrospermopsis raciborskii і Umerzakia natans, а також Aphanizomenon 

ovalisporum. Циліндроспермопсин діє переважно на печінку, хоча може 

викликати патологічні зміни у нирках, селезінці та серці. 
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Циліндроспермопсин став причиною отруєння 140 осіб в Австралії. При 

його внутрішньочеревній ін'єкції (ЛД50 складає 2,1 мкг/кг) миші гинули 

протягом 24 годин [32]. 

Ціанобактерії з родів Cylindrospermopsis, Lyngbya, Oscillatoria та 

Schizothrix можуть продукувати токсини – аплісіатоксин та лінгбіатоксин, які 

є активаторами протеїнкінази С. Ці токсини викликають гострі дерматити 

при купанні у «квітучих» водних об’єктах та сприяють виникненню пухлин. 

Лінгбіатоксин, отриманий з Lyngbya majuscula, викликає важкі запалення 

кишкового тракту[32]. 

Ендотоксини входять до складу оболонки грамнегативних бактерій, у 

тому числі ціанобактерій, де вони формують комплекси з білками та 

фосфоліпідами. Вони пірогенні та ірритантні, тобто можуть викликати опіки 

та шкірні алергійні подразнення у людей і тварин. Ірритантний ефект 

викликає жирна кислота, яка входить до складу їх головного компоненту – 

ліпідів [29]. 

Основними продуцентами токсичних сполук є такі види ціанобактерій: 

Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nodularia, Oscillatoria, 

Сylindrospermum, Synechocystis, Cylindrospermopsis, Scytonema, Hapalosiphon, 

Shizotrix, Gleotrichia і Nostoc. Ціанобактеріальні токсини призводять до 

гострих і хронічних захворювань у представників дикої природи – тварин, 

риб, птахів, а також є дуже небезпечними для здоров’я людей, які 

користуються водними об’єктами у якості джерела питного водопостачання 

або контактують з ціанобактеріальним "цвітінням" при рекреації.  

Ціанотоксини – мікроцистини, нодулярини, циліндросперомпсини, 

анатоксини, сакситоксини, лінгбіатоксин, аплісіатоксин відносять до 

екзотоксинів.  

Певні роди ціанотоксинів занесені до міжнародних керівних 

документів щодо якості питної води, а саме до «Руководства ВОЗ по 

обеспечению качества питьевой воды: 4–е изд, Женева, 2017».  

Офіційний перелік токсичних представників ціанобактерій наведений у 

таблиці 2.9. 



 48 

 

Таблиця 2.9 – Офіційний перелік токсичних ціанобактерій [33] 

Токсичні види 

ціанобактерій 
Ціанотоксини 

Anabaena  Мікроцистини, сакситоксини, анатоксин-а, 

анатоксин-а(s)  

Aphanizomenon Анатоксин-а, сакситоксини, циліндроспермопсин 

Cylindrospermum Циліндроспермопсин, сакситоксини, анатоксин-а  

Lyngbya. Сакситоксини, лінгбіатоксини 

Microcystis Мікроцистини, анатоксин-а (незначна кількість) 

Nodularia  Нодулярини 

Nostoc  Мікроцистини 

Oscillatoria Анатоксин-а, мікроцистини 

Planktothrix  Анатоксин-а, гомоанатоксин-а, мікроцистини 

Raphidopsis curvata Циліндроспермопсин 

Umezakia natans Циліндроспермопсин 

 

Узагальнена характеристика токсинів прісноводних видів 

ціанобактерій та їх вплив на живий організм за сучасною класифікацією 

закордонних авторів (станом на 2016 р.) наведено у табл. 2.10. 

Токсини морських водоростей класифіковані у п’ять груп залежно від 

їх впливу на живий організм. 

Перелік основних токсинів найпоширеніших морських водоростей та їх 

вплив на здоров’я людини відображено у табл. 2.11. 

Важливим небезпечним фактором впливу "цвітіння" ціанобактерій та 

інших водоростей на здоров’я людини є їх властивість викликати алергію. 

Алергійність – це здатність факторів, що різняться за своєю природою 

(фізичних, хімічних, біологічних), викликати алергію, яка являє собою стан 

зміненої реактивності організму у вигляді підвищеної чутливості до 

повторних впливів дії будь-яких речовин або компонентів власних тканин. В 

основі алергії лежить імунна відповідь, перебіг якої відбувається з 

порушенням тканин організму. 
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Таблиця 2.10 – Токсини, які продукуються прісноводними видами ціанобактерій [34] 

Класифікація 

токсинів 
Токсин 

Найпоширеніші роди 

ціанобактерій, які продукують 

токсини 

Основні місця 

впливу в 

організмі 

Вплив Основні мішені 
Посила-

ння 

Гепатотоксини Мікроцистин Microcystis, Anabaena, Ana–

baenopsis, Aphanizomenon, 

Planktothrix, Oscillatoria, 

Phormidium  

Печінка Діарея, блювота, слабкість, 

запалення печінки, крововилив в 

печінці, пневмонія, дерматит 

Серін / треонін, 

протеїнфосфата-за 

[30]–[33] 

 Нодулярин Nodularia, Nostoc  Печінка Діарея, блювота, слабкість 

запалення печінки, печінкові 

крововиливи, пневмонія, дерматит 

Серін / треонін, 

протеїнфосфата-за 

[35], [36], 

[38]  

Цитотоксини Циліндроспермо–

псин 

Cylindrospermopsis, Anabaena, 

Aphanizomenon, Raphidiopsis, 

Oscillatoria, Lyngbya, Umezakia  

Печінка Гастроентерит, запалення печінки, 

печінкові крововиливи, пневмонія, 

дерматит 

Синтез протеїнів [38], [39]  

Нейротоксини Анатоксини Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix Oscillatoria, 

Cylindrospermopsis 

Нервова 

система  

Посмикування м'язів, печіння, 

оніміння, сонливість, слинови–

ділення, параліч дихання, що 

призводить до смерті 

Нікотинові 

рецептори або 

руйнування 

ацетилхоліну 

[40], [41]  

 Сакситоксин Anabaena,  Нервова 

система 

М'язи Натрієві канальці [38], [42], 

[43]  

 BMAA*)  
 

Nostoc, Microcystis, Anabaena,  

Aphanizomenon, Nodularia  

Нервова 

система  

Немає конкретних клінічних 

симптомів, ALS/PDC з тривалим 

послідовним впливом 

NMDA**)  

ексайтоксичність, 

утворення ROS 

[44], [45] 

Дерматоксини Ліпополісахариди  Synechococcus, Microcystis, 

Anacystis, Oscillatoria, 

Schizothrix, Anabaena 

Шкіра Подразнення шкіри, подразнення 

очей, головний біль, алергія, астма, 

лихоманка 

Toll–подібні 

рецептори 

[46], [47]  

 Лінгбіатоксини Lyngbya  Шкіра Подразнення шкіри та очей, 

проблеми з диханням 

Протеїнкіназа С  [48], [49] 

 Аплісіатоксини  Lyngbya, Schizothrix, 

Oscillatoria 

Шкіра Подразнення шкіри, астма Протеїнкіназа С [50]  

•) BMAA означає β–метиламіно–L-аланін; **) NMDA означає N–метил–D-аспартат. 
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Таблиця 2.11 – Перелік основних токсинів найпоширеніших морських водоростей з родів дінофлагеллят та 

діатомових, що викликають отруєння людини при споживанні морепродуктів [34] 

Отрута Основний токсин 
Найпоширеніший вид водоростей, 

який продукує токсини 
Вплив токсину  Основна ціль 

Переважне 

джерело 

накопичення 

токсинів 

Джерело 

інформації 

 PSP  Сакситоксин Alexandrium spp., Gymnodinium spp., 

Pyrodinium spp.  

Посмикування м'язів, печіння, 

оніміння, сонливість, головний біль, 

запаморочення, параліч дихання, що 

приводить до смерті 

Натрієві 

канальці 

Молюски [54]–[58], 

[69] 

 NSP  Бреветоксини Kаrenia brevis, Chattonella marina, 

C. antiqua, Fibrocapsa japonica, 

Heterosigma akashiwo  

Поколювання, оніміння, нудота, м'язові 

болі, неврологічні симптоми 

Натрієві 

канальці 

Молюски [59], [60] 

 CFP  Сігуатоксини Gambierdiscus toxicus  Поколювання, свербіж, гіпотонія, 

брадикардія, блювота, діарея, нудота 

Натрієві 

канальці 

Риба коралових 

рифів  

[61]–[64] 

 AZP  Азаспірациди Protoperidinium crassipes, Azadinium 

spinosum  

Діарея, нудота, блювання, спазми 

шлунку 

Натрієві 

канальці 

Молюски [65]–]69] 

 DSP  Окадаєва 

кислота, 

дінофіціни 

Dinophysis spp., Prorocentrum spp.  Діарея, нудота, блювання, спазми у 

животі 

Серін/треонін, 

протеїн– 

фосфатаза 

Молюски [70]–[72] 

 Palytoxin  

 poisoning  

Палітоксини Ostreopsis siamensis  Слабкість, нудота, блювота, біль у 

м'язах, лихоманка 

Na – K  

насоси  

Молюски  [73]–[75] 

 Yessotoxin  

 poisonings  

Ессотоксини Protoceratium reticulatum, 

Lingulodinium polyedrum,  

Gonyaulax spinifera  

Занепокоєння, задишка, тремтіння, 

судоми 

Кальцієві / 

натрієві 

канальці 

Молюски [76]–[78] 

 Pectenotoxin  

 Poisoning  

Пектенотоксини Patinopecten yessoensis  Гепатотоксичні впливи Na – K  

ATPase  

Молюски [72], [79], 

[80]  

 ASP  Домоєва кислота Pseudo-nitzschia  Амнезія, галюцинації, сплутаність 

свідомості, блювота, судоми 

Глютаматні 

рецептори 

Молюски, 

анчоуси, краби  

[81], [82]  

Примітка: PSP – паралітичне отруєння молюсками; NSP – нейротоксичне отруєння молюсками; CFP – отруєння рибою сігуатерою; AZP – азаспірацидне 

отруєння молюсками; DSP – діарейне отруєння молюсками; ASP – амнезійне отруєння молюсками. 
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Здатність водоростей до алергійного впливу на людину має основне 

значення у виникненні та розвитку екологообумовлених захворювань. 

У закладання основ дослідження екологообумовлених захворювань, 

особливо у підґрунтя взаємозв’язку алергії та екології, вагомий внесок 

зроблено видатним вченим в області мікробіології та імунології, академіком 

М.В. Васильєвим та проф. Т.І. Колядою. Взаємозв’язку алергії та екології 

присвячені висловлювання академіка М.В. Васильєва у власних працях: 

− «Проблема алергології вже вийшла за рамки традиційних меж 

медицини та переросла у проблему загальноекологічного плану»; 

− «Майже всі форми патології, які визначають захворюваність та 

смертність у розвинених країнах, прямо чи побічно замикаються або на самій 

алергії, або на її наслідках»;  

− «Значення алергологічних досліджень невпинно зростає. Неможливо 

уявити собі галузь, яка була би спроможна розвиватися без урахування 

досягнень сучасної імунології»; 

− «Проблема алергії впирається, з одного боку, в імунологію та 

імуногенетику, а з іншого – в сугубо соціальні аспекти сучасного 

суспільства» [83].  

Як відзначається у багатьох дослідженнях закордонних авторів, 

метаболіти водоростей, що часто перебувають в аерозолізованому вигляді, є 

важливою частиною впливу, який часто призводить до алергійних 

захворювань. Для розуміння ролі аерозолізованих алергенів потрібні знання 

стосовно природи аероалергенів, їх джерел і природи аерозолів, а саме – типу 

частинок, розмірів їх біологічних складових, динаміки концентрацій, тощо 

[16], [84].  

У повітряному середовищі джерелами алергенів у вигляді аерозолів або 

пилу є судинні рослини (пилок, спори папороті, соєвий пил), гриби (спори, 

гіфи), а також водорості (прокаріоти та еукаріоти) та членистоногі. 
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Аерозолізовані алергени надходять у повітря з різних джерел за 

допомогою вітру, дощу, механічних впливів або механізмів активного 

розряду. Опинившись у повітрі, вони підпорядковуються фізичним законам, 

які стосуються усіх частинок у повітрі.  

У практиці закордонних досліджень моніторинг біологічних частинок 

аерозолів у повітрі зазвичай проводиться шляхом реєстрації зіткнень 

частинок у повітрі, а також шляхом проведення мікроскопічних досліджень. 

Станції моніторингу, які розташовані у центрах спостережень, проводять 

регіональні виміри рівнів аероалергенів. Переконливо доведена роль 

повітряних алергенів у виникненні алергійного риніту, зростає число доказів 

ролі аероалергенів при дослідженні природи астми.  

Крім вимірювання рівнів аероалергенів, контроль аероалергенів 

включає також розробку заходів щодо запобігання впливу аерозолів 

(наприклад, рекомендації щодо перебування у приміщенні під час можливої 

небезпечної дії аерозолів) та імунотерапію, яка ефективна щодо пилку, але 

має обмежений ефект щодо інших аероалергенів, наприклад, спор грибів.  

На жаль, на цей час аероалергени є предметом вивчення лише 

обмеженого числа досліджень (прикладом цього є дослідження щодо 

епідеміології астми), тому багато ще належить дослідити стосовно моделей 

поширення повітряних алергенів, взаємозв'язку між впливом аероалергенів і 

захворюваністю, а також щодо методів проведення контролю 

аероалергенів [84]. Україні ще належіть зробити лише перші кроки щодо 

організації моніторингу ціанобактерій як біологічної складової аерозолів.  

В останні десятиріччя через антропогенне збільшення глобальної 

біомаси ціанобактерій та зміну клімату зростає необхідність ретельної оцінки 

потенційної небезпеки з боку впливу ціанобактерій на здоров'я людини, перш 

за все – дослідження їх алергійності. 

Для характеризації схожісті алергійного потенціалу ціанобактерій, які 

походять з основних екологічних середовищ, – прісних та морських вод, а 
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також ґрунтів, різні ціанобактеріальні таксони тестували на IgE–

імунореактивність алергійних та неалергійних (контрольних) донорів з 

використанням методу імуноблоту та методу ELISA [16]. Було визначено 

вивільнення медіаторів з клітин базофільного лейкозу (RBL) щурів, 

трансфікованих людським FcεR1. Це дало змогу дослідити місцеву алергійну 

реакцію. Для дослідження алергійності визначали вміст фікоціаніну та IgE–

зв'язуючий потенціал, а також аналізували інгібування для оцінки подібності 

IgE–зв'язучих епітопів. 

Методом мас–спектрометрії було виявлено IgE–реактивні смуги у 

діапазоні від 10 до 160 kDа у вигляді сполук фікобіліпротеїну. Рівні 

ціанобактеріальних антиген–специфічних IgE у плазмі алергійних донорів і 

вивільнення медіатора з сенсибілізованих клітин RBL були значно вищими у 

порівнянні з неалергійним контролем (p<0,01). Дослідження інгібування 

показало наявність перехресної реактивності між IgE–зв'язувачими білками 

прісноводних ціанобактерій та стандартом фікоціаніну. Розглянуто IgE–

зв'язучі характеристики морських та ґрунтових видів ціанобактерій.  

Одержані дані свідчать, що значне збільшення біомаси ціанобактерій 

через антропогенне навантаження та зміни клімату вимагають підвищення 

обізнаності щодо потенційної небезпеки ціанобактерій для здоров'я людини, 

чому сприяє проведення моніторингу CyanoHABs у країнах світу [16], [84], а 

також проведення моніторингу біоаерозолів. 

Вивченню поширеності сенсибілізації людини при дії на шкіру 

детоксифікованих ціанобактеріальних реагентів у популяції пацієнтів з 

хронічним ринітом присвячено дослідження [85]. Суб'єкти звернулися за 

консультацією з приводу алергії у медичне товариство з дослідження алергії і 

потребували тестування на наявність сезонних та багаторічних алергенів 

шляхом проведення шкірних тестів (SPT–тест).  

Для тестування шкіри були використані детоксифіковані види 

ціанобактерій. Кожне тестування контрольних (несенсибілізованих) суб'єктів 
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проводилося з використанням детоксифікованих ціанобактеріальних шкірних 

тест–реагентів з метою виявлення порогів чутливості до алергізуючого 

фактору.  

Тестування пройшли 259 пацієнтів у віці від 7 до 78 років. Більшість 

пацієнтів були білими жінками, з яких понад дві третини (73,4%) страждали 

на атопію (тобто схильність до алергійних реакцій). У 74 пацієнтів (28,6%) 

шкірний тест виявився позитивним (SPT+) принаймні до одного з видів 

ціанобактерій. Позитивний результат SPT–тесту виявився у 86% пацієнтів по 

відношенню до ціанобактерії Microcystis aeruginosa, а у 12% пацієнтів – по 

відношенню до ціанобактерії Aphanizomenon–flos aquae. Виявлено стійкий 

зв'язок між ступенем атопії (числом позитивних SPT–тестів), алергійним 

ринітом і сенсибілізацією до одного або кількох видів ціанобактерій 

(p <0,001). 

Це перше дослідження, яке свідчить, що алергія на метаболіти 

ціанобактерій проявляється у пацієнтів при впливі саме нетоксичних штамів 

ціанобактерій [85]. 

У дослідженні [86] були використані два штами ціанобактерії 

Microcystis aeruginosa, які відрізнялися своєю здатністю до продукування 

токсину мікроцистину: один штам був токсичним МС(+), а інший – 

нетоксичним МС(–). Попередні дослідження інших авторів [87] показали, що 

тільки токсичний штам містить ген, який кодує токсин мікроцистин. 

Виявилося, що нетоксичний штам Microcystis aeruginosa завжди викликав 

потужну IgE–специфічну відповідь, що свідчило про наявність алергійності. 

IgE – специфічні відповіді, які були отримані з різних партій токсичних 

штамів, сильно відрізнялися. Тому виникло питання – чи може бути 

токсичність мікроцистину перешкодою для проявів алергійності. Для 

вивчення цієї проблеми було проведено цілеспрямоване дослідження, в 

рамках якого вимірювали вміст мікроцистину у лізатах трьох різних партій 
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M. aeruginosa і проводили дослідження IgE–специфічної відповіді за 

допомогою прямого методу ELISA (ІФА).  

В цьому дослідженні нетоксичний штам ціанобактерії Microcystis 

aeruginosa МС(–) демонстрував наявність потужної IgE – реактивності 

(рис. 2.3А), а значне зниження IgE–реактивності спостерігалося у лізаті 

токсичного штаму Microcystis aeruginosa МС(+) з середнім значенням вмісту 

мікроцистину (++; 0,1 нг/мл). IgE–реактивності не спостерігалося у лізаті з 

високим вмістом мікроцистину (+++; 241,6 нг/мл). Це дало підставу для 

висновку, що алергійна активність лізату була зворотно пропорційною вмісту 

мікроцистину (тобто токсичності) [86].  

 

Умовні позначення:  

– відсутність мікроцистину;  

++ середній вміст мікроцистину (0,1 нг/мл);  

+++ високий вміст мікроцистину (241,6 нг/мл).  

 

(A) IgE–специфічна реактивність (OD 405 нм).  

Лізати різних штамів M. аeruginosa, що продукують відмінну кількість мікроцистину МС (+), 

інкубували з об'єднаними сироватками сенсибілізованих пацієнтів; у якості негативного контролю 

використовували BSA (альбумін бичачої сироватки).  

(В) Інгібування IgE–специфічної реактивності (OD 405 нм).  

Лізати нетоксичного штаму M. аeruginosa МС(–), які попередньо інкубували з екстрактами з різною 

кількістю очищених мікроцистинів, піддавалися інкубуванню з об'єднаними сироватками сенсибілізованих 

пацієнтів та контрольних груп (Ctrl). Дані являються репрезентативними для трьох окремих експериментів.  

* p <10– 7, за допомогою непарного тесту Стьюдента, для "+++" порівняно з "–" в (A) та для 10 мкг/мл 

мікроцистину порівняно з 0 мкг / мл мікроцистину в (В). 

Рисунок 2.3 – Наявність IgE–специфічної реактивності (А) та інгібування 

IgE–специфічної реактивності (В) [86] 
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Подальше оцінювання впливу мікроцистину на алергійність 

М. aeruginosa проводилося за допомогою непрямого методу ІФА, в якому 

лізати нетоксичних штамів були преінкубовані при збільшенні концентрації 

очищеного мікроцистину у діапазоні від 1 до 10 мкг/мл (рис. 2.3В). При 

низьких концентраціях вплив мікроцистину на лізат був мало помітним, тоді 

як при концентраціях мікроцистину не менше 5 мкг/мл спостерігалося значне 

зниження здатності лізату до зв'язування з IgE. При концентрації 

мікроцистину 10 мкг/мл у лізаті нетоксичного штаму IgE–реактивності, по 

суті, не спостерігалося. Ці результати дозволили зробити висновок щодо 

наявності можливої взаємодії між мікроцистином та відповідними епітопами 

ціанобактерій, що перешкоджає проявам алергійності [86]. 

Наявність двох основних факторів небезпечного впливу на здоров’я 

людини (токсичності та алергійності) з боку «цвітінь» водоростей детермінує 

необхідність проведення моніторингу як шкідливих, так і нешкідливих 

"цвітінь" видів фітопланктону, хоча питання щодо зворотно пропорційної 

залежності між токсичністю та алергійністю водоростей потребує подальших 

ретельних досліджень. Пріоритетною вимогою часу є залучення фахівців–

імунологів для дослідження алергійних властивостей "квітучих" водоростей 

та їх впливу на здоров’я людини. 

Нижче наведено підсумування результатів майже двадцятирічних 

еколого-соціальних (медичних) досліджень, які очолював УКРНДІЕП, щодо 

розвитку евтрофування масивів поверхневих вод та їх впливу на стан 

здоров’я людини.  

У 1998 р. Мінекобезпеки України, підтримуючи пропозиції Кабміну 

України щодо необхідності проведення досліджень з вивчення ймовірної 

причини виникнення спалахів захворювання алергійного характеру у 

населеному пункті (НП) Полтавської області (в районі розташування 

великого промислового підприємства), яке, як передбачалось, було 

викликано можливою дією алергенів, які продукувалися ціанобактеріями 
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(синьо-зеленими водоростями), доручив УКРНДІЕП виконання досліджень 

екологічної спрямованості щодо причин цього захворювання (доручення від 

15.04.99 № 23–1/2–3–366). УКРНДІЕП залучив до досліджень фахівців 

Міністерства охорони здоров’я України.  

Спалахи цього захворювання відбувалися серед мешканців одного з 

НП Полтавської області. Спалахи захворювання носили виражений сезонний 

характер (жовтень – грудень), хворобою вражалися, зазвичай, тільки 

чоловіки віком від 18 до 60 років.  

Виникнення симптомів захворювання (подразнення дихальних шляхів, 

кашель, задуха тощо) майже у всіх випадках збігалося з прийомом гарячого 

душа. Клінічна картина перебігу захворювання свідчила про розвиток 

гострого екзогенного альвеоліту, захворювання являло собою алергоз, а не 

яку-небудь форму захворювання легень, що імітує істинну алергію.  

До масштабних досліджень щодо етіології виникнення спалахів 

екологообумовленого захворювання у Полтавській області УКРНДІЕП були 

залучені фахівці різних наукових шкіл, які брали участь у постановці та 

вирішенні проблеми:  

− міський клініко–імунологічний центр Мінохорони здоров’я України, 

м. Харків; 

− Харківська медична академія післядипломної освіти; 

− Харківський науково–дослідний інститут медичної радіології 

Мінохорони здоров’я України (ХНДІМР); 

− інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського; 

− Харківське підприємство з виробництва імунологічних та лікарських 

препаратів (ЗАТ «Біолік»); 

− Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна; 

− науково–дослідний інститут лісового господарства і 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького; 

− інститут кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків).  
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Основні положення щодо основ дослідження екологообумовлених 

захворювань, що висловлені академіком М.В. Васильєвим [83] щодо 

взаємозв’язку імунології та екології, були враховані у якості основоположних 

як при організації еколого–соціальних (медичних) досліджень у справі 

виявлення етіологічного чинника екологообумовленого захворювання, так і 

надалі – при розробленні еколого–соціальної концепції дослідження 

евтрофованих водних об’єктів [26].  

Обсяг напрямків досліджень, які було виконано при визначенні 

етіології виникнення екологообумовленого захворювання у НП Полтавської 

області, наведено у схемі на рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схематичне зображення напрямків досліджень, які були 

виконані при проведенні робіт з виявлення етіологічного фактору 

виникнення екологообумовленого захворювання у НП Полтавській області 
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Екологічні дослідження у проблемі з’ясування причин виникнення 

захворювання бронхолегеневої патології алергійного характеру у 

дніпровському регіоні Полтавської області розпочалися у 1998 р. та мали 

комплексний характер – вони охоплювали всі основні компоненти довкілля: 

− поверхневі води: озеро–річище (яке з’єднано протокою з 

Кам’янським водосховищем та є джерелом господарсько–питного 

водопостачання НП дніпровського регіону та споруд водопідготовки НП; 

− атмосферне повітря в районі НП та його околиць, де розташоване 

велике промислове підприємство; 

− рослинність (дерева хвойних порід) на території НП, що 

досліджувався, та в районі центрального парка і його околиць; 

− ґрунти (ґрунти досліджувалися за напрямками вітрів у зоні впливу 

великого промислового підприємства – на території підприємства, у НП та за 

межами проммайданчика підприємства). 

При проведенні екологічних досліджень опрацьовувалися дві головних 

версії щодо походження екологообумовленого захворювання: 

− перша версія – щодо можливої причетності до цього атмосферного 

фактору; 

− друга версія – щодо можливої патогенної ролі водного фактору. 

Перелік масштабних екологічних досліджень, які були задіяні при 

проведенні робіт з виявлення етіологічного фактору виникнення епідемічних 

спалахів екологообумовленого захворювання на екзогенний алергійний 

альвеоліт (ЕАА) у мешканців населеного пункту Полтавської області, та 

стисла характеристика основних результатів та висновків, отриманих в 

процесі проведення досліджень, наведено в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12 – Екологічні дослідження з виявлення етіологічного 

фактору виникнення епідемічних спалахів екологообумовленого 

захворювання на екзогенний алергійний альвеоліт (ЕАА) у мешканців 

населеного пункту Полтавської області 

№ 

з/п 

Напрямки 

досліджень 

Основні результати та висновки, одержані під час проведення 

досліджень 

1 2 3 

1. Альгологічні 

дослідження 

ціанобактерій 

фітопланктону озера–

річища та споруд 

водопідготовки у НП 

Полтавської області 

Домінування у фітопланктоні ціанобактерій влітку та на 

початку осені. Типовими видами СЗВ були представники з 

родів Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis. 

Відмічено розвиток токсичних штамів ціанобактерій.  

Показники чисельності СЗВ часто перевищували 

встановлену норму для питної води, що дорівнює 50 тис. кл./л. 

У водному об’єкті склалися сприятливі умови для 

розвитку СЗВ, який досягає рівня "цвітіння". В період 

спостережень 1999–2000 рр. найбільша чисельність 

ціанобактерій досягала на вході в озеро–річище 419 млн. кл./л 

при біомасі 16 мг/л (серпень 1999 р.). При "цвітінні" частка 

ціанобактерій у фітопланктоні у середньому складала до 90%.  

2. Хроматографічний аналіз 

дніпровської води та 

біомаси ціанобактерій з 

джерел водопостачання 

НП Полтавської області 

на наявність токсинів 

ціанобактерій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроматографічний аналіз води з озера–річища, яке слугує 

джерелом питного водопостачання НП Полтавської області, за 

допомогою методу гель–фільтрації виявив наявність 

токсичного агенту (метаболітів ціанобактерій) у воді, що 

досліджувалася.  

Це відіграло вирішальну роль в опрацюванні версії щодо 

алергічно–токсичного впливу метаболітів ціанобактерій як 

основного етіологічного фактора виникнення спалахів ЕАА у 

НП Полтавської області.  

У 2013 р. (липень–серпень) додатково було проведено 

хроматографічний аналіз 2–х зразків екстрактів з маси 

ціанобактерій Кременчуцького водосховища, яке є джерелом 

питного водопостачання м. Кременчук. При цьому 

використовувався метод високоефективної рідинної 

хроматографії (ВЕРХ), за допомогою якого була виявлена 

наявність токсину мікроцистину–LR у кількості 30 мкг/г сирих 

водоростей (зразок СЗВ №1) та 16 мкг/г сирих водоростей 

(зразок СЗВ №2).  

При такому вмісті токсинів ціанобактерій у масі СЗВ у 

воді концентрація токсичних метаболітів ціанобактерій, 

зазвичай, буває нижчою від ГДК (<1 мкг/л) – про це свідчать 

аналогічні дані, одержані в роботі польського дослідника 

Кабзинського А.К. зі співавторами [88].. 
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Продовження таблиці 2.12 

1 2 3 

3. Мікробіологічні 

дослідження системи 

водозабору, 

водопідготовки та 

водопостачання НП 

Полтавської області 

Відмічено високий вміст сульфатредукуючих бактерій у 

воді водозабору НП Полтавської області та у системі водогону. 

Наявність сульфатредукторів у системі водогонів є 

неприпустимою.  

Висівання на МПА фітопланктонних ціанобактерій з 

водозабору міста свідчить про затримку росту сапрофітних 

бактерій, які були присутніми у біомасі ціанобактерій, що може 

слугувати аргументом на користь можливого негативного 

впливу альготоксинів.  

Зроблено висновок про невідповідність якості води з 

водогону НП Полтавської області за мікробіологічними 

показниками, згідно вимогам ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая».  

4.  Кліматологічні 

дослідження у НП 

Полтавської області 

Виявлена низка метеорологічних факторів, які здатні 

створювати передумови для розвитку легеневої патології у 

вигляді ЕАА у період жовтень–грудень в умовах НП 

Полтавської області: 

– зниження сонячної радіації; 

– зниження температури повітря; 

– збільшення вологості повітря; 

– збільшення хмарності; 

– зростання у часі протяжності туманів; 

– зміна характеру атмосферного переносу – виникнення 

температурних інверсій, які перешкоджають розсіюванню 

туманів над водними поверхнями (появі інверсій, головним 

чином, сприяє рельєф місцевості, а саме – своєрідність долини 

Дніпра). 

На базі проведених кліматологічних досліджень періоду з 

кінця осені до початку зими (періоду, протягом якого 

відбувалися спалахи екологообумовленого захворювання) були 

зроблені важливі висновки щодо сприяння цих погодних умов 

періоду жовтень – грудень утворенню над НП Полтавської 

області сталих атмосферних аерозолів, які за допомогою 

атмосферного переносу трансформуються від водної поверхні у 

бік міста. В цих умовах будь-який промисловий або побутовий 

викид в атмосферне повітря зберігається довше, отже довше 

існує небезпека для здоров’я людини.  

Таким чином, атмосферні (природні) аерозолі над НП 

Полтавської області у період жовтень – грудень сприяли 

підсиленню екологообумовленого захворювання легеневої 

патології алергійного характеру у мешканців цього регіону.  
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Закінчення таблиці 2.12 
1 2 3 

5.  Оцінка забруднення 

атмосферного повітря в 

районі НП Полтавської 

області методом 

дендроіндикації як 

інтегрального показника 

забруднення 

атмосферного повітря та 

ґрунтів.  

На базі результатів дендроекологічних досліджень зразків 

(кернів) сосни звичайної як основної лісоутворювальної породи 

була складена карта техногенного забруднення території НП 

Полтавської області та його околиць поблизу великого 

промпідприємства. Карта свідчить, що ступінь забруднення 

атмосферного повітря НП Полтавської області та околиць, які є 

прилеглими до промпідприємства, є відносно малою та 

відповідає ступеню забруднення центрів великих міст, що у 10–

50 разів менше у порівнянні з забрудненням від хімічних та 

цегельно–шиферних комбінатів України.  

Візуальний аналіз деревини НП Полтавської області та 

його околиць не виявив відхилень стану дерев від нормативів, 

про що свідчила відсутність хлорозу, відмирання гілок та хвої, 

а також загиблих дерев.  

Таким чином, завдяки проведеним дослідженням 

забруднення атмосферного повітря за методом дендроіндикації 

було відкинуто версію щодо забруднення атмосферного 

повітря як можливої причини виникнення спалахів ЕАА. 

6. Дослідження ґрунтів в 

районі НП Полтавської 

області 

Аналіз станів ґрунтів та рослинності показав, що стан 

ґрунтів на території великого промпідприємства та за межами 

проммайданчика, самого НП та його околиць за напрямком 

домінуючих вітрів був задовільним; засолення та закислення 

ґрунтів внаслідок викидів промпідприємства в атмосферне 

повітря не було виявлено. Це свідчило, що на той час стан 

ґрунтів не міг бути етіологічним чинником виникнення 

спалахів екологообумовленого захворювання.  

За результатами екологічних досліджень у проблемі природи 

етіологічного чинника виникнення екологообумовленого захворювання 

головну роль в цьому напрямку відігравав водний фактор, а саме вплив 

метаболітів ціанобактерій. На користь цього свідчили дані альгологічних, 

мікробіологічних, хроматографічних досліджень, а також результати 

біотестування.  

Досвід, набутий при дослідженні етіології виникнення 

екологообумовленого захворювання, пов’язаного з наслідками евтрофування 

джерела водопостачання мешканців НП дніпровського регіону, став 

поштовхом для багаторічних моніторингових досліджень стану 

Дніпродзержинського водосховища (нині Кам’янського), які проводяться 
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УКРНДІЕП, що є особливо актуальними в умовах евтрофування та наявності 

сенсибілізації до метаболітів ціанобактерій у мешканців регіону. 

Медичні дослідження у проблемі етіології виникнення 

екологообумовленого захворювання на ЕАА у мешканців НП Полтавської 

області, перелік виконаних медичних досліджень при виявленні 

етіологічного фактора виникнення екологообумовленого захворювання у НП 

Полтавської області та у подальшому при моніторингових дослідженнях 

Дніпродзержинського та Кременчуцького водосховищ наведено у монографії 

«Еколого–медичні аспекти водокористування евтрофованими водними 

об’єктами» [25]. 

У даній роботі наводиться перелік основних імунологічних досліджень, 

які були виконані з метою виявлення природи алергену (антигенного 

чинника виникнення екологообумовленого захворювання) та основних 

напрямків досліджень щодо впливу метаболітів ціанобактерій на 

репродуктивну функцію тварин і людини, при цьому основний акцент 

зроблено на висвітленні пріоритетності досліджень цього напрямку, 

започаткованого в рамках етіологічних досліджень щодо виникнення 

спалахів екологообумовленого захворювання.  

Імунологічні дослідження проводилися за такими напрямами: 

− імунологічні дослідження крові мешканців НП Полтавської області, 

хворих на альвеоліт, завдяки яким була виявлена наявність алергійного 

чинника захворювання (на користь цього свідчило різке збільшення (до 

5 разів) рівня ІgE, збільшення концентрації ціркулюючих імунних комплексів 

(ЦІК), а також підвищення рівня ІgМ та ІgА); 

− імунологічні дослідження крові хворих на альвеоліт мешканців НП 

Полтавської області підтвердили наявність токсичного чинника (про це 

свідчила базофільна зернистість еритроцитів та зміна проби Квіка–Пітеля 

щодо стану антитоксичної функції печінки); 

− імунологічні дослідження щодо виявлення наявності сенсибілізації 
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(чутливості людини до дії алергену, набутої під час першого контакту з ним) 

у хворих на альвеоліт у період ремісії, під час «цвітіння» ціанобактерій, а 

також під час загострення захворювання (жовтень–грудень). За своєю 

імунологічною характеристикою випадки екзогенного алергійного альвеоліту 

у мешканців НП Полтавської області укладалися у межі уявлень щодо 

першого та третього типів гіперчутливості у рамках класифікації Coombs та 

Gell; 

− імунологічні дослідження сироватки крові мешканців регіону, які 

перехворіли на альвеоліт, на наявність антитіл до збудника легіонельозу (як 

відомо, Legionella – симбіонт ціанобактерій, що відрізняється своєю 

термофільністю і саме тому знаходилась у полі зору при дослідженні 

можливого патогенного впливу дії гарячої води). Імунологічні дослідження 

крові мешканців не виявили наявності антитіл до Legionella; 

− імунохімічні методи дослідження, які були залучені згодом, 

дозволили виявити, що у ролі етіологічного фактора виникнення легеневої 

патології алергійного характеру з клінічною картиною екзогенного 

алергійного альвеоліту (або гіперсенситивної пневмонії) виступив 

ендотоксин мембрани ціанобактерій, активним началом якого є деградований 

полісахарид – структурний елемент мембрани ціанобактерій, який за певних 

умов, а саме при нагріванні та наявності деяких мінерально–сольових 

елементів, сприяє вивільненню цього водорозчинного ліпополісахаридного 

ендотоксичного комплексу, що містить усі компоненти повноцінного О-

антигену (ЛПС, фосфоліпід, білок) та має гемосенситивну активність [89]. 

Під час проведення епідеміологічних досліджень виникнення спалахів 

захворювання на ЕАА Тихою І.А. було розпочато фундаментальні клініко–

експериментальні дослідження щодо впливу метаболітів ціанобактерій на 

репродуктивну функцію тварин та людини, результати яких знайшли своє 

відображення у більш ніж 30 наукових роботах цієї авторки [90]–[97].  

Основні напрямки та результати проведених досліджень змін 
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репродуктивної функції тварин та людини під впливом метаболітів 

ціанобактерій, які було розпочато І.А. Тихою в рамках досліджень етіології 

виникнення спалахів екологообумовленого захворювання на ЕАА (за 

сучасною міжнародною термінологією – «гіперсенситивну пневмонію» або 

НР) у мешканців Полтавської області, наводяться нижче. 

Експериментальні дослідження на тваринах – вагітних самицях щурів 

популяції Вістар, які одержували внутрішньошлунково водну суспензію 

ціанобактерій різної концентрації, дозволили зробити висновок про наявність 

токсичного ефекту дії метаболітів ціанобактерій на організм піддослідних 

тварин та їх нащадків, про що свідчили морфологічні, біохімічні та 

гормональні зміни, які спостерігалися під час експерименту. 

Основні морфологічні зміни в організмі піддослідних тварин 

спостерігалися в наднирниках, епіфізі мозку, гіпофізі, а також у 

шишковидній залозі тощо. Плацентарний бар’єр був, вочевидь, прохідним 

для метаболітів ціанобактерій, саме тому в органах новонароджених щурят 

відмічалися аналогічні (хоча і менш виражені) патологічні зміни у печінці, 

нирках, легенях, міокарді, тимусі, селезінці [90]–[95]. 

Про біохімічні зміни свідчило збільшення вмісту молекул середньої 

маси у сироватці крові, збільшення лейкоцитарного індексу інтоксикації, що 

пов’язано зі зниженням кількості лімфоцитів у крові та збільшенням їх 

вмісту в тканинах, що підтверджувалося наявністю макрофагально–

лімфоцитарної інфільтрації інтерстицію (це є морфологічною ознакою 

проліферативного інтерстиційного запалення) печінки, нирок, міокарда 

піддослідних тварин.  

Дослідження крові породіль з м. Чугуєва та пуповинної крові 

новонароджених виявили наявність мембранного механізму апоптозу (тобто 

рецептор–опосередкованого), при якому реалізація апоптогенного сигналу 

відбувається через спеціальні рецептори; це має найбільше значення в 

усуненні клітин у процесі імунної відповіді (при порушеннях антигенного 
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гомеостазу), елімінації самих імуноцитів, які виконали свою функцію, а 

також при знищенні трансформованих клітин. 

Таким чином, у дорослих піддослідних тварин в умовах дії метаболітів 

ціанобактерій спостерігався стан, який можна розглядати як захисну імунну 

реакцію на дію токсичних агентів. 

Гормональні зміни у піддослідних самиць щурів характеризувалися 

вичерпаністю компенсаційної можливості осі «гіпофіз–яєчник», що свідчить 

про гальмування цієї осі і розвиток екологічного стресу; 

Клінічні дослідження можливого впливу метаболітів ціанобактерій на 

репродуктивну функцію популяції вагітних жінок двох районів Харківської 

області з різними джерелами водопостачання – з наявністю (м. Чугуїв, 

одержує питну воду з евтрофованого водосховища з наявністю "цвітінь" 

ціанобактерій) та відсутністю «шкідливих цвітінь ціанобактерій» 

(м. Богодухів, одержує питну воду з артезіанських свердловин), яке 

проводилося методом спостереження. У рамках цих досліджень Тихою І.А. 

при дослідженні крові породіль та пуповидної крові жінок з м. Чугуєва було 

виявлено ознаки окисного стресу за умов дії метаболітів ціанобактерій, про 

що свідчило поєднання підвищеного рівня перекисного окислення ліпідів та 

білків (ПОЛ та ПОБ) при відносному дефіциті антиоксидантної системи 

(АОС) [93]; 

Клінічні дослідження зрушень показників гормонального фону у групі 

жінок–породіль з м. Чугуєва Харківської області, які одержували питну воду 

з евтрофованого водосховища, виявили ознаки екологічного стресу, про що 

свідчила активізація осі «гіпофіз–наднирники» та гальмування осі «гіпофіз–

гонади», причому стимуляція наднирників вважається головною ознакою 

екологічного стресу [90]. Термін «екологічний стрес» уперше використаний 

І.А. Тихою у вітчизняній практиці клініко–експериментальних досліджень 

системи «мати–плацента–плід»; 

Клінічні дослідження гормональних особливостей жінок–породіль в 
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умовах мешкання в регіоні евтрофованого водного джерела та хронічного 

вживання питної води з наявністю метаболітів ціанобактерій у м. Чугуїв 

Харківської області. Основними особливостями гормонального статусу 

групи жінок з м. Чугуєва були такі [92]:  

– вміст прогестерону, хоча і відповідав фізіологічній нормі, але був 

достовірно нижчим порівняно з породіллями м. Богодухова; 

– вміст естріолу та пролактину був також достовірно нижчим, ніж у 

породіль м. Богодухова; 

– вміст естрадіолу відповідав фізіологічній нормі, але був у 2 рази 

нижчим, ніж у жінок з м. Богодухова. 

Визначення рівнів основних гормонів (естрадіолу, естріолу, 

прогестерону та пролактину) в крові породіль виявило дуже істотне та 

достовірне їх зниження у породіль–мешканок м. Чугуєва. Тихою І.А. зі 

співавторами висловлено припущення, що це може бути пов'язано саме з 

хронічним надходженням метаболітів токсичних ціанобактерій в організм 

вагітних жінок з питною водою з водного об'єкта [92]. Наявність цього 

патогенного фактора, на думку авторів, може детермінувати також загальне 

зниження адаптаційних можливостей жінок підчас вагітності та, відповідно, 

частіший розвиток патологічних станів. 

При проведенні досліджень щодо впливу метаболітів ціанобактерій на 

гормональні характеристики породіль одержані такі висновки:  

– в умовах хронічної дії метаболітів ціанобактерій на організм жінок–

породіль (які споживали питну воду з евтрофованого водосховища з 

періодичними «цвітіннями» ціанобактерій) спостерігаються гормональні 

зрушення у цій групі: відмічено зниження вмісту основних гормонів – 

естріолу, естрадіолу, прогестерону, пролактину; 

– в умовах наявності метаболітів ціанобактерій у питній воді у жінок–

породіль з цієї групи відмічено збільшення вмісту гормонів Т3, Т4, а також 

адреналіну та кортикостерону; 
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– відмічено посилення індоламінпродукції в епіфізі мозку – для групи 

жінок–породіль, що споживали питну воду з наявністю метаболітів 

ціанобактерій; 

– для групи жінок–породіль, що споживали питну воду з 

евтрофованого водного джерела з наявністю метаболітів ціанобактерій 

(м. Чугуїв), відмічено активацію пучкової зони та мозкової речовини 

наднирників, що, на думку авторів, можливо трактувати як ознаку 

«екологічного стресу» [92]; 

Уперше І.А. Тихою був проведений порівняльний аналіз статистичних 

показників перебігу вагітності та результатів пологів у жінок з двох районів 

Харківської області з різними джерелами водопостачання: м. Чугуєва (де 

хронічне вживання питної води жінками–породіллями відбувалося з 

евтрофованого водосховища з наявністю "цвітінь" ціанобактерій) та 

м. Богодухова (де жінки–породіллі вживали питну воду з артезіанських 

свердловин, тобто без наявності "цвітінь" ціанобактерій). У м. Чугуєві 

частіше ніж у м. Богодухові діагностувались анемія вагітних жінок, 

захворювання щитоподібної залози, мимовільні аборти та завчасні пологи, а 

під час пологів частіше набували розвиток аномалії пологової діяльності, 

більш високим був показник перинатальної смертності, також збільшеною 

була відносна кількість дітей з малою масою тіла [91], [97]. 

Дослідження впливу метаболітів ціанобактерій на репродуктивну 

систему людини, які проведені І.А. Тихою, є пріоритетними не тільки для 

України, а являють значний інтерес для світового досвіду дослідження 

впливу метаболітів ціанобактерій на репродуктивну систему людини. До 

появи результатів досліджень, одержаних Тихою І.А., у світовій науковій 

літературі авторкою було знайдено лише одне посилання на роботу 

австралійського дослідника Pilotto L.S. зі співавторами щодо висвітлення 

можливого впливу метаболітів ціанобактерій на новонароджених [98]. Але 

дослідження Pilotto L.S. не відзначалися масштабністю – у якості критеріїв 
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оцінки впливу метаболітів ціанобактерій на репродуктивну функцію людини 

виступали лише три показника: низька вага новонароджених, недоношеність 

та уроджені дефекти новонароджених. 

У результаті проведених експериментальних досліджень щодо впливу 

метаболітів ціанобактерій на репродуктивну систему піддослідних тварин 

(самиць щурів та новонароджених щурят) Тиха І.А. приходить до дуже 

важливого висновку, що токсична дія метаболітів ціанобактерій 

відображається не тільки у морфофункціональних, біохімічних, метаболічних 

та гормональних змінах та зрушеннях у функціонуванні органів та систем 

піддослідних тварин, а призводить також до збільшення антигенного 

навантаження на організм тварин, про що свідчать зафіксовані Тихою І.А. 

мікроскопічні особливості тимусу та селезінки під впливом хронічної дії 

патогенного фактора (метаболітів ціанобактерій). Це, в свою чергу, веде до 

небезпеки виникнення аутоімунних захворювань. 

Саме це підкреслюється і доктором медичних наук А.В. Мокієнко [99], 

який у 2016 р. долучився до дослідження впливу метаболітів ціанобактерій 

на організм людини. На думку Мокієнко А.В. спочатку результатом цього 

впливу є певні метаболічні зрушення та функціональні зміни в органах та 

системах, а потім – дистрофічні зміни у клітинах різних органів – печінки, 

селезінки, головного мозку тощо. Це певним чином пояснює кардинальні 

зміни динаміки патологічних процесів в останні десятиріччя, які полягають у 

поступовій зміні гострих процесів на хронічні з наявною тенденцією до 

розвитку аутоімунних патологій, що спостерігається при хронічній дії 

патогенних факторів навіть у малих дозах, у тому числі токсинів 

ціанобактерій. 

Резюмуючи досвід, одержаний УКРНДІЕП у процесі дослідження 

етіології виникнення спалахів екологообумовленого захворювання на ЕАА, 

вважаємо необхідним зробити певні наголоси на пріоритетних підходах та 

вирішеннях при дослідженнях даного напрямку: 
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− вперше при дослідженні екологічного стану евтрофованих водних 

об’єктів та впливу наслідків евтрофування у вигляді "шкідливого цвітіння 

ціанобактерій" – CyanoHABs був запропонований, розроблений та 

використаний еколого–соціальний підхід, який включає як суто екологічні 

дослідження водних об’єктів, так і еколого–соціальні (медичні) дослідження 

мешканців регіону евтрофованих водних об’єктів [26]; 

− була розвинена методологія багатофакторного підходу та 

комплексності наукових розробок при дослідженнях еколого–соціальної 

спрямованості, а саме при оцінці стану евтрофованих водних об’єктів та 

впливу наслідків евтрофування на здоров’я людини. Завдяки такому підходу 

були охоплені усі складові довкілля: водне середовище, атмосферне повітря, 

ґрунти НП Полтавської області, що сприяло адекватній оцінці впливу 

факторів довкілля на здоров’я мешканців цього регіону; 

− у зразках біомаси ціанобактерій та водного середовища 

Кременчуцького водосховища науковцями УКРНДІЕП з залученням фахівців 

Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків) 

було визначено вміст ціанотоксинів (мікроцистину–LR), що є основною 

вимогою Міжнародних гідрологічних Програм щодо розвитку CyanoHABs – 

Програми ЮНЕСКО CYANONET та Європейської Програми CYANOCOST. 

При визначеній величині вмісту МС – LR у біомасі ціанобактерій 

Кременчуцького водосховища вміст його у водному середовищі знаходився у 

межах ГДК, тобто складав менше 1 мкг/л; 

− у якості етіологічного фактора розвитку екологообумовленого 

захворювання на ЕАА (екзогенний алергічний альвеоліт або гіперсенситивну 

пневмонію) було названо ендотоксин зовнішньої мембрани ціанобактерій, 

що містив ліпополісахариди, але самостійним етіологічним фактором цей 

ендотоксичний комплекс не виступав, входячи у якості структурної 

компоненти до складніших макромолекулярних утворень зі специфічною 

біологічною активністю – таких як ціанобактеріальний О-антиген. Такий 
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ендотоксичний комплекс, який містив всі компоненти повноцінного О-

антигену (ЛПС, фосфоліпід, білок), володів гемосенситивною активністю та 

був здатним зв’язувати (пригнічувати РПГА–реакцію пасивної 

гемаглютинації) специфічні антиціанобактеріальні антитіла у сироватці 

мешканців НП Полтавської області, хворих на альвеоліт. Умови для цього 

створювались під час технологічного процесу очищення та підготовки 

гарячої води (наявність підігріву води та певних сольових компонентів) [89]. 

Пізніше, у 2013 р., завдяки залученню імунохімічних методів досліджень 

було проведено верифікацію етіологічного фактора спалахів 

екологообумовленого захворювання на ЕАА або гіперсенситивну пневмонію 

у НП Полтавської області, адже це було обумовлено наявністю саме 

алергічних властивостей у метаболітів ціанобактерій. Завдяки проведеним 

дослідженням були запропоновані методи виділення антигенів ціанобактерій, 

що дозволило оцінити здатність різних структурних компонентів клітин 

ціанобактерій (перш за все ендотоксичного комплексу) виступати у ролі 

етіологічного фактору розвитку захворювання на ЕАА [89]; 

− було проаналізовано фактори, що активізують небезпечну дію 

ендотоксинів, головними з яких була наявність високої температури та 

певних домішок, що використовуються при технологічних процесах 

підготовки гарячої води. У подальшому фахівцями УКРНДІЕП, базуючись на 

фундаментальних дослідженнях [100]–[101], було висловлено передбачення 

щодо можливості НТМ, які є дуже поширеними у всіх складових довкілля, 

виступати у ролі факторів, що каталізують небезпечну дію ендотоксинів; 

− завдяки подальшому науковому пошуку щодо дії на організм 

людини аерозолів, які містять ціанобактерії та ціанотоксини, маємо змогу 

зробити особливий наголос на інгаляційному шляху надходження 

патологічного фактора до організму людини, саме на аерозолізації 

ендотоксичного комплексу ціанобактерій, що забезпечує проникнення 

діючого патогенного фактора, який діє завдяки дифузії патогенних дрібних 
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частинок до нижнього відділу респіраторного шляху – альвеол легенів. На 

користь цього свідчать такі факти зі світового досвіду дослідження аерозолів: 

✓ наявність ендотоксинів ціанобактерій (ліпопротеїдів) у складі 

аерозолів; 

✓ вміст ендотоксинів ціанобактерій у повітрі при наявності аерозолів; 

✓ критичне зростання захворюваності дихальних шляхів у мешканців 

зони озера Сасик (регіон Причорномор’я) порівняно з іншими 

регіонами за даними Татарбунарської районної СЕС, пов’язується з 

висновками міжнародної групи вчених, що за певних умов усі 

ціанобактерії продукують небезпечні токсини, які 

розповсюджуються у водному та повітряному середовищах [102]. 

На нашу думку, мова йде саме про дію аерозолізованих патогенів, 

якими можуть бути і ціанотоксини, і ендотоксини, які містяться в 

оболонках (мембранах) усіх ціанобактерій [7]; 

✓ патогенність аерозолізованих метаболітів водоростей (не тільки 

ціанобактерій) та їх участь у виникненні захворювань респіраторно-

алергійного характеру добре досліджена багатьма зарубіжними 

авторами на прикладі утворення морських аерозолів під час так 

званих "червоних" цвітінь, викликаних масовим розвитком 

дінофітових джгутикових водоростей Karenia brevis, які 

продукують бреветоксини, що надходять у повітря, викликають 

подразнення дихальних шляхів, здатні витримувати високі 

температури та проходити крізь тонкий бактеріальний фільтр [103]. 

Хоча механізм небезпечної дії бреветоксинів джгутикових 

водоростей на респіраторні шляхи людини істотно відрізняється від 

механізму дії ціанотоксинів, але налагоджена реєстрація інцидентів 

дії бреветоксинів на організм людини у світі наочно свідчить про 

одержаний досвід щодо організації досліджень небезпечного 

впливу аерозолізованих токсинів водоростей на організм людини. 
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2.3 Програма проведення еколого-соціальних (медичних) 

моніторингових досліджень "уразливих зон" водних об’єктів 

України 

З основних складових стану навколишнього природного середовища 

значність водного фактору є найвищою. Він являє собою первинний чинник 

життєзабезпечення людини та основою розвитку продуктивних сил країни. 

Наявність достатньої кількості водних ресурсів задовільної якості є не тільки 

одним з визначальних аспектів розподілу та розвитку продуктивних сил, але 

й первинним чинником життєзабезпечення людини, що визначає рівень та 

якість життя населення [104]–[106]. Це обумовлює необхідність коригування 

та подальшого вдосконалення водокористування та забезпечення 

водоохорони в країні. 

Цілі сталого управління водними ресурсами та санітарією потребують 

перш за все забезпечення якісного водоспоживання з поверхневих водних 

об‘єктів, оскільки наслідком посилення впливу антропогенного 

евтрофування на водне середовище є не тільки погіршення його екологічного 

стану, яке приводить до появи "уразливих зон", але й негативний вплив на 

здоров'я людини, що утворює цілу низку глобальних еколого-гігієнічних і 

соціальних проблем.  

У своїй водоохоронній діяльності країни Європейського 

співтовариства, у тому числі і Україна, яка прагне увійти в ЄС, керуються 

рядом Директив ЄС, головними з яких є: 

− Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 

23 жовтня 2000 року (Водна рамкова директива); 

− Директива Ради 98/83/ЄC від 3 листопада 1998 про якість води, 

призначеної для споживання людиною (Директива з якості питної води); 

− Директива 2006/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 

лютого 2006 року стосовно управління водами для купання (пляжних зон); 
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− Директива 91/271/ЄЄС від 21 травня 1991 року стосовно очистки 

міських стічних вод; 

− Директива Ради 91/676/ЄЄС від 12 грудня 1991 року стосовно 

охорони вод від забруднення нітратами сільськогосподарського походження; 

− Директива 2008/105/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 

грудня 2008 року стосовно стандартів екологічної якості у сфері водної 

політики. 

Виконання вимог Директив ЄС сприятиме охороні здоров'я людини, 

покращанню стану масивів поверхневих вод, в тому числі для майбутніх 

поколінь, що на теперішній час визнано основним критерієм ефективності 

функціонування всіх сфер господарської діяльності. Рішення органів 

державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування 

повинні прийматися з урахуванням оцінки їх можливого впливу на здоров'я 

населення, а забезпечення мешканців населених пунктів питною водою в 

необхідній кількості та належної якості – основним завданням органів 

виконавчої влади.  

При розробленні програми еколого-соціальних (медичних) 

моніторингових досліджень "уразливих зон" та їх впливу на життєдіяльність 

населення було враховано досвід Міжнародних гідрологічних Програм щодо 

ціанобактерій та ціанотоксинів – CYANONET та CYANOCOST. 

Високий ступінь евтрофування водойм сильно обмежує можливості їх 

використання для різних господарських потреб, – зокрема, евтрофування 

водного середовища робить воду не придатною для пиття і рекреації та 

створює пряму загрозу здоров'ю людини. Також погіршується продукція 

рибальства через зникнення цінних порід риб. 

Просте вилучення біогенних елементів зі стічних вод не запускає 

автоматично ланцюг зворотних процесів, що повертають водойми у стан що 

передував їх евтрофуванню [107]. Якщо у водойму довгий час скидається 

велика кількість фосфору, значна його частина потрапляє на дно, і після 
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припинення надходження фосфору ззовні починається його активне 

вивільнення з донних відкладів. При зменшенні скидання азоту активізується 

азотфіксація – зв'язування атмосферного азоту "діазотрофами", 

представленими у водоймах ціанобактеріями. Тому повернення назад 

процесу евтрофування саме по собі може бути дуже непростою справою. У 

цьому полягає принципова відмінність процесів евтрофування водойм від 

інших загроз водним екосистемам. 

Велику складність являє собою і завдання зниження надходження у 

водойми біогенних речовин і патогенної мікрофлори, що сприяє 

"шкідливому цвітінню", адже зростання обсягів їх надходження у водні 

об'єкти від різних категорій стічних вод населених пунктів є побічною 

стороною прогресу. Тому на сьогодні еколого-соціальні (медичні) 

моніторингові дослідження "уразливих зон" мають особливу актуальність. 

Для підвищення екологічної безпеки водокористування "уразливих 

зон", необхідно використовувати з метою реалізації в Україні засад сталого 

розвитку в якості обґрунтування управлінських рішень результати 

моніторингу еколого-медичної безпеки водного фактору, який повинен бути 

доповненням до Державної системи моніторингу довкілля. 

Водним кодексом України передбачена організація та здійснення 

державного моніторингу вод як основи для розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій і практичних заходів щодо їх екологічного оздоровлення.  

При проведенні еколого-соціальних (медичних) досліджень 

евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання 

(Кременчуцького та Кам’янського водосховищ) в УКРНДІЕП було 

розроблено концепцію комплексного еколого-соціального оцінювання 

евтрофованих масивів поверхневих вод [25], [26], що являє собою 

багаторівневий процес послідовних дій, який містить:  

− розробку програм екологічних досліджень масивів поверхневих вод; 
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− дослідження основних природних та антропогенних факторів 

формування сучасного стану масивів поверхневих вод; 

− одержання екологічної оцінки стану масивів поверхневих вод, яка 

містить оцінку стану водного середовища, донних відкладів та біотичної 

складової; 

− екологічні дослідження у разі виникнення екологообумовлених 

захворювань, пов’язаних з евтрофуванням водних об’єктів; 

− розробку програм еколого-соціальних (медичних) досліджень умов 

життєдіяльності мешканців населених пунктів, розташованих на узбережжі 

водних об‘єктів; 

− проведення медичних досліджень впливу водного фактору на стан 

здоров’я населення та визначення потенційного ступеня небезпеки 

захворюваності населення внаслідок водокористування евтрофованим 

водним об’єктом;  

− розробку комплексної еколого-соціальної оцінки безпеки 

життєдіяльності населення при водокористуванні евтрофованими 

поверхневими водними об’єктами. 

На відміну від відомих підходів до отримання оцінок стану 

поверхневих вод запропонований підхід полягає у поєднанні 

взаємоузгоджених та взаємодоповнюючих уявлень щодо якісного стану 

масивів поверхневих вод як унікальних компонентів природних ландшафтів 

та впливу водного фактору на стан здоров’я та умови мешкання населення. 

Передбачається сумісний розгляд екологічного, ресурсного та медичного 

аспектів проблеми забезпечення безпеки водокористування. 

На рисунку 2.5 представлено програму проведення еколого-соціальних 

(медичних) моніторингових досліджень "уразливих зон" водних об’єктів 

України та їх впливу на життєдіяльність населення. Програма включає дві 

основні частини, – екологічну та медичну. 
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Рисунок 2.5 – Програма проведення еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень "уразливих зон" водних об’єктів України 
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Програма екологічних досліджень стану масивів поверхневих вод та 

умов формування якості вод враховує той факт, що поверхневі водні об’єкти 

разом із водозбірними площами є відкритими саморегулюючими системами, 

в яких формування якості води визначається індивідуальною сукупністю та 

взаємодією окремих груп факторів: кліматичних, басейново-ландшафтних, 

антропогенних та ін. [108]–[110]. 

Дослідження складових масивів поверхневих вод та 

внутрішньоводоймових процесів формування якості води, а також 

дослідження зовнішніх природних та антропогенних і техногенних чинників 

впливу на водні екосистеми і формування якості води включають визначення 

основних характеристик, які є найбільш суттєвими для формування якості 

води. Серед основних параметрів впливу зовнішніх природних факторів, які 

визначають специфіку розвитку евтрофування у досліджуваному водному 

об’єкті, відносяться – місцеві кліматичні, фізико-географічні, геолого-

структурні та гідрологічні умови, характер ґрунтового та рослинного 

покриву водозбірної площі тощо [111]–[113]. 

Дослідження стану складових масивів поверхневих вод в умовах 

евтрофування запропоновано здійснювати шляхом визначення класичними 

методами низки досліджень: 

– гідрофізичних та гідрохімічних характеристик, що надають уявлення 

про стан складових масивів поверхневих вод як середовища мешкання; 

–  гідробіологічних характеристик, що дозволяють виявити наявність 

чи відсутність евтрофування. 

При виконанні цих досліджень використано функціональні біохімічні 

показники, які характеризують різні типи процесів, що відбуваються у 

водних екосистемах. Їх використання в екологічних дослідженнях дедалі все 

більше поширюється з огляду на поєднання точності хімічних методів з 

інтегральним характером оцінки, одержаної за допомогою біологічних 

методів.  
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Саме використання біохімічних методів дозволяє відстежувати 

відхилення від нормального стану в циклах загального обміну речовини та 

енергії в екосистемах, здійснювати порівняльну характеристику 

інтенсивності процесів продукування та деструкції органічної речовини у 

водному середовищі та донних відкладах у різних водних об’єктах або їх 

ділянках, що в цілому дає можливість одержати більш повну оцінку 

сучасного екологічного стану водної екосистеми.  

Для більшості біохімічних параметрів нормативні значення зараз не 

встановлені, тому особливого значення набуває вибір фонових ділянок 

водних екосистем, які можуть бути еталоном для цих показників.  

Особливої уваги заслуговує застосування експресних біохімічних 

методів аналізу, а також методів, для яких можлива розробка автоматичних 

датчиків параметрів і дистанційних методів їх визначення, що могло б значно 

підвищити ефективність контролю в умовах надзвичайних ситуацій, до яких 

відноситься CyanoHABs.  

Для спостережень за якістю поверхневих вод та прогнозування їх змін 

внаслідок "цвітіння" доцільним є проведення моніторингових досліджень 

методами спеціального моніторингу з використанням дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ) та геоінформаційних систем (ГІС).  

Методи ДЗЗ забезпечують високу оглядовість, одночасне порівняння 

кількох територій, можливість отримання інформації з важкодоступних 

локацій і дозволяють отримувати повну узагальнену інформацію щодо стану 

будь-якого об`єкту. Дослідження змін стану складових довкілля базуються на 

сумісному використанні даних наземних спостережень та даних, одержаних 

методами ДЗЗ. Для ідентифікації даних, що отримані різними способами, 

застосовуються методи кореляційного та дисперсійного аналізу. 

Зараз Україна має у своєму розпорядженні власну інфраструктуру 

прийому, первинної обробки, архівації та поширення космічних знімків як із 

закордонних, так і з вітчизняних супутників. Сучасна комплектація бортової 
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апаратури відкриває реальні перспективи практичного втілення ідеї 

космічного моніторингу компонентів навколишнього середовища України як 

на національному, так і на регіональному і навіть на об'єктному рівнях.  

Визначення шляхом дистанційного зондування водної поверхні 

концентрації хлорофілу-а та пов’язаних з ним показників дозволяє 

характеризувати розподіл водоростей за акваторією за тих чи інших 

гідрометеорологічних умов і дає чітку інформацію щодо еколого-санітарної 

ситуації, що формується в місцях питних і технічних водозаборів, зон 

рекреації та на інших ділянках водних об’єктів. Основні інформаційні ознаки 

градацій розвитку евтрофування охоплюють як просторові частотні 

характеристики зон "цвітіння" вод, так і спектрально-яскравісні ознаки, 

пов’язані з особливостями поглинання і відбиття світлового потоку 

хлорофілом-а, концентрація якого відображає рівень розвитку біомаси 

фітопланктону. Це дозволяє оперативно приймати необхідні адекватні 

управлінські рішення щодо зменшення небезпеки еколого-медичних 

наслідків водокористування з евтрофованих водних об’єктів. 

Враховуючи динаміку процесів "цвітіння" та їх просторову 

неоднорідність, використання засобів ДЗЗ дозволяє автоматизувати процес 

спостережень і оперативно та адекватно приймати відповідні управлінські 

рішення щодо водокористування з евтрофованих водойм [114]. 

Ефективність методу оцінки ступеня безпеки водокористування з 

поверхневих водних об’єктів у залежності від рівня їх евтрофування за 

даними космічного моніторингу було перевірено на практиці в процесі 

визначення оцінки ступеня безпеки водокористування для потреб населення 

у зоні, що прилягає до дамби Кременчуцького водосховища і верхньої 

ділянки Кам’янського водосховища [115]–[116]. 

Окремою групою факторів є антропогенні впливи на водні об’єкти, 

джерелами яких є промислові підприємства, комунальні господарства 

населених пунктів, які забезпечують збирання, очищення та скидання 
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побутових, виробничих та поверхневих стічних вод до масивів поверхневих 

вод, неорганізовані поверхневі стічні води, які не спрямовуються у систему 

водовідведення населеного пункту, а за рельєфом, без очищення, надходять 

до масивів поверхневих вод. З поверхневими стічними водами у масиви 

поверхневих вод надходять органічні, біогенні сполуки, патогенна 

мікрофлора та інше забруднення. 

Слід відзначити, що склад поверхневих стічних вод, як організованих, 

так і неорганізованих, у значній мірі залежить від рівня антропогенного 

навантаження на територію населеного пункту, його благоустрою, складу 

ґрунтів, рельєфу тощо. Суттєві викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря призводять до забруднення території пилом, важкими металами, які 

містяться у джерелах викидів промислових підприємств, і під час дощів 

потрапляють у поверхневі стічні води. Джерелом забруднення поверхневих 

стічних вод є також звалища та полігони твердих побутових і виробничих 

відходів, від яких надходять органічні та біогенні сполуки та інші речовини, 

які зберігаються на цих полігонах. Склад поверхневих стічних вод може бути 

своєрідним комплексним показником рівня антропогенного навантаження на 

різні компоненти довкілля населеного пункту – атмосферне повітря, водне 

середовище, ґрунти. 

Окремим джерелом забруднення водних об’єктів є наслідки аварійних 

ситуацій на системах водовідведення, на очисних спорудах і промислових 

підприємствах, в результаті яких неочищені стічні води потрапляють до 

водних об’єктів. З впровадженням екологічно безпечного водовідведення 

обсяги зазначених поверхневих стічних вод та неочищених стічних вод, які в 

аварійних ситуаціях потрапляють до водних об’єктів, будуть постійно 

скорочуватися, але на сьогодні вони становлять реальну загрозу забруднення 

річок та водойм. 

Вплив антропогенних факторів на формування якості вод, особливо у 

межах населених пунктів, дедалі збільшується. Наслідками антропогенних 
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змін довкілля є значне прискорення природних процесів розвитку водних 

об‘єктів, які супроводжуються негативними, інколи незворотними змінами у 

функціонуванні масивів поверхневих вод (зменшення їх стійкості до 

зовнішніх впливів, спроможності до саморегуляції та підтримки на 

необхідному рівні гомеостатичних внутрішньосистемних процесів) та 

погіршенням якості вод [108], [117], [118].  

Наслідком антропогенного навантаження є в тому числі розвиток 

ціанобактерій, що продукують небезпечні токсини, якими можуть бути 

гепатотоксини, нейротоксини, дерматоксини та цитотоксини, а також 

ендотоксини ціанобактерій, які містяться в їх оболонках (мембранах) [7], 

[29]. Основними продуцентами токсичних сполук є види наступних родів 

ціанобактерій: Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Nodularia, Oscillatoria, 

Сylindrospermum, Synechocystis, Cylindrospermopsis, Scytonema, Hapalosiphon, 

Shizotrix, Gleotrichia і Nostoc. Як зазначалося вище, ціанобактеріальні 

токсини вкрай небезпечні для представників тваринного світу і людей, які 

використовують евтрофовані водні об’єкти у якості джерела питного 

водопостачання або рекреації.  

За умови виникнення загрози "шкідливого цвітіння" і небезпеки 

екологообумовлених захворювань, пов’язаних з ним, необхідно розширення 

досліджень масивів поверхневих вод визначенням характеристик можливого 

розвитку CyanoHABs, а також розвитку супутніх факторів, які підсилюють 

негативну дію ендотоксинів. 

Крім класичного визначення видового складу, чисельності, біомаси та 

сапробності фітопланктону, яке проводиться при загальному обстеженні 

водної екосистеми, виконується визначення частки біомаси ціанобактерій та 

частки потенційно токсичних представників (зокрема родів Microcystis, 

Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon) у загальній біомасі фітопланктону. З 

цією метою пропонується використання новітнього методу визначення 

пігменту фікоціаніну (маркера ціанобактерій).  
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Також проводяться токсикологічні дослідження води. Різноманіття 

альготоксинів, наднизькі концентрації, висока лабільність цих сполук, 

нестача відомостей щодо специфічності їх продукування окремими видами 

водоростей, а також щодо характеру їх дії на тестові об’єкти, істотно 

ускладнюють проблему їх аналітичного контролю. 

Серед сучасних аналітичних методів, що застосовуються для 

визначення токсинів водоростей у водному середовищі, можна відокремити 

такі основні напрямки:  

– фізико-хімічні методи, що ґрунтуються на визначенні точної 

концентрації конкретних відомих речовин за їх певними, раніше 

встановленими, фізико-хімічними характеристиками;  

– методи біотестування, що дозволяють оцінити загальну реакцію 

тестових організмів чи культур на дію токсинів, незалежно від хімічної 

природи цих речовин, яка може бути на цей час не визначеною; 

– біохімічні та імуноферментні методи, що займають середнє 

положення в цьому ряду: вони реагують на присутність і дію певних груп 

токсинів і поєднують універсальність біотестів із точністю фізико-хімічних 

методів.  

Для виявлення наявності ціанотоксинів та їх метаболітів доцільним та 

результативним є залучення методу біотестування з використанням 

ракоподібних церіодафній (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg), що практикується 

в УКРНДІЕП (м. Харків) протягом багатьох років. При цьому досліджуються 

не тільки проби води з самого джерела водопостачання, а й проби води, 

відібрані на різних стадіях водопідготовки через можливість активізації дії 

ендотоксинів ціанобактерій в цих процесах. Для передбачення можливого 

алергійно-токсичного впливу на людину в процесі рекреаційного чи 

господарсько-питного водокористування з евтрофного водного об’єкту, за 

наявності позитивних результатів при біотестуванні, до досліджень 

залучаються більш спеціалізовані методи, в тому числі медичні. 
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Особливий інтерес представляють ендотоксини, які за своєю хімічною 

структурою являються ліпополісахаридами та входять до складу оболонки 

(мембрани) грамнегативних бактерій (у тому числі і ціанобактерій), де 

формують комплекси з білками та фосфоліпідами [7], [119]. Ендотоксинам 

притаманна пірогенна та ірритантна дія, тобто вони здатні викликати опіки, 

подразнення та запалення. Ліпополісахариди ендотоксинів здатні викликати 

потужні запальні реакції, симптомами яких є: лихоманка, головний біль, 

подразнення шлунково–кишкового тракту, кашель та респіраторний дистрес, 

що відмічено багатьма закордонними дослідниками [120], [121]. Проте 

сучасні дослідження показали, що ціанобактеріальні ендотоксини (LPS) 

навряд чи можуть викликати алергійні реакції у несенсибілізованих людей. 

Ці властивості ендотоксинів, які, як вважається [7], присутні у клітинах усіх 

ціанобактерій, детермінують обов’язкове урахування цієї потенційної 

небезпеки для здоров’я людини, особливо при рекреаційному використанні 

водних об’єктів. 

Існує низка факторів, які здатні впливати на ступінь токсичності 

ендотоксинів [100]: 

– високий рівень температури навколишнього середовища сприяє 

збільшенню рівня токсичності ендотоксинів [101]; 

– наявність мікобактерій підвищує рівень токсичності ендотоксинів 

[101]; 

– низка сполук (колоїдний залізний сахарат, трипановий синій, ацетат 

свинцю та карагенан) здатні підвищувати токсичність ендотоксинів [101], до 

100–3000 разів [122]; 

– адреналектомія – хірургічне видалення одного чи двох наднирників у 

піддослідних тварин – також підвищує токсичність ендотоксинів [101]. 

Зареєстровані інциденти, що свідчать про негативний вплив 

ендотоксинів, пов'язаних з водою, на здоров’я людини [123], [124]. Проблема 

впливу патогенних факторів у вигляді ендотоксинів була вперше виявлена, 
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коли концентрація ендотоксинів у воді найглибшого басейну дорівнювала 95–

120нг/мл (0,095–0,120 мкг/мл) [125]. Після встановлення озонової системи для 

очищення води басейну, концентрація ендотоксинів у воді знизилася до менш 

ніж 1,0 нг/мл (0,001 мкг/мл), а симптоми, які були пов'язані з ендотоксинами, 

зникли [122]. 

При процесах евтрофування, як відомо, відбувається стимуляція 

розвитку бактеріальної мікрофлори, адже метаболіти ціанобактерій 

потенційно відіграють важливу роль у регулюванні продуктивності 

бактеріопланктону у водних екосистемах [126], [127]. Ціанобактерії при 

певних умовах здатні утворювати симбіоз з патогенними та умовно 

патогенними мікроорганізмами. Це часто відбувається у біоплівках, для 

яких характерним є одночасна наявність клітин, що зростають, мертвих 

клітин і клітин, що покоються у спорах. 

Небезпека для здоров’я людини та тварин, крім факторів, пов’язаних із 

ціанобактеріями (токсичності, алергійності, канцерогенності тощо) пов’язана 

також зі зростанням патогенної мікрофлори, до якої належать деякі бактерії, 

гриби та віруси [128]. Відомо також, що наявність патогенної мікрофлори та 

НТМ значно підсилює негативну дію ендотоксинів [101]. Тому важливим є 

виявлення симбіонтів ціанобактерій – патогенних і умовно патогенних 

організмів, які не тільки персистують, але і розмножуються у навколишньому 

середовищі, з'ясування їх ролі у порушенні умов життєдіяльності та впливі на 

здоров’я населення з виявленням найбільш небезпечних з гігієнічних позицій 

видів.  

Ці характеристики визначаються з використанням методів санітарної 

мікробіології за допомогою санітарно-епідеміологічних показників 

(наявність патогенних організмів, які створюють небезпеку інфікування 

великих груп населення) і характеризують небезпеку водокористування 

евтрофованим водним об’єктом.  
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У разі проведення еколого–соціальних (медичних) досліджень водних 

об’єктів при наявності випадків екологообумовлених захворювань важливим 

напрямком є ідентифікація та визначення вмісту мікобактерій. Особливу 

увагу у сучасний період закордонні дослідники приділяють 

нетуберкульозним опортуністичним мікобактеріям (НТМ), які раніше 

вважалися лише умовно–патогенними. Зараз багато НТМ виявилися 

патогенними – вони викликають запальні процеси, які беруть участь у 

патогенезі важливих захворювань людини, таких як хвороба Крона, астма, 

цукровий діабет 1 типу, псоріаз, артроз, синдром Блау, саркоїдоз, аутизм 

тощо. НТМ здатні викликати захворювання, перебуваючи як у інертному, так 

і активному стані. Високий імуномодулюючий потенціал НТМ знаходиться у 

центрі уваги дослідників через склад мікобактеріальної клітинної стінки. 

Здатність НТМ до імуномодулювання визнана у сотнях статей протягом 

останніх двох десятиліть. На міжнародному рівні уніфікованих рекомендацій 

стосовно запобіганню впливу НТМ на здоров'я населення ще не розроблено. 

Складність постановки діагнозу виключно за даними культурального 

аналізу зумовило недооцінку ролі НТМ у якості чинника небезпеки для 

здоров'я людини. Завдяки сучасному розумінню молекулярного патогенезу 

аутоімунних та алергійних захворювань, розпізнаванню генетичних або 

епігенетичних компонентів у патогенезі багатьох захворювань, розширенню 

використання молекулярної біології у дослідженнях НТМ, збільшення 

кількості повідомлень щодо розподілу НТМ у навколишньому середовищі 

відбулася еволюція розуміння ролі НТМ у виникненні патогенних станів 

людини. 

Більшість НТМ не тільки виживають у воді протягом тривалого часу, 

але продовжують там розвиватися. Вода, незалежно від походження і якості, 

може бути зараженою НТМ. НТМ виявляються не лише у природному 

середовищі, вони були виявлені у 15% бутильованої води у Греції, у 4% 

випадків – при концентрації НТМ понад 103 КУО/дм3. Більшість НТМ у 
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системах розподілу питної води пов'язана з біоплівками, які є важливим 

джерелом НТМ і основою їх стійкості у системах питного водопостачання 

[129]. Кількість мікобактерій у біоплівках може бути високою (10 000 – 

100 000 КУО/см2) [130], [131]. 

Класичний культуральний метод ідентифікації НТМ з використанням 

твердих або рідких середовищ для ідентифікації колоній з огляду на ряд 

суттєвих недоліків (неможливість визначення концентрації мікобактерій) 

[132] в наш час замінили нові методи, які базуються на специфічності 

ДНК/РНК або визначенні специфічних білків.  

Особливістю запропонованої еколого-соціальної оцінки водних 

об’єктів є використання медичних досліджень для оцінки впливу процесу 

евтрофування на стан здоров’я населення. Раніше цей вплив традиційно 

досліджувався фахівцями інших галузей.  

Програму медичних досліджень впливу водного фактору на умови 

мешкання та здоров’я населення необхідно розпочинати паралельно з 

програмою екологічних досліджень. Вона включає 4 підпрограми (рис. 2.5).  

Специфікою дослідження впливу водного фактору на умови мешкання 

та здоров’я населення є неможливість їх проведення безпосередньо на людях. 

Тому для відокремлення впливу водного фактору на умови життєдіяльності 

населення обов’язковим є проведення паралельних досліджень – у 

населеному пункті, мешканці якого використовують питну воду з 

евтрофованих водних джерел, і у "фоновому" населеному пункті, в якому в 

водних джерелах евтрофування відсутнє. У якості "фонового" слід обирати 

населений пункт, близький до досліджуваного за основними 

характеристиками (природно-кліматичні умови, чисельність населення, 

розвиток промисловості та ін.), але господарсько-питне водопостачання у 

якому здійснюється з підземних вод або з поверхневих неевтрофованих 

водних джерел.  
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Визначають умови мешкання населення за ступенем комфортності 

життя щодо водозабезпечення, особливості впливу евтрофування на 

характерні групи населення, які поділяються за рівнем життя, станом 

здоров’я, статтю тощо. На основі одержаних результатів окреслюються групи 

ризику (сенсибілізоване населення). Цей розподіл запропоновано 

здійснювати шляхом визначення: стану населення за демографічними 

показниками (чисельність, народжуваність, смертність, вікова та статева 

структура); соціально-побутових умов та потреб населення щодо водного 

фактору (каналізованість, рівень забезпеченості централізованим 

водопостачанням, наявність гарячої води, витрати води на господарсько-

питні потреби); медико-статистичних характеристик, що визначають рівень 

захворюваності статевих та вікових груп населення та різні нозологічні групи 

хвороб, які виділяються за близькістю ряду наступних ознак: причини, 

особливості розвитку, типові зовнішні прояви та характерні ураження 

органів і тканин. 

Дослідження еколого-гігієнічного стану води та місцевих умов 

запропоновано здійснювати шляхом визначення санітарно-токсикологічних 

та санітарно-епідеміологічних характеристик. Воно спрямоване на з'ясування 

ролі ціанобактерій та окремих гідробіонтів (бактерій, грибів, водоростей, які 

находяться в симбіотичних зв'язках з ними і є активними складовими ценозів 

відкритих водних об’єктів), у порушенні умов мешкання та впливі на 

здоров’я населення з виявленням найбільш небезпечних з гігієнічних позицій 

видів. Ці характеристики визначаються з використанням методів санітарної 

мікробіології, водної токсикології. Вони виявляються за допомогою 

санітарно-токсикологічних (наявність токсичних властивостей) та санітарно-

епідеміологічних показників (наявність патогенних організмів, які 

створюють небезпеку інфікування великих груп населення) і характеризують 

безпеку водокористування з евтрофованого водного об’єкту.  
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Для розвитку патологічного процесу звичайно недостатньо одного 

етіологічного фактору, повинні існувати умови, що сприяють реалізації його 

патогенної дії. Тому паралельно з медичними проводяться екологічні 

дослідження щодо виявлення місцевих умов та можливих супутніх факторів, 

які сприяють зниженню порога чутливості організму до негативного впливу 

на здоров'я населення господарсько-питного водопостачання з 

евтрофованого водного об’єкту (метеоумови, забрудненість повітря 

мікроорганізмами, у тому числі патогенними, біологічна (фізіологічна) 

повноцінність води, яку споживає місцеве населення).  

Для визначення загальної екологічної та генетичної безпеки стану 

наземних екосистем і виявлення можливого впливу несприятливої 

екологічної ситуації на здоров'я населення до програми включено 

цитогенетичні методи інтегральної характеристики екологічної ситуації за 

загальним мутагенним фоном (мікроядерний тест) [133]. 

Особливістю екологозалежних захворювань внаслідок порушень 

відношень організму та середовища його мешкання є те, що вони вражають 

не кожний індивідуум, а лише певну частину популяції. За результатами 

аналізу даних медичної статистики виділяється сенсибілізована група 

населення з підвищеним ступенем небезпеки захворюваності, яка у 

подальшому обстежується із залученням медичних методів досліджень. 

Дослідження сенсибілізованого населення (група ризику) запропоновано 

здійснювати шляхом визначення імунологічних характеристик (дослідження 

імунного статусу населення) та розроблення імунодіагностикуму.  

Імунна система, як відомо, є частиною загальної адаптаційної системи 

людини. Рівень імунного здоров'я населення, яке мешкає в умовах 

несприятливих еколого-соціальних обставин, може розглядатися як 

інтегральний індикатор екології людини, тому що всі екстремальні фактори 

зовнішнього середовища призводять до змін нормального перебігу 

імунологічних процесів та порушення імунних захисних сил організму.  
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Медико-екологічні дослідження містять комплексне клініко-

експериментальне імунологічне обстеження представників групи ризику. 

Вивчення імунного статусу обстежуваних цієї групи полягає у дослідженні 

стану імунної системи населення регіону з групи ризику і проводиться з 

метою оцінки впливу різних негативних факторів довкілля на організм 

людини, зокрема алергізуючої та токсичної дії метаболітів ціанобактерій, а 

також верифікації етіології патогенетичних чинників [89]. В якості 

контрольної групи можуть бути обрані мешканці "фонового" населеного 

пункту. 

Паралельно проводяться дослідження щодо розроблення діагностичних 

препаратів зі свіжовиділених токсичних штамів ціанобактерій "квітучого" 

водного об’єкту. Зазвичай це представники родів Microcystis, Anabaena та 

Aphanizomenon. Одержаний антигенний ціанобактерійний діагностикум 

використовується для проведення експресних імунодіагностичних 

досліджень населення групи ризику. 

При вирішенні еколого-медичних проблем в процесі проведення 

комплексного оцінювання також напрацьовано досвід залучення 

ендокринних досліджень, зокрема досліджень змін репродуктивних функцій 

живого організму під впливом негативних факторів водного середовища [95]. 

Відомо [97], що ендокринна система є найбільш чутливою до дії 

несприятливих факторів. Тому при дослідженні етіологічних факторів 

виникнення екологозалежних захворювань використано дані клініко–

експериментальних досліджень основних ланок гомеостазу у системі мати-

плацента-плід (гормонального, імунного, метаболічного) в дослідах на 

тваринах – вагітних білих пацюках популяції Вістар. Результати досліджень 

свідчили про токсичний вплив ціанотоксинів на організм тварин [94], [95], 

[97]. Деякі одержані результати можуть бути екстрапольовані і на людину. 

За умови виникнення небезпеки екологообумовлених захворювань, 

пов’язаних з евтрофуванням водних об’єктів і загрозою "шкідливого 
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цвітіння", необхідно розширення медичних досліджень за наступними 

напрямками: 

− дослідження наявності токсичного фактору у виникненні 

екологообумовленого захворювання; 

− дослідження наявності алергійного фактору у виникненні 

екологообумовленого захворювання. 

Важливою складовою медичних досліджень в умовах небезпеки 

захворюваності мешканців "уразливих зон" внаслідок евтрофування водних 

об’єктів є виявлення екологічного та окисного стресу, що може бути 

пов’язаним з хронічним впливом метаболітів ціанобактерій, які систематично 

надходили в організм людини з питною водою і являли собою фактор 

інтоксикації організму, а в подальшому, як наслідок, призводили до розвитку 

окисного стресу, що відбувається внаслідок підвищеного токсичного 

навантаження на організм [25].  

Базуючись на досвіді дослідження етіології виникнення захворювання 

на ЕАА та аналізі робіт закордонних вчених щодо виявлення небезпечного 

впливу метаболітів ціанобактерій на живий організм, вважаємо за доцільне 

включити до медичної частини програми еколого-соціальних 

моніторингових досліджень "уразливих зон" та їх впливу на життєдіяльність 

населення визначення у водному середовищі вмісту нетуберкульозних 

мікобактерій (НТМ), які підсилюють небезпечну дію ендотоксинів. 

Особливий наголос слід зробити на наявність спалахів 

екологообумовлених захворювань, у разі яких, згідно еколого-соціального 

(медичного) підходу до оцінювання стану евтрофованого водного джерела та 

його впливу на здоров’я людини, рекомендується проведення таких 

досліджень: 

− визначення вмісту НТМ в екологічних зразках мешкання людини 

(враховується вміст НТМ у питній воді, у воді та аерозолях душової кімнати, 
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аерозолях зволожувачів повітря, у воді та аерозолях басейнів та інших 

джерел НТМ); 

− визначення вмісту НТМ у клінічних зразках середовищ організму 

людини, що захворіла – крові, сечі, мокротинні тощо; 

− визначення ступеня збігу певних видів НТМ у зразках обох видів (в 

екологічних та клінічних зразках), що є вирішальним для визначення 

діагнозу [134]. 

На основі аналізу результатів медико-екологічних досліджень 

сенсибілізованого населення розроблюються медико-екологічні оцінки 

впливу ціанобактерій на умови мешкання та здоров’я населення проблемного 

регіону, впроваджуються методи і заходи щодо профілактики та корекції їх 

порушень, що має важливу медико-екологічну і соціальну значимість. 

Запропонований методичний підхід апробовано при проведенні 

екологічних та медичних досліджень причин виникнення спалахів 

екзогенного алергічного альвеоліту в одному з дніпровських регіонів, 

розташованому в зоні впливу ГЗК [135]. При використанні даного підходу 

дослідження умов мешкання сенсибілізованої групи знаходяться у площині 

медицини, яка досліджує стан здоров'я населення та чинники, що його 

формують. 

Одним з вагомих чинників розробки медико-екологічних оцінок впливу 

ціанобактерій на умови мешкання та здоров’я населення є визначення 

біомаси ціанобактерій. 

Біомаса ціанобактерій може бути визначена не тільки альгологічними 

методами, а також з використанням більш сучасних та швидких методів. 

Зокрема, перспективним є визначення пігментів, у першу чергу фікоціаніну, 

які властиві ціанобактеріям та незначній кількості представників альгофлори. 

Фікоціанін має екологічне значення та вказує на цвітіння 

ціанобактерій. Зазвичай для визначення наявності ціанобактерій 

використовується хлорофіл-а, але, оскільки він присутній у великій кількості 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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груп фітопланктону, він не може бути показовим пігментом. Зокрема, у 

дослідженні в Балтійському морі використовувався фікоціанін як маркер 

нитчастих ціанобактерій під час токсичного літнього цвітіння.  

У зв’язку з поширенням процесу евтрофування масивів поверхневих 

вод та його наслідків виникла нагальна потреба у розробці нових методів 

швидкої кількісної та надійної оцінки розвитку ціанобактерій, зокрема у 

водному середовищі евтрофованих водних об’єктів [136]. 

Оцінка кількості "квітучих" ціанобактерій евтрофованих водних 

об’єктів за допомогою мікроскопічних методів є дуже трудомісткою та може 

бути неточною через зміну морфології клітин водоростей або через дію 

консервантів, які можуть спотворювати водоростеві клітини.  

Універсальною еколого-фізіологічною характеристикою розвитку та 

фотосинтетичної активності клітин водоростей вважається вміст їх основного 

та найважливішого пігменту – хлорофілу-а, в одиницях якого може бути 

орієнтовно виражена біомаса клітин. Однак, істотним недоліком 

використання вмісту хлорофілу-а як показника біомаси є його висока 

мінливість. У фітопланктоні змішаного складу різнотипних водойм 

відношення хлорофілу-а до біомаси, виражені у відсотках сирої біомаси, 

розрізняються на два порядки: мінімальні від 0,02 до 1,9, максимальні від 

0,12 до 9,7, середні від 0,1 до 3,2. При цьому найбільшою мінливістю 

характеризуються граничні величини [137].  

За результатами досліджень останніх років доцільно оцінювати біомасу 

прісноводного та морського фітопланктону за вмістом головного 

додаткового фотосинтезуючого пігменту ціанобактерій – фікоціаніну [138]. 

Дуже популярними та актуальними на теперішній час серед 

закордонних науковців є дослідження зв’язку між величиною флюоресценції 

одного зі специфічних пігментованих білків ціанобактерій – фікоціаніну (in 

vivo) та біомасою ціанобактерій. Раніше ці автори зосереджувалися на 

дослідженні флюоресценції фікоціаніну окремих монокультур ціанобактерій 
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лише у лабораторних умовах [139], [140] або на варіаціях вимірів вмісту 

фікоціаніну у межах одного водного об’єкту протягом певного періоду 

часу [141]. 

На теперішній час розробка та використання інструментів для точної 

оцінки ціанобактеріальної біомаси при "цвітінні" евтрофованих водних 

об’єктив базується на вимірах вмісту фікоціаніну як у лабораторних умовах, 

так  in situ, часто з залученням сучасних методів дистанційного зондування – 

«Remote Sensing» [142]. 

Новітні сучасні дослідження доводять, що фотосинтетичний пігмент 

фікоціанін може бути використаний при визначенні біомаси ціанобактерій та 

ймовірності виникнення "шкідливого цвітіння". 

Фікоціанін (РС) – один з найважливіших додаткових пігментованих 

білків – фікобіліпротеїнів (РВР), які належать до фотосинтетичного апарату 

ціанобактерій (синьозелених водоростей), багрянок (червоних водоростей), а 

також криптофітів (джгутикових водоростей). 

Фікобіліпротеїни (РВР) перелічених вище водоростей (а головне – 

ціанобактерій) збираються у фікобілісоми (PBS) – комплекси, які виконують 

функцію антен у пігментному апараті фотосинтезу цих водоростей.  

PBS є гігантськими надмолекулярними комплексами, маса яких досягає 

3000 – 7000 кДа, та акумулює у собі від 200 до 500 ковалентно пов’язаних з 

білком фікобілінових хромофорів, PBS ціанобактерій, червоних 

глаукофітових, та кріптофітових водоростей поглинають світло з хвиль 

довжиною від 400 нм до 750 нм, завдяки чому ці водорості здатні існувати у 

екстремальних середовищах. 

На сьогодні відомо більш десяти фікобіліпротеїнів, які підрозділяються 

на три класи: фікоеритрини (РЕ), фікоціаніни (РС), та алофікоціаніни 

(АРС) [143]. 

Спочатку РВР ідентифікували за забарвленням: синій фікобіліпротеїн 

ціанобактерій одержав назву фікоціанін, а червоний колір фікобіліпротеїну 
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червоних водоростей дав назву пігменту фікоеритрин. Але пізніше 

дослідили, що фікоціанін присутній також у багрянок, а низка ціанобактерій 

містить червоний пігмент фікоеритрин, до того ж обидва пігменти не є 

ідентичними раніше виявленим. Саме тому у назвах однаково забарвлених 

фікобіліпротеїнів ціанобактерій та багрянок використовуються префікси «С» 

та «R» (С–фікоціанін, С–фікоеритрин, R–фікоціанін та R–фікоеритрин) від 

латинського позначення Cyanophyta (синьо-зелені водорості) та Rhodophyta – 

червоні водорості. Традиція буквених латинських позначень щодо 

фікобіліпротеїнів (РВР) за можливістю зберігається (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 – Фікобіліпротеїни ціанобактерій [143] 

№ Фікобіліпротеїн Поширеність серед ціанобактерій 

1 Алофікоціанін (АРС або АР)*) Усі види ціанобактерій 

2 С-фікоціанін (С-РС) Майже всі види ціанобактерій 

3 Фікоеритроціанін (РЕС) Деякі види ціанобактерій 

4 R-II-фікоціанін (R-II PC) Деякі види ціанобактерій 

5 R-III-фікоціанін (R-III PC) Деякі види ціанобактерій 

6 С-фікоеритрин (С-РЕ)**) Біля третини видів ціанобактерій 

7 CU-фікоеритрини (CU-PE)***) Деякі види ціанобактерій 

*)У дужках наведені загальноприйняті абревіатури фікобіліпротеїнів. 
**) С–фікоеритрин-фікоеритрин, що містить тільки фікоеритробілінові 

хромофори. 
***) CU–фікоеритрини – загальна назва фікоеритринів, які містять два 

види хромофорів – фікоеритробілін та фікоуробілін. 

Вміст РВР у клітинах відповідних водоростей досягає 60% маси всього 

водорозчинного білка або 20% сухої ваги. РВР стали відомі з першої 

половини 19-го сторіччя, коли був одержаний перший з них, фікоціанін [144]. 

З того часу фікобіліпротеїни водоростей, а в наш час – особливо фікоціанін, є 

важливим об’єктом досліджень. 

Яскраве забарвлення, високий вміст у клітинах водоростей, 

водорозчинність, відносна простота вилучення – характерні риси РВР. 
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Головною ознакою, яка дозволяє вважати той або іншій білок – пігмент 

індивідуальним фікобіліпротеїном (РВР), є якісний та кількісний склад 

хромофорів – структурних одиниць молекул, які відповідають за оптичні 

властивості тих чи інших речовин. Розподіл фікобіліпротеїнів (РВР) на класи 

у залежності від кількості хромофорів виглядає наступним чином: 

− Алофікоціанін (АРС) – має два хромофори; 

− Фікоціаніни (РС) та фікоеритроціанін (РЕС) – мають три хромофори; 

− Фікоеритрини (РЕ) – містять 5 або 6 хромофорних груп [143]. 

Фікобіліпротеїни (РВР) належать до кислих білків. Для РВР 

притаманна здатність до агрегації. У концентрації, яка наближується до 10-7 

М, РВР утворюють (αβ)1-мономери або докладніше – (αβ)– гетородимери. 

РВР легко кристалізуються; кристали мають вигляд самоцвітів. 

РВР різняться не тільки за кількістю хромофорів, а і за спектрами їх 

поглинання (тобто за максимумами їх хвиль поглинання λ): 

− Алофікоціанін (АРС); λmax = від 650 до 665 нм; 

− Фікоціаніни (РС); λmax = від 590 до 625 нм; 

− Фікоеритроціанін (РЕС); λmax = від 560 до 600 нм; 

− Фікоеритрини (РЕ); λmax = від 490 до 570 нм. 

Фікобілісоми (PBS) – це супрамолекулярний світлозбираючий 

пігментно-белковий комплекс, який утворений шляхом з’єднання порожніх 

дисків тримерів та гексамерів фікобіліпротеїнів (РВР) у циліндри, що 

збираються у фікобілісоми (PBS). Збірка РВР у циліндри відбувається за 

допомогою безбарвних лінкерних білків. 

PBS зазвичай розташовані паралельними рядами на тілакоїдах 

ціанобактерій та червоних водоростей. Існує чотири різних морфологічних 

типи PBS, що виявлені за допомогою електронної мікроскопії ціанобактерій 

та червоних водоростей [145]: 

1. Дископодібний тип. 

2. Еліпсоподібний тип. 
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3. Пучкоподібний тип. 

4. Блокоподібний тип.  

Серед чотирьох морфологічних типів PBS найбільш поширеними є PBS 

з різних ціанобактерій [146]–[148]. 

Типовими для ціанобактерій є напівдископодібні фікобілісоми (PBS) 

[143], [149]. У центрі напівдиска знаходяться три циліндра, довжиною 12–15 

нм та діаметром кожен біля 11 нм, які мають у перетині спільний трикутний 

контур. Перпендикулярно до бокових сторін трикутника примикають шість 

більш довгих циліндрів того ж діаметру, які розташовуються у формі 

півкола, у вигляді віяла. Центральна тригранна частина PBS зветься ядром, а 

периферична має назву «бокові циліндри». Кожен з трьох циліндрів ядра 

складається з чотирьох тримерів, а бокові циліндри – з декількох 

зістикованих гексамерів фікобіліпротеїнів (РВР), причому бокові циліндри не 

містять алофікоціаніна, який повністю зосереджений у ядрі. Зовнішні 

частини бокових циліндрів PBS складаються з гексамерів фікоеритрина, а 

проксимальна частина, яка примикає до алофікоціанінового ядра, утворена 

фікоціаніном (рис. 2.6).  

У залежності від складу пігментів розрізняють чотири пігментних типи 

ціанобактеріальних фікобілісом (PBS) (рис. 2.7). Самоагрегація 

фікобіліпротеїнів (РВР) у розчині завершується з утворенням тримерів та 

гексамерів. У фікобілісомах (PBS) відбувається подальше збирання цих 

агрегатів у циліндри завдяки дії лінкерних білків у певному напрямку. 

Лінкерні поліпептиди складають 12–15% сумарного білка PBS. Даних щодо 

локалізації лінкерів у PBS на даний час недостатньо, але за 

багаточисленними даними лінкерні поліпептиди зв’язані з центральними 

порожнинами в агрегатах фікобіліпротеїнів (РВР). Більшість лінкерів – 

безбарвні білки. 
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Бічний циліндр Трициліндрове ядро 

Рисунок 2.6 – Будова напівдископодібних фікобілісом, які складаються з 

алофікоціанінового трьохциліндрового ядра та шістьох бічних циліндрів, які 

утворені зістикованими гексамерами фікоціаніну та фікоеритрину (АРС -

алофікоціанін, РС – фікоціанін, РЕ – фікоеритрин) [143] 

 

Рисунок 2.7 – Чотири пігментних типи фікобілісом ціанобактерій. Ядро 

фікобілісоми, яке містить алофікоціанін (АРС), зображене у вигляді еліпса; 

бокові циліндри з можливими варіаціями складу пігментів відображені у 

вигляді прямокутників, С-РС – С-фікоціанін; РЕС – фікоеритроціанін; РС– 

фікоціанін(и); РЕ – фікоеритрин(и) [143] 
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Головними функціями фікобілісом (PBS) є абсорбція (або поглинання) 

світлових квантів та передача поглинутої енергії у бік хлорофілу з метою 

здійснення фотосинтезу, зокрема, у середовищах з нестачею або дефіцитом 

світла. Важлива функція лінкерних білків полягає також у забезпеченні 

коригуючого довгохвильового зрушення поглинання світла (у межах 

декількох нм) у напрямку від периферії бокових циліндрів до ядра 

фікобілісоми (PBS), що забезпечує спрямований потік енергії.  

Таким чином, у велетенському ансамблі хромофорів енергія перетікає у 

напрямку від бокових циліндрів до ядра фікобілісом (PBS) і далі – до 

реакційних центрів фотосинтезу за схемою: фікоеритрин → фікоціанін → 

алофікоціанін → кінцеві хромофори → емітери → хлорофіл [143]. 

На сьогодні пігментований білок фікоціанін вважається маркерним 

пігментом ціанобактерій, тобто є індикатором "цвітінь" ціанобактерій [142], 

[150]–[157]. Інформація про вміст фікоціаніну дає можливість розрахувати 

біомасу "квітучих" ціанобактерій.  

Основні характеристики фікоціаніну та інших фікопротеїнових 

пігментів деяких представників фотосинтезуючого фітопланктону, які 

враховуються при визначенні вмісту фікоціаніну як маркерного пігменту 

рівня розвитку "цвітіння" ціанобактерій – їх біомаси, наведені у табл. 2.14. 

Враховуючи існування поняття планктон-еквівалентів [162], 

поширеними прикладами яких є відомі відповідності: 1 мкг хлорофілу = 

34,5 мкг сухої органічної речовини; 1 мкг хлорофілу = 0,139 мм3 об’єму 

водоростей тощо, можливе використання фікоціаніну для швидкої оцінки 

об’єму ціанобактерій при дослідженні евтрофованих масивів поверхневих 

вод [137]. 

Дослідження важливіших пігментів водоростей – хлорофілу та 

фікоціаніну – свідчать: 

хлорофіл-а широко використовується для оцінки величини біомаси 

прісноводного та морського фітопланктону, завдяки його наявності у всіх 
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автотрофах та відносну легкість аналізу. В наш час доступними є кілька 

підходів для вимірювання хлорофілу-а, включаючи високоефективну 

рідинну хроматографію (HPLC), спектроскопію та флюорометрію [163]–

[169]; 

Таблиця 2.14 – Спектральні характеристики та відповідні коефіцієнти 

затухання екстрактів пігментів водоростей. Максимуми флуоресцентної 

емісії та коефіцієнтів поглинання [158] 

Ч.

ч. Рід (різновид) 

водорості 
Місце відбору 

Головний 

пігмент 

водоростей 

Макси-
мум 

погли-
нання, 

нм 

Макси-
мум 

флуо-
ресцен-
ції, нм 

Коефі-
цієнт 

затуха-
ння, 

Е1%
1 см 

Джерело 

інформа-

ції 

1 Synechococcus 

sp. 

Саргасове море н.в. 500, 

543 

560 н.в. O’Carra, 

1965 [159] 

2 Synechococcus 

sp. 

Півн. Західний 

Атлантичний шельф 

C-phe 550 565 125 Gantt, 

Lipschultz, 

1972 [160] 

3 Porhyridium 

purpureum 

Базель, Швейцарія  b-phe 500, 

545,560 

575 87,8 MacColl 

et al 1976 

[161] 

4 Chroomonas 

salina 

США, Коннектикут, 

затока Мілфорд 

Cryptomonad-

phe 

545 580 126 MacColl et 

al 1976 

[161] 

5 Unidentified 

cryptomonad 

США, Коннектикут, 

затока Мілфорд 

Cryptomonad-

phe 

545 580 126 MacColl 

et al 1976 

[161] 

6 Unidentified 

cryptomonad 

США, Коннектикут, 

затока Мілфорд 

Cryptomonad-

phe 

545 580 126 MacColl 

et al 1976 

[161] 

7 Cryptomonas 

(?) sp. 

Затока Chesapeake Cryptomonad-

phe 

545 580 126 MacColl 

et al 1976 

[161] 

8 Synechococcus 

sp. 

США, Коннектикут, 

затока Мілфорд 

C-phc 620 645 65 O’Carra, 

1965 [159] 

9 Anacystis 

marinus 

Ріка York  C-phc 620 645 65 O’Carra, 

1965[159] 

10 Synechococcus 

sp. 

Півн. Західний 

Атлантичний шельф 

C-phc 615 640 66 O’Carra, 

1965[159] 

Примітка:  C-phe – С-фікоеритрин; b-phe – b-фікоціанін;  C-phc – С-фікоціанін;

 R-phc – R-фікоціанін. 

− ціанобактерії містять фікобілінові пігменти – фікоціанін (більш 

притаманний прісноводним таксонам ціанобактерій) та фікоеритрин (більш 

характерний для морських водоростевих таксонів), які мають максимум 
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поглинання світла у діапазоні від 550 до 650 нм (зокрема, для фікоціаніну – 

62 нм; для фікоеритрину – 580 нм). Ці пігменти надають ціанобактеріям 

характерний синьо-зелений колір, що використовується для виробництва 

харчового синього барвника. Це певною мірою детермінує існування досить 

високого ступеня дослідження методів екстракції, очищення та визначення 

фікоціаніну з водоростевої маси для кількісної оцінки біомаси "квітучих" 

ціанобактерій або токсичності ціанобактерій [166], [170]–[179]. 

Для розрахунку вмісту основних класів фікобіліпротеїнів 

використовуються базові рівняння, які були розроблені ще у 1978 р. 

Зігельманом та Кісією [170]: 

РС = (А615 – 0,474 *А652 ) / 5,34      (2.1) 

АРС = (А652 – 0,208 *А615) / 5,09       (2.2) 

РЕ = (А562 – 2,41*PC – 0,849*АPC) / 9,62,     (3.3) 

де РС – вміст С-фікоціаніну, мг/мл; АРС – вміст алофікоціаніну, мг/мл; 

РЕ – вміст С-фікоеритрину, мг/мл; А – оптична щільність, нм.  

Основні властивості водоростевих фікобіліпротеїнів наведені в 

таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 – Основні властивості водоростевих фікобіліпротеїнів [170] 

Ч.ч. Фікобіліпротеїн 
Максимум 

поглинання, нм 

Молекулярна 

вага, мг/мл 

Коефіцієнт 

затухання, Е1%
1 см 

1 С-фікоціанін 615 224 000 77 

2 Алофікоціанін 650 90 000 65 

3 R-фікоеритрин 500; 565 290 000 81 

4 Cryptomonad phycoerythrin 544 544 н.в. н.в. 

5 Cryptomonad phycoerythrin 555 555 27 800 н.в. 

6 Cryptomonad phycoerythrin 568 568 35 000 н.в. 

Для визначення вмісту фікоціаніну використовуються 

спектрометричний та спектрофлюорометричний методи [142], [180]. 

При визначенні вмісту фікобіліпротеїнових пігментів та, зокрема, 

фікоціаніну велику роль відіграє процес екстракції бажаного пігменту з 

відповідної біомаси ціанобактерій згідно Протоколу кількісного визначення 
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вмісту чотирьох видів фікобіліпротеїнів з ціанобактерії Synechocystis за 

допомогою спектрометричного методу [180]. Відповідно даному Протоколу 

розрахунок вмісту фікобіліпротеїнів – фікоціаніну та алофікоціаніну – 

проводиться згідно рівнянь Bennett A. та Bogorad L. [181]: 

РС = ((А615-а720) – 0,474 * (А652-а720)) / 5,34;    (2.4) 

АРС = ((А652-а720) – 0,208 * (А615-а720)) / 5,09,    (2.5) 

де РС – вміст С-фікоціаніну, мг/мл; АРС – вміст алофікоціаніну, мг/мл; А – 

оптична щільність, нм. 

Протягом останніх 30-ти років увага дослідників до фікоціаніну 

посилюється, адже наявність даних щодо вмісту цього маркера розвитку 

ціанобактерій дає реальну можливість прогнозування рівня розвитку 

«квітучої» біомаси ціанобактерій, у тому числі токсигенних видів, як 

чинника небезпечного впливу на здоров’я людини. 

На теперішній час розроблені різноманітні алгоритми розрахунку 

біомаси "квітучих" ціанобактерій на базі визначення співвідношення вмісту 

основних фотосинтезуючих пігментів ціанобактерій – хлорофілу-а та 

фікоціаніну, які наводяться в багатьох дослідженнях закордонних авторів 

[137], [151], [153], [156], [182]–[188]. 

Приклад використання ілюстраційного алгоритму зв’язку вмісту 

пігментів ціанобактерій (хлорофілу та фікоціаніну) та біомаси "квітучих" 

ціанобактерій водних об’єктів наводиться у дослідженні [137]. Основною 

метою цього дослідження було уточнення Протоколу оцінки "квітучих" 

водних об’єктів за допомогою вимірювання вмісту пігменту фікоціаніну за 

методом флюорометрії. 

В експерименті визначення зв’язку між вмістом фікоціаніну та 

біомасою ціанобактерій брали участь 16 "квітучих" ставків Аубурнського 

університету (США) та Дослідницького центру рибальства, які дуже 

відрізнялися за продуктивністю та різноманітністю водоростей. У числі 

останніх досліджувалися дві культури: культура зеленої водорості 
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Ankistrodesmus у якості "негативного" контролю, бо зелені не містять 

фікоціаніну, та культура ціанобактерій Microcystis aeruginosa у якості 

"позитивного" контролю, бо вони містять фікоціанін. 

Під час цього дослідження визначались рівень значущості коефіцієнту 

кореляції Р і коефіцієнт детермінації r2, що дозволило виявити тісний зв'язок 

між концентрацією пігменту хлорофілу-а та біомасою фітопланктону 

(Р<0,001, r2=0.894, рис. 2.8А), а також між вмістом пігменту фікоціаніну та 

біомасою ціанобактерій (Р=0,002, r2=0.632, рис. 2.8В).  

При створенні еталонної кривої для визначення біомаси водоростей 

вміст фікоціаніну був підтверджений спектрофотометрично, у подальшому- з 

використанням базових рівнянь Зігельмана та Кісії [170]. Нижче наведені 

рівняння регресії, які ілюструють встановлений зв'язок між вмістом пігментів 

та біомасою "квітучих" ціанобактерій: 

log(PHP) = log(CHP)*1,041 – 0,672,      (2.6) 

log(CNB) = log(PC)*0,573 + 0,296,      (2.7) 

де PHP – біомаса фітопланктону, мм3/л; CHP– вміст хлорофілу-а, мкг/дм3; 

CNB – біомаса ціанобактерій, мм3/дм3; PC – вміст фікоціаніну, мкг/дм3. 

Вміст пігментів хлорофілу-а та фікоціаніну мали високу кореляцію 

(P<0,0001, r2=0,837, рис. 2.8C). Співвідношення двох пігментів водоростей 

також було використано для оцінки біомаси ціанобактерій у зразках води 

лише за хлорофілом-а. Рівняння регресії, яке використовувалося для 

прогнозування вмісту фікоціаніну через вміст хлорофілу-а, наведено нижче: 

log (PC) = log (CHP)*1,385 – 0,819,       (2.8) 

де PC – вміст фікоціаніну, мкг/л; CHP– вміст хлорофілу-а, мкг/дм3. 

Кореляції між щільністю клітин водоростей і ціанобактерій та вмістом 

хлорофілу-а і вмістом фікоціаніну були слабкими (r2<0,25, рис. 2.9). Єдиною 

статистично значущою картиною, що спостерігалася, була залежність між 

щільністю клітин фітопланктону та вмістом хлорофілу (P=0,043, r2=0,231, 

рис. 2.9А). 
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Рисунок 2.8 – Загальні співвідношення між: A) вмістом хлорофілу-а та 

біомасою фітопланктону; B) вмістом фікоціаніну та біомасою ціанобактерій; 

C) вмістом хлорофілу-а та вмістом фікоціаніну двох культур водоростей 

(зеленої водорості Ankistrodesmus та ціанобактерії Microcystis aeruginosa 

{UTEX 2667}) у 16-ох ставках дослідного центру риборозведення 

університету Аубурн [137] 
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Рисунок 2.9 – Загальні співвідношення між: A) вмістом хлорофілу-а та 

щільністю клітин фітопланктону; B) вмістом хлорофілу-а та щільністю 

клітин ціанобактерій; C) вмістом фікоціаніну щодо щільності клітин 

ціанобактерій у двох культурах (зеленої водорості Ankistrodesmus та 

ціанобактерії Microcystis aeruginosa {UTEX 2667}) у 16-ох ставках 

дослідного центру риборозведення університету Аубурн [137] 
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Щільність клітин ціанобактерій у цьому дослідженні становила низьку 

кореляцію як з вмістом хлорофілу (P=0,142, r2=0,148, рис. 2.9В), так і з 

вмістом фікоціаніну (P=0,242, r2=0,096, рис. 2.9C), що свідчить на користь 

доцільності використання при оцінюванні рівня небезпеки "цвітінь" 

ціанобактерій не щільності клітин водоростей, а саме їх кількості.  

Важливою властивістю фікобілісом, завдяки наявності фікоціаніну та 

інших фікобіліпротеїнів, є поглинання світла у широкому спектральному 

діапазоні у порівнянні з хлорофіл а/b– та хлорофіл а/с-протеїнами. Це дає 

можливість саме ціанобактеріям існувати в умовах, де інші водорості 

виживати не здатні. 

Велике число видів ціанобактерій, можливість існування практично у 

всіх умовах інсоляції на поверхні землі, у ґрунті та у повній темряві печер, у 

морській та прісній воді, при різноманітних температурах та в умовах 

екстремофілії свідчать про процвітання ціанобактерій, що значною мірою 

пов’язано з присутністю у складі пігментного апарата (зокрема, фікоціаніну), 

фікобілісомної антени. 

Методи визначення фікоціаніну доповнюють інші мікроскопічні, 

молекулярні та хімічні методи і сприяють одержанню більш повної картини 

CyanoHABs у регіональному та глобальному масштабі. 

Знання ступеня "цвітіння" (достатку) евтрофованих водних об’єктів 

завдяки визначенню вмісту фікоціаніну дозволяє менеджерам водного 

господарства визначити дієві стратегії управління водними об’єктами.  

Дослідження повинні бути зосереджені на забезпеченні всебічного 

аналізу інтенсивності CyanoHABs та виявленню потенційно "квітучих" 

водних об’єктів, що може бути впроваджено з залученням визначення вмісту 

фікоціаніну як індикатора таких "цвітінь". 

За останні кілька десятиліть спостерігається збільшення кількості 

досліджень щодо оцінки вмісту фікоціаніну за методами дистанційного 

зондування. Бібліометричний аналіз наукової інформації з бази даних «Web 
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of Science» для термінів «дистанційне зондування+фікоціанін» [157] 

ґрунтується на оцінці еволюції від розробки емпіричних алгоритмів 

розрахунку ступеня ціанобактеріальних "цвітінь" (у перші роки робіт, 1991–

2000 рр.) до напіваналітичних і далі – до квазіаналітичних (в останній час, 

2011–2020 рр.). Саме розробка алгоритмів на основі фізики 

(напіваналітичних та квазіаналітичних методів) є більш поширеним явищем в 

останнє десятиріччя, що, скоріше за все, буде продовжуватися і в 

майбутньому. 

2.4 Процеси евтрофування ґрунтів 

Ґрунтовий покрив є одним із основних компонентів довкілля, що 

виконує життєво важливі продуктивні та біосферні функції. Ґрунти - це 

основний засіб і об’єкт виробництва, вони мають родючість і забезпечують 

продовольче благополуччя суспільства, завдяки тому, що в ґрунтах 

утворюється і накопичується гумус – найголовніше джерело основних 

елементів живлення рослин, фактор, який зумовлює найважливіші фізичні і 

хімічні властивості ґрунтів. Ґрунти захищають суміжні природні середовища 

від забруднюючих речовин, вони беруть участь у процесі регулювання якості 

поверхневих і підземних вод, складу атмосферного повітря. Ґрунти 

забезпечують нормальне функціонування природних біогеоценозів, вони є 

середовищем перебування більшості живих організмів на поверхні суходолу. 

Ґрунти регулюють інтенсивність біосферних процесів, вони є сполучною 

ланкою великого геологічного і малого біологічного кругообігу, 

забезпечують сприятливе середовище для людини. 

У даний час у ЄС немає єдиного документу, що регулює політику щодо 

охорони ґрунтів, як це зроблено для поверхневих вод. Незважаючи на те, що 

Проект Рамкової директиви щодо охорони ґрунтів був загалом схвалений 

Європейською соціально-економічною радою і Європейський парламент 

(після внесення більше сотні поправок) прийняв його у першому читанні ще 
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у листопаді 2007 р., директива так і не була схвалена Радою Європи, оскільки 

Франція, Великобританія, Німеччина, Австрія та Нідерланди не підтримали її 

і висловили сумніви щодо «вартості запропонованих заходів щодо 

очікуваних вигод» [189]. Директива неодноразово обговорювалася, у т. ч. в 

2010 р. на Раді міністрів по навколишньому середовищу, в 2012 р. на 

конференції «Земля і деградація ґрунтів Ріо +20» та на інших форумах, але 

досягти єдності думок всіх країн-членів ЄС так і не вдалося. 

Незважаючи на відсутність єдиного документу, різні міжнародні угоди, 

європейські програми та директиви сприяють захисту ґрунту в Європі, хоча і 

не прямо, а через інші природні середовища. Наприклад, міжнародні угоди і 

європейські директиви, які спрямовані на скорочення викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин, зменшують також забруднення і ґрунту від опадів.  

Численні функції ґрунтів умовно поділяють на дві групи: екосистемні і 

глобальні [190]. Глобальні функції відображають біокосну природу ґрунтів, 

взаємозв’язок їх з іншими природними середовищами планети, з космічними 

процесами. Вони відображають провідну роль ґрунтів в формуванні стійкості 

функціонування біосфери. 

Серед екосистемних (біогеоценологічних) функцій ґрунтів виділяють 

фізичні, хімічні, біологічні та інформаційні. До їх числа можна віднести: 

концентраційну, акумулюючу функцію; біоенергетичну; регулюючу, захисну 

(протекторну), медико-біологічну тощо. Детально екосистемні функції 

ґрунтів розглянуті в роботах [190]–[192].  

Ґрунти являють собою полідисперсну, анізотропну, багатофазну, 

біокосну, гетерогенну систему, хімічні складові якої знаходяться в постійній 

взаємодії під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів геохімічної міграції.  

Ґрунтовий покрив порівняно з іншими складовими геосистем менш 

динамічний, достатньо стабільний компонент, який має потужну можливість 

щодо накопичення, утримання та переробки забруднюючих речовин, що 

обумовлює певну інерційність, буферність системи.  
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У ґрунтах на відміну від атмосферного повітря та поверхневих вод 

екологічні наслідки техногенного впливу зазвичай проявляються пізніше, але 

вони більш стійкі та зберігаються довше. Існує необхідність оцінювати і 

довготривалі наслідки цього впливу, наприклад, мобілізацію забруднюючих 

речовин в ґрунтах, внаслідок чого ґрунти з "депо" цих речовин можуть 

перетворитися в їх вторинне джерело [193]. 

Антропогенний вплив на ґрунтовий покрив веде, як правило, до його 

деградації, темпи якої в останні десятиріччя різко зростають [194]. Вона є 

загальнопланетарним явищем і має глобальні масштаби поширення. Слід 

відзначити, що зупинення деградації ґрунтів вважається найбільш 

актуальним завданням у галузі землекористування та охорони довкілля у 

більшості країн світу, у тому числі в країнах – членах ЄС. 

На теперішній час площа деградованих і малородючих ґрунтів в 

Україні становить від 6,5 до 10 млн. га. Найбільш розповсюдженими видами 

деградації земельних ресурсів країни є: ерозія, втрата ґрунтами гумусу, 

зменшення вмісту поживних речовин, переущільнення, підтоплення, 

забруднення. Такі види деградації ґрунтів як підкислення, підлуження, 

засолення, осолонцювання та інші (всього близько 17 видів) поширені на 

менших площах. 

Поряд з такими видами деградації ґрунтів як: переущільнення, ерозія, 

засолення, закислення тощо, все більше уваги у різних країнах світу 

приділяють процесам евтрофування ґрунтового покриву та їх наслідкам 

[195]–[197]. За матеріалами звіту ФАО ООН «Стан світових земельних 

ресурсів», який був підготовлений міжнародним колективом експертів у 2015 

році [198], у багатьох країнах світу процес евтрофування набув значних 

масштабів і розглядається як небезпека на рівні ерозії та забруднення ґрунтів. 

Значне перевищення показників вмісту сполук азоту в досліджених 

ґрунтах може бути пов’язано з пригніченням процесів нітрифікації та 

денітрифікації. Дане припущення підтверджується зниженням 

ферментативної активності ґрунтів промислових полігонів [193]. Відмічено, 
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що рівень азотного антропогенного навантаження у ґрунтах 

Дніпропетровської області зростає у південному напрямку, досягаючи 

істотних значень показників уздовж р. Дніпро, що є дуже небезпечним з 

точки зору евтрофування вод. 

Негативні наслідки забруднення ґрунтового покриву сполуками азоту 

зафіксовані при дослідженні екологічного стану лісових масивів [199], [200] 

та сільськогосподарських угідь [199], [201]. Встановлено, що під впливом 

надлишкового надходження сполук азоту до ґрунтів відбувається їх 

підкислення, порушуються біохімічні та мікробіологічні процеси, 

спостерігається дисбаланс поживних речовин та зміни структури органічної 

речовини, зростає токсичність важких металів, знижується продуктивність 

рослин, поширюються інфекційні та паразитарні захворювання [202]–[204]. 

Детальний аналіз публікацій, присвячених дослідженню наслідків 

евтрофування ґрунтового покриву, наведений у роботі «Азот як загроза 

якості ґрунтів Європи» [204]. У цьому огляді розглянуті ґрунтові параметри, 

що змінюються під впливом евтрофування, механізми їх змінення та відгук 

різних типів екосистем на вказані порушення.  

Осадження хімічно активного азоту з атмосфери є однією з головних 

причин втрати біорізноманіття [205]. Особливу занепокоєність визиває 

евтрофування ґрунтів у заповідниках і заказниках, тому що це 

супроводжується зниженням біологічного (у тому числі генетичного) 

різноманіття цих територій [206]. Під впливом надходження сполук азоту до 

ґрунтів змінюється склад ґрунтової мікрофлори та фауни, зникають чутливі 

до високих концентрацій азоту нижчі та вищі рослини, набувають поширення 

види комах, які харчуються азотофільними рослинами, що супроводжується 

змінами на інших трофічних рівнях [207]. Певну небезпеку становить 

евтрофування ґрунтів і населених пунктів та промислових територій [196].  

На даний час в Україні, як і в країнах Європи та інших регіонах світу, 

активно розробляються інтегровані підходи щодо управління потоками азоту 

в об’єктах довкілля з метою забезпечення здоров’я ґрунтових екосистем та 

екологічної безпеки [204], [208], [209]. 
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Встановлено, що евтрофування ґрунтів може супроводжуватися 

масовим розвитком ціанобактерій, у тому числі токсичних видів. Завдяки їх 

значній стійкості до ультрафіолетового випромінювання та високої 

температури повітря, вони набувають перевагу перед іншими організмами і 

при достатній вологості ґрунтів можуть у короткий термін досягти масового 

розвитку [210]. Внаслідок відбуваються зміни у мікробіологічних та 

біохімічних процесах у ґрунті, під впливом токсинів порушується коренева 

система і спостерігається відмирання рослин. Особливо наочно це 

спостерігається при розрідженому трав’яному покриві території. 

У даний час встановлено, що ґрунти здатні накопичувати значну 

кількість сполук азоту, але при досягненні певної граничної концентрації, 

вони перетворюються у джерело вторинного забруднення об’єктів довкілля. 

Цьому може сприяти забруднення ґрунтів важкими металами, які негативно 

впливають на процеси денітрифікації у ґрунтах. Встановлення критичного 

рівня надходження сполук азоту до ґрунтів розглядається як важливе і дуже 

складне завдання у зв’язку з існуванням численних різновидів ґрунтових 

систем, їх багатокомпонентністю, чисельністю взаємозв’язків та факторів 

впливу [211], [212]. 

Подібно до фітопланктону водного середовища, наземні рослини 

мають певні інтервали співвідношення головних біогенних елементів, які 

характеризуються стехіометричним співвідношенням Редфілда. Визначено, 

що для ґрунтової мікробної біомаси середня величина співвідношення 

елементів C/N/P становить 60:7:1 на відміну від відношення Редфілда для 

водного середовища, – 106:16:1 [213]. Нижчий показник N/P у спільноті 

ґрунтових мікроорганізмів може відображати більший попит щодо Р у 

ґрунтових ціанобактерій у порівнянні з водними. 

Хімізація землеробства веде до антропогенної "бактерізації" ґрунтів та 

зниження ролі природної складової (ґрунтових грибів) у ґрунтово–

біологічних процесах [214]. Мінеральні добрива позитивно вливають на 

життєдіяльність мікроорганізмів ґрунту при короткочасному застосовувані у 
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відносно малих дозах. Тривале використання, особливо у високих дозах, веде 

до помітного зменшення різноманіття ґрунтової мікрофлори [215]. При 

використанні мінеральних добрив збільшуються коефіцієнт флуктуації 

окремих груп мікроорганізмів та діапазон коливань спільноти 

мікроорганізмів у цілому, що веде до зниження стійкості спільноти [216], 

[217]. 

Накопичення азоту, а у подальшому – можливий процес розвитку 

евтрофування ґрунтів – є основним фактором зміни рослинних угруповань. 

Наприклад, при дослідженні чутливості лісових ґрунтів Галісії (Іспанія) до 

евтрофування, викликаного атмосферним осадженням азотних сполук, було 

виявлено, що природні лісові екосистеми Галісії можуть витримувати 

навантаження азотом при його осадженні у кількості не більше ніж 10 кг 

N га/рік [218]. Дослідження проводилося з використанням методу простого 

масового балансу [219]. Аналіз складу атмосферних опадів показав, що 

основною сполукою, яка призводить до осадження азоту у Галісії, є амоній, 

який надходить від сільськогосподарських та тваринницьких видів 

діяльності. Перевищення критичного вмісту азоту було виявлено у 40% 

лісових ґрунтів Галісії, що свідчить про необхідність контролю викидів азоту 

для запобігання можливого евтрофування ґрунтів. 

На відміну від водних екосистем ґрунт являє собою істотно 

неоднорідне середовище, що включає явно виражені тверду, рідку і 

газоподібну фази. Відповідно, в ґрунті можна виділити безліч середовищ з 

абсолютно різними умовами існування різних активно діючих 

мікроорганізмів [220]. Лише мала їх частина може виявляти себе візуально, 

розмножуючись в достатній кількості на поверхні ґрунту. Це мікроскопічні 

паразитичні гриби (наприклад, Fusarium nivale – "снігова пліснява"), а також 

водорості і ціанобактерії. [221]. 

На даний час складено комп’ютерні бази даних щодо видового складу 

ґрунтових водоростей, а також їх розповсюдження у різних фізико–
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географічних зонах України та світу. Розроблена таксономія ґрунтових 

водоростей на молекулярно–генетичній та морфологічній основі [222]. 

Серед метаболітів, що виділяються водоростями у ґрунтових 

екосистемах, виявлені такі класи органічних сполук, як цукри та 

полісахариди, органічні кислоти, амінокислоти, аміди, ліпіди, їх похідні, 

ізопреноїди, вуглеводні, фітогормони, фенольні сполуки, вітаміни, токсини 

[223], [224]. Внаслідок цього навколо клітин та комплексів водоростей 

створюється особлива зона підвищеної концентрації органічних речовин, для 

позначення якої в науковій літературі застосовуються різні терміни, – 

фікосередовище [225], [226], фікосфера [227] або альгосфера [228]. 

Водоростеві екстрацеллюлярні продукти вибірково стимулюють ті бактерії, 

які адаптовані до поглинання цих органічних речовин [221]. 

Гази та органічні метаболіти, що виділяються клітинами водоростей, 

утворюють своєрідну "мережу", по якій організми спілкуються побічно, не 

вступаючи один з одним у прямий контакт [229]. 

Згідно з однією з моделей ієрархічного підпорядкування організмів в 

фототрофних мікробних спільнотах, в альгосфері – своєрідній еконіші 

навколо клітин водоростей – простежується найсприятливіша "ярусна" 

структура комплексу бактерій [221], [230]– [234]. "Перший ярус" складають 

грамнегативні бактерії та актиноміцети, стійкі до водоростевих 

антибактеріальних речовин. Вони знімають парціальний тиск кисню, 

дозволяючи функціонувати мікроаерофілам – азотфіксаторам, що 

розташовані на "другому ярусі". "Третій ярус" утворюють грампозитивні 

бактерії–супутники, які чутливі до антибактеріальних агентів водоростей. 

Незважаючи на фізіолого-біохімічну пластичність різних видів 

фототрофів, серед них є світлофільні і тіньовитривалі форми [221], [235]. 

Класичним є приклад симбіозу на поверхні пустельних ґрунтів двох видів 

ціанобактерій, що утворюють загальний пласт – тіньовитривалі Schizothrix 

atacamensis (нижній шар), що виконує роль гніту, який постачає вологу до 
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верхнього шару, що складений світлофільним Calothrix desertica [236]. 

Відзначено факт поселення трьох видів ціанобактерій – Microcoleus 

lyngbyanus, Calothrix crustacea та Scytonema hofmanii – у базальних клітинах 

зеленої водорості Codium fragile, при якому до ціанобактерій через 

пігментовані шари зеленої водорості доходило лише 5 – 10% світла [237]. 

Водорості, у т. ч. ціанобактерії, можуть довго зберігати фотосинтетичні 

структури у темряві [238] та здатні засвоювати як джерело вуглецю не тільки 

його діоксид, але і вуглець у формі різних органічних сполук [239]–[243].  

При тривалому внесенні у ґрунт мінерального азоту у підвищеній дозі 

близько 80% біомаси водоростей складали зелені водорості, при повній 

відсутності ціанобактерій у період спостереження. Внесок діатомових 

водоростей у формування біомаси змінюється незначним чином. Внесення 

гною призводить до зростання біомаси водоростей більш, ніж у два рази у 

порівнянні з неудобреним ґрунтом, тоді як біомаса ціанобактерій зростає 

майже у п'ять разів, а при сумісному внесенні гною та торфу сумарна біомаса 

водоростей зростала у 4,5 рази (1,114 мг/см2 проти 0,246 мг/см2 порівняно з 

контролем), у той час як структура популяцій за біомасою майже не 

змінилася. Внесення азоту у ґрунт призводить до зростання біомаси 

водоростей у два рази при дозі 60 кг N/га та у чотири – при дозі 120 кг N/га. 

Існує певна ємність середовища щодо нарощування біомаси. У переважній 

більшості максимальна щільність біомаси водоростей не перевищувала 2 

мг/см2. При перевищенні цього показника створюються несприятливі умови 

для клітин нижніх ярусів у багатошарових наземних ФМС, що сприяє їх 

відмиранню. При тривалому збільшенні вмісту дози азоту від 60 до 180 кг/га 

розвиваються скупчення водоростей з неприродними структурними 

характеристиками [221]. 

У той же час наявність мінерального азоту у ґрунті, особливо його 

кумулятивний ефект при тривалому внесенні високих доз (понад 120 кг/га), 
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стає причиною повного зникнення цієї групи водоростей з наземних ФМС 

[244]. 

Чисельність та біомаса ціанобактерій у ґрунтах також залежать від 

забруднення довкілля, у тому числі важкими металами, що сприяє 

перерозподілу ціанобактерій у ґрунтах. Наприклад, внаслідок підвищення 

вмісту ртуті, срібла, кадмію, мангану, цинку, олова Nostoc punctiforme f 

populontm заміщується на Phormidium foveolarum [245]. 

Унаслідок конкурентних взаємин, що підсилюються при додатковому 

збагаченні ґрунту мінеральними елементами, виникає континуум спільнот 

наземних водоростей, на одному кінці якого – спільноти, які повністю 

насичені видами, що є характерними для даного ґрунту у природних умовах 

(повна реалізація видового пулу). У них відбуваються жорсткі взаємодії 

видів. З протилежного боку континууму – нестабільні, антропогенні 

спільноти, які не насичені широким спектром видів; такі спільноти 

контролюються не біотичними факторами, а зміною зовнішніх умов, перш за 

все рівнем додаткових біогенних елементів (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 – Опис стадій деградації ґрунтової спільноти внаслідок 

штучного евтрофування ґрунту [221] 

Повноцінна 

спільнота 

Підвищено 

домінування зелених 

водоростей 

Зникнення 

азотфікса-

торів 

Повне 

зникнення 

ціанобактерій 

Деградована, 

вкрай 

неповноцінна 

спільнота 

Стан 1 Стан 2 Стан 3 Стан 4 Стан 5 

 

Стан 1. Спільноти водоростей, що розвиваються на ґрунтах зі 

збалансованим вмістом біогенних елементів, без внесення агрохімікатів 

(материнські спільноти цілинних та перелогових земель). Наземні плівки 

складаються з 20–30 видів. Спостерігається класичний хід сезонної сукцесії з 

відродженням та змінами домінування угруповань водоростей. 
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Стан 2 та 3. Розвиток спільнот з наростаючим ступенем 

неповночлінності (при тривалому внесенні мінеральних добрив у дозах, що 

не перевищують 120 кг N/га). 

Стан 4. Спільнота водоростей, що втратила ціанобактеріальну 

компоненту (при внесення азотних добрив у дозах 180 кг N/га та вище). 

Стан 5. Флористично неповночленна спільнота. Накопичуються 

токсичні властивості ґрунту через внесення високих доз азоту у монотонному 

режимі. Крайнє збіднення видового складу комплексу водоростей, його 

монофікація. 

У поверхневих водах та ґрунтах продукування токсинів 

ціанобактеріями зростає під впливом антропогенного забруднення 

середовища важкими металами, алкілфенолами та іншими речовинами [231], 

[246], [247], [248]. Особливо яскраво це виявляється при "цвітінні" ґрунту та 

зміні умов існування (світло, температура, pH середовища, вміст сполук 

фосфору та ін.) забруднених земель значних територій. Склад ціанотоксинів 

окремого штаму є зазвичай постійним, але співвідношення їх може 

змінюватися з часом або після. 

Незалежно від місця виникнення, сезону, типу ґрунту та домінуючих 

угруповань "цвітіння" ґрунту характеризується певними властивостями [221]: 

Масове розмноження на поверхні ґрунту притаманно лише кільком 

видам водоростей. Але теоретично будь–який вид водоростей після появи 

світла може дати спалах розмноження.  

Кількість видів водоростей, що формують наземні альгоценози, є 

набагато нижчою від загального пулу видів у ґрунті. Жорсткий екотопічний 

та ценобіотичний відбір на межі двох середовищ (ґрунт–повітря), а також 

посилення конкурентних відносин при фізичному контакті партнерів у 

плівках "цвітіння" призводить до флористичної неповноцінності спільноти. 

Прес екологічних та антропогенних чинників дозволяє виживати, вегетувати 

та розмножуватися на поверхні від 10 до 50% видам, що існують у ґрунті.  
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Роль окремих видів, що формують "цвітіння" ґрунту, неоднакова. 

Виділяються популяції водоростей, що здатні набувати таку енергію 

розмноження, завдяки якій ці популяції збільшують свою чисельність у 

геометричній прогресії, що призводить до домінуючої ролі даної популяції у 

співтоваристві. 

Перелік видів ціанобактерій у різних типах ґрунтів наведений у 

таблиці 2.17. 

У ролі домінантів особливо часто виступають види Nostoc, 

Cylindrospermum, Scytonema, Microcoleus, Phormidium, Chlorchormidium та ін. 

У залежності від видів–плівкоутворювачів вони отримали назву таких 

ценозів: ностоково–сцитонемовий, діатомово–ностоково–сцитонемовий, 

ностоковий, формідієвий, циліндроспермопсиновий, хлорхормідієвий тощо. 

[221]. В окремих випадках види–домінанти становлять понад 90% 

чисельності та біомаси [249]. 

У наземних альгоценозах істотну роль в домінуванні може грати 

швидкість переходу від вегетації до стану спокою і, навпаки, без проміжних 

стадій адаптації. Наприклад, у ґрунтах помірної зони відновлення 

азотфіксації та фотосинтезу відбувається вже через 30 хвилин після 

зволоження сухих кірочок ціанобактерій [235]. 

Зелені водорості, як правило, пригнічуються посухою, тому вони 

переважно домінують у періоди значних зволожень та у вологих місцях 

мешкання. Така ж закономірність простежується щодо забезпеченості ґрунту 

азотом та фосфором. У першому випадку починають домінувати зелені 

водорості, а за нестачею азоту та високим вмістом фосфорних сполук 

першість належить азотфіксуючим ціанобактеріям, які не витримують 

конкурентних відносин з зеленими водоростями на тлі високого забезпечення 

ґрунту азотом [221], [250]. 
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Таблиця 2.17 – Поширення видів ціанобактерій у ґрунтах під час 

"цвітіння" різних типів ґрунту [221] 

Тип ґрунту 

Число видів 

ціанобактерій 
Вміст 

ціанобактерій 

у плівках 

"цвітіння",% 

Види, які переважають 

у ґрунті 
у плівках 

"цвітіння" 

Тундровий 164 27 16,5 Nostoc punctiforme, N. muscorum, Stigonema 

ocellatum, S. minutum 

Торф 14 7 50,0 Stigonema ocellatum, Tetmemoris brebissonii 

Торфово – 

болотяний 

51 17 33,3 Chlorhormidium nitens, Bumilleria klebsiana, 

Heterotrix bristoliana 

Дерново – 

підзолистий 

38 9 23,7 Chlamydomonas sp., Navicula mutica, Hantzschia 

amphyoxis 

Дерново – 

підзолистий 

30 12 40,0 Chlorhormidium flaccidum, Chlorella vulgaris, 

Chlorococcum sp. 

Дерново – 

підзолистий 

28 11 39,3 Nostoc punctiforme, Cylindrospermum licheniforme, 

Phormidium autumnale, Plectonema edaphicum 

Дерново – 

підзолистий 

138 65 47,1 Pseudoanabaena catenata, Oscillatoria brevis, 

O. tenuis, Phormidium autumnale, Ph. foveolarum, 

Супіщаний 

дерновий 

33 18 54,5 Nostoc sphaeroides, Ph. autumnale, Ph. tenue, 

Ph. uncinatum 

Дерновий 

карбонатний 

94 18 19,1 Microcoleus vaginatus, N. commune, Ph. foveolarum, 

Ph. corium, Plectonema edaphica 

Супіщаний 

шаруватий 

дерновий 

206 22 10,7 N. spharoides, Ph. Autumnale, Ph. ambigum, 

Ph. corium, Lyngbya martensiana, Microcoleus 

vaginatus 

Супіщаний 

шаруватий 

153 44 28,8 Chlorhormidium mucosum, N. microscopicum, 

Oscillatoria angustissima 

Лучний 

чорноземний 

59 10 16,9 Phormidium tenue, Ph. corium, Oscillatoria formosa 

Лучний 

солончак 

76 14 18,4 Microcoleus tenerrima, Symploca muscorum, 

Microchaeta tenera, Scytonema ocellatum 

Темно – 

каштановий 

76 10 13,1 Scytonema ocellarum, Nicrocoleus vaginatus, 

Pinnularia borealis 

Солонець 

степний 

51 10 19,6 N. commune, Scytonema ocellatum, Ph. Autumnale, 

Ph. Foveolarum 

Сіроземний 

лучний 

53 14 26,4 Ph. uncinatum, Oscillatoria brevis, Ph. corium, 

Ph. Fragile 

Такир 39 10 25,6 Microcoleus vaginatus 

Гірський 

коричневий 

40 5 10,2 Microcoleus vaginatus 

 

Біологічні переваги багатьох домінантів полягають у короткому часі 

генерації, який може коливатися від 8–12 годин до декількох діб (за 

дослідженням in situ) [251]–[253]. До прискорення життєвого ритму окремих 

популяцій ціанобактерій призводить розмноження відразу групами клітин: 

гормогоніями, обривками ниток, цілими нитками. У циліндроспермума, 
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наприклад, вони можуть формуватися усередині спор (акінет) та містити 

десятки клітин. Рухливі форми мають безперечну перевагу перед 

нерухомими, деякі з водоростей утворюють пальмелоїдний стан внаслідок 

здатності до фото– та хемотаксису. Виграють види, що здатні утримуватись 

на поверхні ґрунту через слиз, електростатичні сили притяжіння, фізичне 

зчеплення за допомогою ниток [221]. 

Процес "цвітіння" ґрунтів відрізняється від "цвітіння" фітопланктону у 

водному середовищі насамперед обмеженістю простору та кількістю світла, 

які у водному середовищі є чинниками у надлишку. Такі відмінності 

утворюють особливий характер розвитку водоростей, у т. ч. ціанобактерій, у 

ґрунтах, а саме: 

− глибина активного розвитку водоростей, у т. ч. ціанобактерій, у 

ґрунтах визначається проникненням світла, тому складає кілька сантиметрів 

(3-5 см). Найбільше розповсюдження водоростей спостерігається на поверхні 

ґрунту у вигляді матів, плівок, кірочок тощо;  

− існує певна стратифікація бактеріальних спільнот, що пов'язана з 

вертикально–ярусною організацією фітоценозів. Наявність у ґрунті багатьох 

центрів існування бактерій забезпечує формування численних типів 

бактеріальних спільнот [221];  

− слиз, що виділяється спільнотами водоростей, сприяє утворенню 

мікроагрегатів у ґрунті та певним чином запобігає ерозії ґрунтів;  

− у місцях з нестабільним зволоженням під наземними колоніями 

ціанобактерій та інших спільнот у ґрунті спостерігається підвищений вміст 

вологи порівняно з ділянками без скупчень водоростей. Це відбувається 

завдяки засвоєнню атмосферної вологи та посиленню капілярного ефекту, 

при якому волога з нижчих верств піднімається до земної поверхні; 

− наземні скупчення водоростей утворюють біогенний шар або 

особливий фотосинтетичний активний шар [221], [254], [255]. При цьому 

водоростевий компонент є центром консорцій, з яким асоціюється свита 
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споживачів [256]. У безпосередньому контакті з водоростями виявлені 

олігонітрофіли, азотфіксатори, целлюлозорозкладаючі бактерії, 

денітрифікатори, амоніфікатори, актиноміцети, гриби, представники 

мікрофауни [257], [258]; 

− з точки зору збереження біорізноманіття саме ґрунт, а не його 

поверхня, є невичерпним резервуаром безлічі видів ґрунтових водоростей. 

Під час "цвітіння" ґрунту лише одноклітинні зелені та діатомові 

водорості зустрічаються протягом усього сезону в поверхневих скупченнях. 

Розмноження інших угруповань водоростей приурочено до певних періодів 

вегетаційного сезону. Порівняння сезонної динаміки одноклітинних зелених 

та діатомових водоростей з динамікою скупчень водоростей у цілому показує 

різний характер сезонної флуктуації чисельності клітин водоростей. Тому 

дослідження динаміки у наземних скупченнях водоростей (виключно на 

основі зміни чисельності клітин) не розкриває характер зв'язків, які 

виникають між ціанобактеріями ґрунтів у процесі розвитку [221]. 

Спостереження, які були проведені за ґрунтовими водоростями (у т. ч. 

ціанобактеріями) у ґрунтах різних кліматичних зон, довели наявність добової 

динаміки їх розвитку. Встановлено, що головним фактором, що визначає 

характер добової динаміки внутрішньоґрунтових угруповань водоростей у 

посушливий період, є наявність вологи. У такий період зв'язок між 

чисельністю клітин водоростей та вологістю ґрунту носить прямолінійний 

характер. Але коефіцієнт кореляції 0,64 свідчить, що вологість ґрунту не є 

єдиним чинником, що регулює цикл розвитку ґрунтових водоростей. В 

умовах постійного високого зволоження при щоденних дощах характер 

зв'язку між чисельністю клітин водоростей та вологістю змінюється. 

Залежність між цими величинами носить не прямолінійний, а параболічний 

характер з коефіцієнтом кореляції лише 0,34. Підчас зливи може 

встановитися навіть негативна залежність між чисельністю клітин 

водоростей та вологістю. Також не була відмічена явна залежність у розвитку 
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ґрунтового комплексу бактерій від температури. Тобто, причиною добових 

коливань чисельності клітин водоростей можуть бути фактори внутрішньо– 

та міжпопуляційних взаємовідносин організмів [221]. 

Як правило, "цвітіння", починається навесні. Особливо інтенсивно 

поверхневі угруповання водоростей розвиваються на озимих полях після 

підгодівлі мінеральними добривами [259], [260]. Піки чисельності клітин 

водоростей зміщуються у залежності від конкретних умов. Сезонні кількісні 

характеристики скупчень водоростей є динамічними, однаковий рівень 

щільності популяцій у різні періоди одного вегетаційного сезону практично 

не зустрічається. Але сезонні флуктуації чисельності клітин водоростей є не 

настільки значними у порівнянні зі щорічними [221]. 

Початок "цвітіння" ґрунту під однаковими сільськогосподарськими 

культурами може відрізнятися на кілька діб у залежності від способів 

обробки ґрунту та внесених у ґрунт добрив. Плоскорізна обробка ґрунту, при 

якій спостерігається його ущільнення порівняно з оранкою, стає причиною 

раннього, більш потужного розвитку плівок "цвітіння". Застосування добрив 

забезпечує насичення ґрунту елементами живлення, що призводить до 

різниці у термінах проявлення "цвітіння" ґрунту. Внесення у ґрунт вапна, 

азоту, фосфору та гною разом з мінеральними добривами прискорює терміни 

"цвітіння" ґрунту. Найбільш пізні терміни "цвітіння" ґрунту притаманні 

варіантам польових дослідів, у яких не застосовувалися добрива [221].  

Використання добрив не завжди ефективне та безпечне для ґрунтів 

[261]. Невикористаний фосфор тривало накопичується у ґрунтах, що 

збільшує небезпеку його вилуговування у поверхневі та підземні води, 

створюючи загрозу для масивів поверхневих вод і здоров'я людини [262] та 

призводить до поширення евтрофування. Тому втілення сучасного напряму в 

агрохімії передбачає раціоналізацію використання добрив за принципом 

«годувати не ґрунти, а врожай» [263]. 
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У польових дослідах протягом доби чисельність клітин водоростей під 

вівсом зростала у 1,4-3,0 рази, під ячменем – у 2,3-5,7 разів. Аналогічно 

змінювалися і показники біомаси водоростей протягом доби під обома 

культурами – у 1,5-2,5 рази [221]. Отримані дані узгоджуються з 

результатами, виявленими для наземних скупчень ґрунтових водоростей у 

тундрі, де було встановлено, що при зростанні та падінні чисельності клітин 

водоростей протягом від одного до трьох днів чисельність клітин водоростей 

змінювалася у два-три рази та більше [253].  

Щодобовий облік чисельності клітин наземних водоростей довів 

достовірність флуктуацій, яка пов'язана як з абіотичними, так і з 

внутрішньоценотичними чинниками. Популяції водоростей різних еколого–

систематичних груп співіснують у різному режимі, що проявляється у часі 

генерації та питомих швидкостях росту. Це обумовлює окремий внесок 

кожної групи водоростей до скупчення водоростей [221]. 

Характерною особливістю сезонних сукцесій водоростей є 

неодноразове досягнення за сезон клімаксного стану та самооновлення [264]. 

Але оскільки наземні водорості орних ґрунтів щорічно знищуються у 

результаті переорювання ґрунту, промерзання тощо, усі клімакси можна 

розглядати як тимчасові циклоклімакси. Створюється регулярний щорічний 

цикл відтворення наземних водоростей на мінеральному ґрунті, що усередині 

себе несе всі зачатки ланки майбутніх спільнот з їх домінантами: 

одноклітинні зелені – нитчасті зелені – безгетероцистні ціанобактерії – 

азотфіксуючі ціанобактерії. Саме розмноженням останніх закінчується сезон 

"цвітіння" ґрунту у помірній зоні. У конкретних умовах на домінуючу 

позицію як в аутогенних, так і у сезонних сукцесіях може висунутися будь–

який чинник: міжвидова або внутрішньовидова конкуренція, дефіцит вологи 

або простору, діяльність альгофагів, антропогенний вплив [221]. 

У природних умовах хід сукцесій поновлюється щорічно, але будь–

який з цих етапів може бути стиснутий, розтягнутий або зовсім невтілений 
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при дії зовнішніх чинників, до яких в екосистемах належать агрохімікати, у 

першу чергу добрива. Утворення сукцесії при "цвітінні" поверхні ґрунту 

пояснюються різною стратегією домінуючих видів. Так, весняне "цвітіння" 

на ріллі викликається розвитком водоростей–експлерентів (одноклітинних 

зелених та жовто–зелених), які мають низьку ценозоутворючу потужність, 

але здатних дуже швидко захоплювати вільний простір. Осіннє "цвітіння" 

відбувається через розвиток азотфіксуючих ціанобактерій [221]. 

Природні коливання сприяють періодичному лідерству різних груп 

водоростей, у т. ч. ціанобактерій, через їх конкурентні переваги. Останні 

виникають у ході нерівномірного споживання з ґрунту елементів 

мінерального живлення вищими рослинами, що призводить у кінцевому 

підсумку до осіннього спалаху розмноження ціанобактерій, які не є 

чутливими до нестачі азоту. Застосовування мінеральних та органічних 

добрив змінює баланс поживних речовин у ґрунті та циклічний хід сезонної 

сукцесії [221], [250], [265].  

Виділення метаболітів ціанобактерій є одним з чинників, що пригнічує 

альгофлору у бактеріальних спільнотах. Воно має декілька напрямків 

активності, а саме – противірусне, протигрибкове та антибактеріальне [18] і 

викликає зміни в структурі та фізіології бактеріальних спільнот [266].  

Розвиток спільнот водоростей під час "цвітіння" ґрунту складається з 

чотирьох стадій [221]. 

а) незалежний розвиток видів один від одного (фактично нейтралізм), 

відбувається на оголеному, зволоженому ґрунті, що являє для даної групи 

водоростей своєрідний екологічний вакуум. Становлення наземного 

співтовариства відбувається завдяки розвитку внутрішньоґрунтового пулу 

водоростевих клітин. Чим більшим є запас клітин водоростей у ґрунті, тим з 

більшою швидкістю відбувається наростання щільності клітин водоростей. 

"Цвітіння" такого ґрунту може бути помітним вже за добу; 
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б) при розмноженні клітин водоростей та їх просторового зближення 

спочатку проявляється ефект взаємного стимулювання угруповань, що може 

бути пов'язано з декількома причинами: наданням «притулку» для 

одноклітинних, виділенням екзометаболітів, що містять як поживні 

речовини, так і стимулятори росту. Це стадія тісного зв'язку розвитку 

угруповань та видів; 

в) із зростанням інтенсивності фізичних та метаболічних (біохімічних) 

контактів водоростей, у т. ч. ціанобактерій, зростає напруженість 

конкурентних відносин. Метаболіти, що виділяються водоростями, 

практично миттєво діють на оточення, тому спільнота з високою кількістю 

видів та угруповань водоростей є недовговічною. Відбувається 

диференціація екологічних ніш, що забезпечує усталення та стабілізацію 

спільноти на певному рівні видового насичення; 

г) верхня межа розвитку популяцій ґрунтових водоростей може 

визначатися певним суміщенням екологічних ніш внаслідок подальшого 

наростання біомаси співтовариства через абсолютне домінування одного або 

кількох видів. Знижується видове різноманіття та, ймовірно, внаслідок цього 

зменшується сталість спільноти, яка досягає своєї клімаксної стадії та далі 

руйнується. На місці цієї спільноти виникає нова, з новими домінантами. 

Відтворюються сезонні сукцесії, у ході яких компоненти наземних скупчень 

водоростей розподіляються у часі та просторі з певною закономірністю. 

Багаторічні спостереження у сівозмінах різних агроекосистем свідчать, 

що для сезонних сукцесій водоростей орних ґрунтів помірної зони 

характерною є зміна угруповань внаслідок сезонної динаміки біогенів у 

ґрунті, насамперед азоту. Вміст біогенів визначається їх виносом із ґрунту 

вищими рослинами. Також істотний вплив мають агрометеорологічні умови. 

Закономірною зміною угруповань, яка повторюється з року на рік, є така 

послідовність [221]:  
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а) одноклітинні зелені та жовто–зелені водорості (кінець весни – 

початок літа);  

б) нитчасті зелені (кінець весни – початок літа);  

в) безгетероцистні ціанобактерії (початок – середина літа);  

г) гетероцистні ціанобактерії (кінець літа – осінь).  

Основним джерелом надходження ціанотоксинів до ґрунтів є 

забруднена вода евтрофованих водних об’єктів, яку використовують для 

зрошення сільськогосподарських рослин [18], [267]–[270]. Також важливим 

джерелом забруднення ґрунту ціанотоксинами є саме ціанобактеріальна 

біомаса (від тисяч до мільйонів тон), яка видаляється з евтрофованих водних 

об’єктів та складається на земельних ділянках та лісових угіддях без будь–

якої обробки [271]. Мінімальний час генерації та максимальна питома 

швидкість зростання пояснюють феномен абсолютного домінування 

ціанобактерій в осінніх плівках "цвітіння" ґрунту та їх здатність повністю 

насичувати біотопи [221]. 

Ще одним джерелом забруднення ґрунту ціанотоксинами є 

безпосереднє використання ціанобактеріальної біомаси в якості органічного 

добрива, наприклад у Китаї [272], [273], де з 1970–х років ціанобактерії 

використовуються як біологічне добриво для культур рису. При вирощуванні 

рису та пшениці живі ціанобактерії дозволяють фіксувати азот для 

поповнення азоту ґрунту [274]–[276]. Ціанобактеріальна та ризобактеріальна 

маса може використовуватися з метою збільшення родючості ґрунтів та 

врожайності культур. 

Наявність ціанотоксинів у біологічних (біокристалічних) зразках 

посушливих ґрунтів може розглядатися як ще одне джерело забруднення 

ґрунтів ціанотоксинами, які можуть утворюватися ціанобактеріями у 

ґрунтовій кірці посушливих регіонів [277]–[279]. У біологічній кірці лесових 

ґрунтів Північного Ірану присутні різні види ціанотоксинів. Оприлюднені 

дані щодо наявності β–N–метиламино–1-аланіну (BMAA) у ґрунтах району 
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Перської затоки [280], ВМАА; 2,4–діаміномасляної кислоти (DAB) та N–(2-

аміноетил) гліцину (AEG) у біологічній кірці ґрунтів Катару [281], [282]. 

Спільна присутність BMAA, DAB та AEG у ґрунтовій кірці може 

призвести до несприятливих гігієнічних наслідків через процес синергізму, 

тому необхідно враховувати взаємодію цих трьох ізомерів для об’єктивної 

оцінки їх впливу на здоров'я людини та стану тварин у посушливих регіонах.  

У зразках гавайського ґрунту був виявлений МС–LA, який 

продукували ціанобактерії Hapalosiphon hibernicus BZ–3–1 [283]. BMAA був 

ідентифікований у ціанобактерій, які розвиваються у симбіозі з деякими 

рослинами, зокрема, цикадовими, бобовими та інші. [284], [285].  

У сильно засолених ґрунтах та солончаках України домінують 

ціанобактерії, яких відносять до порядків Oscillatoriales, Chroococcales та 

Nostocales [286]. У біологічній кірці ґрунтів мису Казантип (Крим) до числа 

найбільш поширених видів ціанобактерій віднесені представники роду 

Microcoleus Desmazières ex Gomont (Oscillatoriales) [286]. 

Джерелом ціанотоксинів у ґрунтах, особливо у посушливих районах, 

може виступати ґрунтова кірка, у якій токсини ціанобактерій з’являються 

внаслідок "цвітіння" при масовому розвитку токсичних видів. Ціанобактерії 

іноді володіють особливими властивостями біоцидності [287]. У недавньому 

дослідженні [288] розглянуто використання відходів водоростей в якості 

органічного добрива після компостування. Цей процес може протягом 1–35 

днів сприяти деградації 90–95% загальної кількості ціанотоксинів, що 

містяться в ціанобактеріальній біомасі [289], [290]. Деградація ціанотоксинів 

під час компостування ціанобактерій може бути пов'язана з різноманітністю 

ґрунтових мікроорганізмів, умовами компостування та типом ціанотоксинів, 

які  присутні у "квітучій" біомасі [291], [292].  

Дослідження впливу ціанотоксинів на рослини, мікроорганізми, 

представників ґрунтової фауни та взагалі функціонування екосистем ґрунту 

активізувалися в останні 10–15 років. Причина цього полягає у поглибленні 
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уявлень щодо небезпеки ціанотоксинів, вдосконаленні аналітичних методів 

визначення вказаних сполук та зростанням процесів евтрофування як 

поверхневих вод, так і ґрунтів.  

Значно менше приділено уваги дослідженню ціанотоксинів у ґрунтах. 

Це пов’язано з особливостями ролі ціанобактерій у ґрунтових екосистемах, 

складністю дослідження ціанотоксинів у ґрунтах та специфікою їх впливу на 

здоров’я людини.  

Спосіб утилізації біомаси водоростей "квітучих" водойм шляхом їх 

використання на сільськогосподарських полях після осадження та 

зневоднення у спеціально створених дрібних ставках, який застосовується у 

Китаї, не може вважатися безпечним, адже при цьому способі у ґрунтах 

спостерігаються високі концентрації ціанотоксинів – від 65 до 276 нг/г (св) 

навколо систем підготовки водоростевої біомаси та від 2,12 до 6,6 нг/г (св) на 

полях посівів. Присутність у ґрунтових розчинах МС від 0,35 до 2,0 мкг/дм3 

свідчить про потенційно високий ризик вивільнення цих сполук. Внаслідок 

цього у ґрунтових водах поблизу ставків концентрація МС може становити 

1,2 мкг/дм3. 

2.5 Вплив процесів евтрофування ґрунтів на здоров’я і 

життєдіяльність населення 

Процеси евтрофування та "цвітіння" ґрунтів приводять до накопичення 

ціанотоксинів у рослинах, які за певних умов можуть впливати на здоров’я 

людини. Як у воді для зрошення, так у ґрунтах можуть одночасно 

знаходитися різні ціанотоксини та інші токсичні сполуки, які здатні 

накопичуватися у рослинах. Можливість акумуляції ціанотоксинів у 

рослинах, у т. ч. в їстівних частинах сільськогосподарських культур, 

викликає стурбованість через ризик для здоров’я людини та стану тварин при 

використанні таких рослин [18], [268], [269], [293]–[296]. Також адсорбовані 

на частинках пилу ціанотоксини та НТМ можуть переноситися через пилові 
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бури, що у свою чергу негативно впливає на здоров’я людини. 

Ціанотоксини потрапляють у навколишнє середовище після лізису 

клітин водоростей внаслідок старіння [297] або після обробки ціанобактерій 

розчинами альгіцидів [298].  

Ціанотоксини підрозділяються на головні три класи, залежно від 

органів, на які вони діють: 

а) гепатотоксини (вражають печінку); 

б) нейротоксини (вражають нервову систему);  

в) дерматотоксини (подразливі токсини, які вражають шкіру).  

Перші два класи надходять до організму людини оральним шляхом, 

останній діє переважно на шкіру. 

Останнім часом закордонні дослідники все більшу увагу приділяють 

ендотоксинам – складовим мембрани ціанобактерій, які виступають як 

патогенні агенти виникнення специфічних захворювань людини. 

Протягом останніх кількох десятиліть докладено значних зусиль щодо 

дослідження умов утворення, міграції та акумуляції ціанотоксинів у донних 

відкладах та водних організмах, у тому числі тих, що використовуються в 

їжу. Виконано багато досліджень відносно географічного поширення різних 

видів ціанобактерій у поверхневих водах світу; механізмів впливу токсинів, 

що утворюються ціанобактеріями, на здоров’я людей та стан тварин; 

запропоновані методи оцінювання екологічного та гігієнічного ризику 

"цвітіння" водних об’єктів; встановлені нормативи допустимого вмісту 

ціанотоксинів у питних водах та гранично допустимого надходження їх до 

організму людини.  

Певні види ціанобактерій з родів Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix, Oscillatoria, Cylindrospermopsis і рідше Gomphosphaeria, 

Coelosphaerium, Gloeotrichia, Nodularia і Nostoc синтезують різноманітні 

алкалоїдні та пептидні ціанотоксини, які створюють загрозу для здоров’я 

людини та навколишнього середовища [299]–[303].  
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Існує певний ризик для здоров’я людей при зрошенні посівів, пасовищ 

та лісних масивів водою, яка містить ціанотоксини, та небезпечності 

використання біомаси водоростей в якості добрива, навіть при застосуванні 

вдосконаленої технології її підготовки [271]. Зрошення 

сільськогосподарських культур водою, яка містить навіть низькі концентрації 

ціанотоксинів, є потенційно небезпечним. 

Використання біомаси сухих токсичних ціанобактерій в якості добрив, 

а також використання поверхневих вод, які забруднені ціанотоксинами, для 

зрошення сільськогосподарських культур, може стати джерелом 

небезпечного забруднення ґрунтів. Поверхневі води, що можуть містити 

токсичні ціанобактерії та використовуються для сільськогосподарських 

практик, не контролюються і часто використовуються без попередньої 

підготовки. З ґрунту ціанотоксини можуть знову потрапляти у водні об'єкти 

шляхом вилуговування, з поверхневим стоком і дренажними процесами або 

можуть накопичуватися у ґрунтах та спричиняти забруднення рослин через 

поглинання з ґрунтів або шляхом забруднення та накопичення у рослинах. 

Окрім можливого впливу на здоров'я людини, підвищений рівень 

ціанотоксинів у ґрунтах може негативно впливати на активність рослин, стан 

тварин, мікробіальні процеси та загальний стан ґрунту. Динаміка 

мікроцистинів у системі "ґрунт–рослина" та їх вплив на здоров’я людини та 

стан тварин надано на рисунку 2.10. На даному рисунку в загальних рисах 

схематично представлено вплив мікроцистинів на здоров’я людини. 

Неочищена вода, що використовується для зрошення, часто надходить 

від природного або штучного водного джерела та не піддається жодному 

контролю або нагляду. Багато досліджень виявили, що присутність 

мікроцистинів у воді для зрошування може значним чином впливати на 

проростання, зростання і розвиток рослин, що культивуються [268].  
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Рисунок 2.10 – Схема динаміки мікроцистинів у системі "ґрунт–рослина" 

та їх впливу на здоров’я людини та стан тварин [18] 

Людина піддається дії токсинів ціанобактерій багатьма шляхами: через 

питну воду та продукти харчування, які містять токсини ціанобактерій, а 

також через рекреаційні контакти [18]. Епідеміологічне дослідження 

показало, що надмірне захворювання на аміотрофічний бічний склероз 

мешканців островів Гуам у Тихому океані було пов'язано зі споживанням 

насіння саговника (Сycas), з вмістом нейротоксину BMAA–β–метиламіно–L-

аланіном, який виробляється видом ціанобактерій з роду Nostoc (симбіоз у 

коренях цієї рослини) [284]. Цей факт набуває все більшого значення, адже 

рослини здатні прямо чи опосередковано сприяти передачі ціанотоксину по 

харчовому ланцюгу, тобто становлять ризик для здоров'я людини. 

Накопичення ціанотоксинів у культурних рослинах могло б перетворити їх у 

чинники впливу як на травоїдних тварин, так і на людину. Але більшість 
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опублікованих результатів щодо накопичення ціанотоксинів у рослинах 

проводилися в умовах гідропоніки, тому ці висновки можуть дещо 

перебільшувати ризик наявності токсинів у кореневій системі. 

Найбільш потужні ціанотоксини–мікроцистини, вони мають циклічну 

структуру, що забезпечує їм високу хімічну стабільність у навколишньому 

середовищі [18]. В умовах гідропоніки мікроцистини накопичувалися у 

коренях, стеблах та листі Brassica rapa при вмісті MC–LR у воді 100 і 1000 

мкг/л [304]. Але при культивуванні Brassica rapa у ґрунті не було виявлено 

накопичення MC–LR при тих же концентраціях токсину. 

Здатність МС та циліндроспермопсину накопичуватися у тканинах 

різних сільськогосподарських рослин була описана у літературі [268]. 

Мікроцистини були виявлені у тканинах наземних рослин [305]–[310], що 

вказує на транспортування та поглинання їх рослинами, хоча механізм 

транспортування ще не визначено. Здатність всмоктування та накопичення 

мікроцистинів у різних тканинах рослин була різною і залежала від 

концентрації токсинів [311]–[313]. МС були виявлені у коріннях, але не 

виявлені у листях гірчиці та броколі [314]. Численні дослідження, що 

стосуються акумуляції ціанотоксинів сільськогосподарськими рослинами, 

були зареєстровані у коріннях редису, листах руколи та кропу [314], у 

рисових зернах [271], у листах салату та капусти [267], [314], в листах і 

стеблах шпинату [267], а також у насінні томатів та перцю [315].  

Резюмуючи вищенаведене, слід відзначити актуальність висновків, що 

надані у роботі Bouaïcha N. [18]. В цих висновках акцентується наступне. 

Використання евтрофованих поверхневих вод з наявністю токсичних 

"цвітінь" для зрошення сільськогосподарських культур без контролю за 

вмістом ціанотоксинів у зрошувальній воді призводить до забруднення 

ґрунтів токсинами ціанобактерій. Тому останнім часом дослідження були 

спрямовані на дослідження динаміки ціанотоксинів у ґрунтах та оцінювання 

ризику для здоров'я людини через їх потенційну передачу та накопичення у 
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рослинах. Оприлюднено багато інформації щодо знаходження ціанотоксинів 

у прісних водах, проте знання щодо впливу ціанотоксинів на біологічну 

активність ґрунту та біоакумуляцію цих токсинів є неповними; також не 

висвітлені процеси детоксикації та ковалентного зв'язування їх у 

сільськогосподарських рослинах, що зрошуються водою з ціанотоксинами. 

Також більшість досліджень виконується в умовах гідропоніки та орієнтовані 

на єдиний варіант– MC–LR – з вивчених вже майже 100 варіантів. 

Для захисту споживачів від небезпечного впливу МС ВООЗ 

запропонувала тимчасову верхню межу МС у питній воді, що дорівнює 1 

мкг/л для найбільш токсичного MC–LR та допустимого добового 

споживання (TDI) в 0,04 мкг/кг маси тіла. Наявні дані щодо токсичності МС 

вказують на те, що вміст ціанотоксинів у тканинах різних 

сільськогосподарських їстівних рослин може значно перевищувати норматив, 

що рекомендований ВООЗ–TDI.  

З метою оцінки ризику наявності ціанотоксинів у ґрунті, рослинах та 

продуктах харчування терміново потрібні додаткові, поглибленні 

дослідження щодо наступних аспектів динаміки ціанотоксинів: 

1. Трансформація ціанотоксинів у сільськогосподарських ґрунтах, а 

також дані щодо біохімічних, фізіологічних та екологічних процесах, що 

контролюють трофічну передачу ціанотоксинів до різних 

сільськогосподарських рослин, ще повністю не з'ясовані. 

2. Тимчасові керівні принципи, які існують стосовно токсинів 

ціанобактерій для водного середовища, є лише рекомендаціями, а їх 

необхідно впровадити щодо ґрунтів. Вирішальне значення при цьому має 

вдосконалення, валідація та стандартизація методів визначення вмісту 

ціанотоксинів, що можливо досягнути при проведенні ефективного 

моніторингу вмісту цих токсинів у ґрунті та харчових продуктах. 

3. Рекомендовані ГДК ціанотоксинів у харчових продуктах на 

теперішній час повністю базуються на даних щодо вмісту ціанотоксинів у 
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водному середовищі, тому вони не адекватно відображають можливість 

впливу сільськогосподарської продукції на стан здоров'я людини. Одержання 

достовірних висновків щодо цього напрямку досліджень можливо очікувати 

лише у майбутньому [18]. 

Істотну небезпеку являють собою нетуберкульозні мікобактерії, які 

адсорбуються на частинках пилу, що надходять у повітря з евтрофованих 

ґрунтів. НТМ приймають участь у деструкції продуктів метаболізму, що 

виділяють ціанобактерії та різних токсичних речовин антропогенного 

походження; НТМ також створюють сприятливі умови для розмноження 

ціанобактерії. Кількість мікобактерій в асоціації з ціанобактеріями зростає 

при старінні та лізисі клітин ціанобактерій [316].  

За своєю стійкістю до зовнішніх факторів (саме завдяки їх мембрані з 

воску) після спороутворюючих бактерій вони займають лідируюче місце у 

домені бактерій. Клітини зберігають свою життєздатність у сухому стані до 3 

років. При нагріванні деякі види мікобактерій можуть витримувати 

температуру вище 80°С.  

Перші літературні повідомлення щодо мікобактерій, які не відносяться 

до туберкульозних, але можуть викликати захворювання людини, стали 

з’являтися на початку ХХ-го століття. В 1954 р. була опублікована стаття 

«Відношення атипових кислотостійких бактерій до захворювань людини», 

автори якої зібрали значну колекцію нетуберкульозних мікобактерій, 

виділених від хворих, та узагальнили наявні на той час дані щодо 

вірулентності НТМ [317]. З цього часу в класифікації захворювань людини 

з’явилася нова нозологічна одиниця – мікобактеріоз [318].  

На даний час описано близько 200 видів НТМ [319], які постійно 

знаходяться у навколишньому середовищі. Патогенні властивості виявлено 

приблизно в 60 видів НТМ [320]. Встановлено, що мікобактерії, які належать 

до групи повільнозростаючих, частіше виявляють патогенність, ніж 

швидкозростаючі види [321], але обидві групи містять потенційні патогени, 
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які здатні викликати захворювання, особливо у людей, які є 

імунокомпрометованими. Перелік умовно–патогенних НТМ постійно зростає 

[322].  

Крім збудників туберкульозу та прокази існують інші патогенні види 

мікобактерій, які можуть являти небезпеку для людини, тварин, рослин та 

мікроорганізмів. Зокрема, встановлені збудники захворювання великої 

рогатої худоби (M. bovis), птахів (M. avium), риб (M. marinum), рослин (M. 

insidiosum) та ін.  

За екологічними показниками мікобактерії поділяють на: облігатно–

патогенні види (M. tuberculosis), факультативно–патогенні 

(M. paratuberculosis, M. ulcerans), потенційно–патогенні (М. аvium, 

M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasis, M. marinum) та сапрофітні 

(M. gordonae, M. nonchromogenicum, M. gastri, M. terrae, M. triviale 

та ін.) [322].  

За сучасною класифікацією та таксономією мікроорганізмів 

мікобактерії належать до домену Bacteria, відділу Actinomycetes, порядку 

Actinomycetales, сімейству Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium. У 1975 р. 

цей рід налічував 35 видів, то на даний час – більш 190 видів [323].  

Мікобактерії зазвичай є нерухомими (за рідким виключенням), 

аеробами або факультативними анаеробами, характеризуються кислото–, 

лужно– та спиртостійкістю, не утворюють спор та капсул, їх прийнято 

вважати грампозитивними бактеріями. На ранній стадії розвитку (у першу 

добу) мікобактерії мають паличкоподібну будову клітин, у цей момент вони 

морфологічно схожі з проактиноміцетами, що знаходяться в другій стадії 

розвитку. Загальний вигляд однодобових культур різних видів мікобактерій, 

найбільш типових за своєю будовою та розташуванням клітин, наведений на 

рисунку 2.11.  
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Рисунок 2.11 – Вид мікроскопічних препаратів мікобактерій 

на синтетичному агаризованому середовищі: 

1 – М. hyalinum Söhngen; 2 – М. rubrum Söhngen; 3 – М. cyaneum n. sp.; 

4 –М. bifidum Tissier; 5 – М. citreum n. sp; 6 – М. filiforme n. sp. [324] 

Паличкоподібні клітини мікобактерій, на відміну від клітин інших 

бактерій, мають неправильні обриси: контури їх скривлені, у різних місцях 

вони мають неоднакову товщину, часто колбовидно роздуті, клітки більш–

менш вигнуті, поодинокі або з’єднані у пари та короткі ланцюжки.  

Величина клітин мікобактерій змінюється у залежності від виду 

культури та складу середовища. У молодому віці найчастіше клітини 

мікобактерій мають довжину 2,5 – 7,0 мкм [325].  

Нерідко зустрічаються мікобактерії, довжина яких не перевищує 2–3 та 

навіть 1–2 мкм. Існує чимало форм з довшими клітинами (10–15 мкм). 

Діаметр клітин у різних видів мікобактерій також різний; найчастіше він 

дорівнює 0,6–0,7 мкм, нерідко зустрічаються культури з товщиною клітин 

0,2–0,3 та 0,8–1,0 мкм. Товщина клітин мікобактерій є величиною більш 

сталою, ніж довжина. У культурах мікобактерій старішого віку (2–3 доби) 

клітини коротшають та приймають коккоподібну форму.  

На теперішній час завдяки використанню різних методів електронної та 

епіфлюоресцентної мікроскопії, а також лазерної конфокальної скануючої 
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мікроскопії, морфологічні особливості мікобактерій є добре дослідженими, 

особливо це стосується типових представників, таких як M. tuberculosis.  

Мікобактерії поділяються за інтенсивністю росту. Мікобактерії, які 

характеризуються помітним зростанням на 2−4 добу, відносять до 

швидкозростаючих, а тих, що розвиваються на 7−10 добу або пізніше – до 

повільнозростаючих [325]. Встановлено, що швидкозростаючі та 

повільнозростаючі мікобактерії мають відмінності у структурі rРНК та 

організації генів, що їх кодують. Повільнозростаючі мікобактерії мають одну 

копію відповідних генів, а швидкозростаючі – дві. Уповільнення процесу 

росту багатьох мікобактерій дає їм певні переваги, наприклад, легкість 

накопичення мутацій, що дозволяє протистояти впливу токсичних сполук (у 

тому числі антибіотиків), які діють на рибосоми. Так само збільшується час 

для адаптації клітин до змін навколишнього середовища [326]. 

Мікобактерії характеризуються високим вмістом ліпідів (від 30,6% до 

38,9%), фосфатидів та восків у клітинній стінці, внаслідок чого вони важко 

фарбуються аніліновими барвниками, але здатні сприймати фарбу після 

обробки карболовим фуксином при підігріванні. Складність вирішення 

проблеми їх фарбування полягає у слабкій проникності клітинної стінки 

мікобактерій [327]. 

На теперішній час встановлено, що мікобактерії мають унікальну за 

архітектурою, багатошарову товсту клітинну оболонку, яка багата на 

міколові кислоти, що дуже ефективно виконує бар’єрні функції (рис. 2.12). 

Однією з важливих характеристик клітин мікобактерій є їх 

гідрофобність, що дозволяє їм жити на поверхні розділу середовищ та 

здійснювати властивий їм аеробний метаболізм [328]. Мікобактерії не мають 

спеціальних структур для прикріплення, але гідрофобна поверхня та 

наявність глікопептидолипідів у зовнішній оболонці забезпечують 

можливість їх прикріплення до різних поверхонь. 



137 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема структури клітинної стінки мікобактерій: 

1 – зовнішні ліпіди; 2 – міколові кислоти; 3 – полісахариди (арабіногалактан); 

4 – пептидоглікан; 5 – біліпідний шар; 6 – ліпоарабіноманан; 

7 – фосфатидил–міо–інозитол маннозид; 8 – клітинна стінка [327] 

За сучасною термінологією види мікобактерій, які раніше відносили до 

атипових мікобактерій (atypical micobacteria), природних опортуністичних 

патогенів (environmental opportunistic pathogens) або мікобактерій, що 

відрізняються від туберкульозних (mycobacteria different from tuberculosis), 

тепер мають назву нетуберкульозні мікобактерії (НTM) [329].  

Однією з найбільш цікавих особливостей мікобактерій є їх здатність 

окислювати парафін. Видовий склад мікобактерій, що окислюють парафін, є 

достатньо різноманітним. Найбільш часто зустрічаються M. lacticolum, 

M. flavum, M. rubrum, M. luteum, M. mucosum [330]. Велика частина 

парафіноокислюючих мікобактерій належить до відомих видів, а будова їх 

клітин є типовою для цих бактерій. Відмінністю є дещо менший розмір 

клітин культур, які зростають на середовищі з парафіном. Наприклад, 

клітини M. lacticolum var. aliphaticum при зростанні на м’ясо–пептонному 

агарі мають довжину 3–4 мкм і товщину 0,8–1 мкм; на середовищі з 
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парафіном клітини цієї ж культури є значно дрібнішими (довжина 2–3 мкм, 

ширина 0,4–0,6 мкм).  

Фізіологічні та біохімічні особливості мікобактерій визначають їх 

регіональне та місцеве розповсюдження, їх екологію. Хоча мікобактерії 

повільніше зростають у порівнянні з більшістю сапрофітних мікроорганізмів, 

вони зберігаються у низці місць існування завдяки здатності прилипати до 

різних поверхонь та утворювати біоплівки. Крім того, мікобактерії часто 

існують у таких місцях середовищах, де знижується конкуренція за поживні 

речовини з іншими мікроорганізмами через відсутність поживних речовин, 

що легко мінералізуються. Підвищена гідрофобність клітин мікобактерій 

порівняно з іншими мікроорганізмами, сприяє зменшенню поглинання ними 

гідрофільних речовин, у т. ч. речовин з антибактеріальною дією [331], [332]. 

Крім гідрофобності поверхні клітин мікобактерій, обмеженої 

проникності гідрофільних сполук та повільного росту, існує ще низка 

метаболічних та фізіологічних особливостей мікобактерій, які є 

детермінантами їх екологічних умов. Зокрема, мікобактерії є облігатними 

аеробами, але вони здатні зростати в умовах низького вмісту кисню 

(мікроаерофіли) [333], [334]. Так, для М. kansasii, М. intracellulare та М. 

fortuitum доведено збереження життєздатності при кисневому голодуванні в 

умовах лабораторного культивування (6% кисню у газовому середовищі) 

[335]. Ця властивість дає перевагу мікобактеріям у середовищах з низьким 

вмістом кисню, якими саме є ґрунтові екосистеми. Мікобактерії виявляються 

також у прісній, солонуватій та солоній воді та засолених ґрунтах, що вказує 

на галотолерантність багатьох їх видів [335].  

Важливе значення має також широкий діапазон значень рН та 

температур, при яких здатні розвиватися мікобактерії. Оптимум рН 

середовища для росту багатьох мікобактерій (M. kansasii, M. marinum, M. 

avium, M. intracellulare, M. xenopi) становить від 5,0 до 6,5 [336]. Але деякі 

види можуть функціонувати навіть при рН 3,0 або 8,5 [337], [338].  
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Для мезофільних мікобактерій оптимальними температурами є 

діапазон 25°–35°С. Більшість мікобактерій здатні витримувати коливання 

температур в інтервалі від 10° до 50°–60°С [339]. Для окремих видів цей 

діапазон є ще ширшим. Не випадково, що мікобактерії є типовими 

представниками мікробіоценозів у ґрунтах південної Африки [340] та ґрунтах 

альпійського та субальпійського регіонів Європи [341] та навіть у ґрунтах 

Антарктики [342]. За даними [340], термостійкість мікобактерій збільшується 

у певному ряду: M. kansasii> M. fortuitum, >M. intracellulare, >M. marinum> 

M. avium, >M. chelanoe, >M. phlei, > M.◦scrofulaceum, >M. xenopi.  

Мікобактерії виявляють високу стійкість до низьких температур, 

висушування та багатьох інших несприятливих факторів. Наприклад, у 

мерзлотних ґрунтах Сибіру M. bovis та M. avium зберігають життєздатність та 

вірулентність на поверхні ґрунту протягом 12 місяців, на глибині 5 см –

протягом 27 місяців та на глибині 10−20 см − 3 роки [343]. За даними 

Прокопьєвої Н. І. мікобактерії зберігають свої властивості у землях Якутії 

при коливанні температури ґрунту від –55°С до +40−45°С [344]. Виявлена 

здатність мікобактерій переживати заморожування до –75°C у живильному 

середовищі протягом 15 місяців [191], а також виживати при температурі 

рідкого гелію (-269°С) [345].  

Основними факторами зовнішнього середовища, які негативно 

впливають на мікобактерії, вважаються ультрафіолетові промені та космічні 

випромінювання. Так, за даними [347], літні сонячні промені знешкоджують 

мікобактерії через 30 хв., весняні − через 1 годину, зимові − через 2 години, а 

ультрафіолетове випромінювання − через 2 − 3 хвилини. 

Небезпека багатьох мікобактерій пов’язана з малими розмірами клітин, 

завдяки чому вони мають здатність потрапляти до бронхіол і альвеол легенів 

людини [134], [348]. 

Клінічні аспекти проблеми мікобактеріозів, що викликані НТМ, у тому 

числі шляхи вдосконалення методів діагностики та розробка ефективних 
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методів та режимів терапії, розглянуто у чисельних роботах, які узагальнені у 

монографіях [321], [349].  

Основні ризики легеневих захворювань людей, інфікованих НТМ, 

наведено у роботі [350]. До їх числа віднесено: існуючі раніше хронічні 

захворювання легенів (силікоз, пневмоконіоз та ін.); скелетні порушення; 

муковісцидоз, легеневий альвеолярний протеїноз; сімейні кластери цих 

інфекцій; професійна діяльність, яка пов’язана з утворенням пилу; 

імуносупресія, що викликана злоякісними новоутвореннями; ВІЛ–інфекцією 

та медикаментозним лікуванням, у тому числі при здійсненні трансплантації.  

Узагальнення досліджень у різних країнах світу щодо виявлення 

легеневих НТМ (ЛНTM) у клінічних зразках показує зростання поширеності 

ЛНТМ з 1997 року до теперішнього часу [351]. Щорічне зростання частоти 

виявлення ЛНТМ у Північній Америці та Австралії становить від 3,2 до 9,8 

осіб на 100 000 населення, і, як правило, частота виявлення ЛНТМ є вищою у 

цих країнах, ніж у країнах Європи. Збільшення поширеності ЛНТМ 

спостерігається також у Південній Кореї, Японії та Тайвані. В Африці та на 

Близькому Сході поширеність ЛНТМ коливається від 4% до 15% серед 

випадків з підозрою на туберкульоз.  

Значні масштаби контакту людини та тварин з НТМ пов’язані з 

чисельністю та значним розмаїттям мікобактерій у різних екологічних нішах 

їх існування, перш за все у ґрунтах. За даними [351], тісний та тривалий 

контакт людини з ґрунтами та водними басейнами, особливо у закритих 

приміщеннях, є одними з найбільших ризиків інфікування людини НТМ.  

Роль сільськогосподарських та гірничодобувних робіт у надходженні 

НТМ в атмосферне повітря підкреслюють автори роботи [352].  

Результати досліджень свідчать, що у ґрунтах існує велика кількість ще 

неописаних мікобактерій [353] 

Дослідження нетуберкульозних мікобактерій проводяться також в 

Україні [354]–[361]. Крім виділення НТМ з різних джерел та їх ідентифікації 
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(у т. ч. тих, що викликають мікобактеріози), аналізу поширеності НТМ у 

різних регіонах країни та дослідженню їх біологічних властивостей (зокрема, 

ферментативної активності та чутливості до антимікробних препаратів), 

розробки ефективних методів терапії та дезінфекції, в Україні виконуються 

також дослідження щодо впливу НТМ на сенсибілізацію до діагностичних 

алергенів.  

Унікальні властивості НТМ, у т. ч. – стійкість до несприятливих умов 

зовнішнього середовища (екстремальних значень рН, температури, 

мінімального вмісту кисню та поживних речовин, високих концентрацій 

важких металів та ін.); резистентність до багатьох антибактеріальних та 

дезінфікуючих препаратів; високий рівень мінливості; складність і тривалість 

лікування захворювань, які вони здатні викликати, обумовлюють значну 

увагу, яка приділяється у світі дослідженню різних аспектів біології та 

екології НТМ, перш за все як агентів захворювань людини та тварин.  

Одночасне існування в евтрофованих ґрунтах токсичних ціанобактерій 

і НТМ та їх взаємовплив може сприяти виникненню захворювань людини, 

але такі взаємини потребують подальших досліджень. 

2.6 Програма еколого-соціальних (медичних) моніторингових 

досліджень евтрофування ґрунтів 

Здійснення моніторингу ґрунтів в України регламентується низкою 

постанов Кабінету Міністрів, а саме: «Про затвердження Положення про 

моніторинг земель» (від 20.08.1993 № 661), «Про затвердження Положення 

про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення» (від 

26.02.2004 р., № 51), а також низкою нормативно – методичних документів з 

питань моніторингу довкілля. Важливість та актуальність організації 

моніторингу екологічного стану ґрунтового покриву, передбачена Земельним 

кодексом України як основи практичних заходів щодо екологічного 

оздоровлення ґрунтів та дотримання вимог екологічної безпеки.  
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Оскільки ґрунти з одного боку є важливим компонентом геосистем, а з 

другого – цінним природним ресурсом, їх стан визначають за такими 

базовими показниками як рівень забруднення хімічними елементами і 

сполуками; ступінь активності процесів самоочищення, деструктуризація 

мінеральних речовин; здатність щодо природного збереження та відновлення 

родючості як основи відтворення рослинного і, як наслідок, тваринного 

світів. Однак питання евтрофування ґрунтів досі не входить до базових 

показників їх моніторингу в Україні. 

Навіть у країнах ЄС, де система моніторингу ґрунтів вкрай розвинена і 

охоплює дуже широкій перелік показників, які досліджуються [362], [363], 

питання евтрофування ґрунтів не входить до обов’язкових показників і 

віднесено до необов’язкових (регіональних або національних) поряд з 

опустелюванням, підкисленням, засоленням та вмістом специфічних видів 

мікроорганізмів [364]. 

Незважаючи на те що у ЄС досі відсутня Директива по ґрунтах 

аналогічна Водній рамковій Директиві ЄС 2000/60/ЄС, у зв’язку з 

небезпекою евтрофування ґрунтів, у країнах ЄС інтенсивно ведуться роботи 

щодо вдосконалення систем моніторингу екологічного стану цього 

компоненту довкілля з метою впровадження у практику положень Директиви 

91/696/ЄС щодо нітратів. У звіті європейських експертів [365] детально 

розглянуто підходи щодо організації моніторингу ґрунтів, які 

використовуються в країнах ЄС; проаналізовано стан математичного 

моделювання процесів, що відбуваються у ґрунтах; обґрунтовано 

необхідність встановлення уразливих зон (NVZ) і створення спеціалізованих 

мереж спостережень; розроблені пропозиції щодо оптимізації моніторингу, 

покращення його технічного забезпечення та розширення можливостей 

використання результатів у практичної діяльності. 

Евтрофування ґрунту супроводжується зміною стану його мікрофлори, 

порушенням стійкості ґрунтових екосистем і негативним впливом на 
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ґрунтове біорізноманіття, тобто призводить до фізичної, хімічної та 

біологічної деградації ґрунту. Отже, процеси евтрофування ґрунтів можна 

розглядати як різновид їх деградації [366]. 

Для уражених антропогенним евтрофуванням ґрунтів, як і для масивів 

поверхневих вод, особливо важливими характеристиками їх екологічного 

стану є показники вмісту біогенних речовин, у першу чергу, сполук азоту і 

фосфору, та забруднення патогенною мікрофлорою. 

Наприклад, на даний час встановлено, що у Кривбасі спостерігається 

евтрофування ґрунтів у зв’язку з надходженням значної кількості сполук 

азоту від стаціонарних джерел викидів промислових об’єктів, а також 

бактеріальної мікрофлори з поверхневими стічними водами. Вміст нітратів у 

ґрунтах деяких промислових полігонів Дніпропетровської області 

коливається від 1,4 до 2,2 мг/100 г, нітритів – від 0,4 до 0,7 мг/100 г, 

амонійного азоту – від 3,2 до 7,0 мг/100 г; сумарна концентрація 

мінерального азоту – від 5,2 до 10,0 мг/100 г. Значення цих показників у 

контрольних (незабруднених) ґрунтах становить, відповідно, 1,3; 0,2; 3,0 та 

4,6 мг/100 г. 

Слід відзначити, що довготривалий період розвитку ціанобактерій у 

ґрунтах розглядався тільки як позитивне явище, тому що вони здатні 

збагачувати ґрунти органічною речовиною та азотом, сприяти поліпшенню їх 

структурного складу. Однак в останні роки з’являється все більше даних про 

можливості негативного впливу ціанобактерій на ґрунтові процеси, що 

супроводжується порушенням екологічних функцій ґрунтів, зниженням їх 

здатності до самоочищення та саморегулювання, поширенням 

фітопатогенних мікроорганізмів, зниженням продуктивності та погіршенням 

якісного складу рослин [18], [210]. 

Одними з найважливіших факторів, що сприяють евтрофуванню 

ґрунтів, є промислові викиди, поверхневі стічні води населених пунктів і 

промислових майданчиків та нераціональне застосування мінеральних 

добрив. 
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Єдину класифікацію ознак евтрофування ґрунтів в даний час ще не 

розроблено. Одні автори пропонують розглядати в якості основних ознак 

евтрофування сухі та вологі накопичення аміачних та нітратних сполук у 

ґрунті, специфічний хімічний склад ґрунтового розчину і специфічних видів 

мікроорганізмів [366], інші розуміють під евтрофуванням ґрунтів 

накопичення азотних сполук, рухомі форми азоту у ґрунті, певний хімічний 

склад ґрунтових вод і специфічні види мікрофлори [367]. 

Основною причиною, яка провокує процеси антропогенного 

евтрофування ґрунтів сільськогосподарського використання, є постійне 

надходження великих обсягів поживних хімічних та органічних речовин при 

внесенні добрив з метою підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва, особливо у регіонах з обмеженими площами 

сільськогосподарських земель [196]. Також евтрофування ґрунтів 

відбувається при зрошенні сільськогосподарських угідь з евтрофованих 

водних джерел. 

На території населених пунктів евтрофування ґрунтів може стати 

наслідком забруднення біогенними елементами, органічними сполуками та 

бактеріальною мікрофлорою через невпорядковане водовідведення 

поверхневих стічних вод. 

Бактеріальна автотрофна ланка відіграє стабілізуючу роль шляхом 

стимуляції росту водоростей та підтримці певного фізіологічного стану 

клітин шляхом інтенсифікації утворення хлорофілу. Водорості контролюють 

розвиток супутніх бактерій через подовження основних фаз зростання 

гетеротрофів, що перешкоджає старінню спільноти. В альгосфері формується 

специфічна структура, в якій центральне ядро складають водорості та типові 

еккрісотрофи (організми, що харчуються виділеннями інших організмів) 

[221]. 

Ціанобактерії переважно є фототрофними організмами, проте 

мешкають у незвичних місцях – у масі ґрунту або глибинах печер [368]. 
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Клітини ціанобактерій протягом багатомільйонної еволюції виробили 

стійкість до впливу найнесприятливіших факторів. У боротьбі за життєвий 

простір вони виділяють хімічні сполуки, що пригнічують ріст інших 

водоростей [369], [370]. З еколого–трофічних позицій накопичення 

надлишкової біомаси ціанобактерій при евтрофуванні водойм є наслідком 

того, що більшість ціанобактерій різних таксонів є трофічним тупиком у 

харчових ланцюгах гідробіонтів [371]. У ґрунтових трофічних ланцюгах 

антагонізм ціанобактерій не виражений у такій мірі, але і у цих екосистемах 

вони формують найбільш міцні та тривалі ценози [221]. 

Серед ґрунтових водоростей, у т.ч. ціанобактерій, які часто стають 

домінантними у ґрунтових екосистемах, відзначені такі види, як Microcoleus 

vaginatus, Microcoleus sp. sp.; Nostoc commune. На пізньосукцесійному етапі 

найчастіше провідним домінантом стає Cylindrospermum licheniforme (Bory) 

Kiitz. з мінорними видами цього ж роду [372]. Тривалість домінування 

C. licheniforme у плівках "цвітіння" визначається його еколого–

фізіологічними особливостями: здатністю здійснювати процеси азотфіксації 

та фотосинтезу при низьких позитивних температурах; розмножуватися 

довгими нитками, що дозрівають усередині щільних оболонок спор; 

підтримувати рівноважну структуру, для якої притаманним є постійний 

перерозподіл частки вегетативних клітин, спор та гетероцист. 

Флористичний склад наземних скупчень водоростей формують як 

безгетероцистні так і гетероцистні форми ціанобактерій. Гетероцистні 

ціанобактерії здатні до азотфіксації, внаслідок цього вони демонструють 

феномен абсолютного домінування цієї групи водоростей на ріллі в умовах 

дефіциту азоту у ґрунті. Кількість азотфіксуючих ціанобактерій сягає 

мільйонів та десятків мільйонів клітин на 1 см2. Гетероцистні форми 

ціанобактерій володіють специфічною реакцією на деякі біогенні елементи. 

Зокрема, застосування фосфорних добрив призводить до дуже швидкого 

зростання щільності популяцій: з 250 тис. клітин у нездобреному ґрунті до 



146 

 

780 тис./см2 при внесенні фосфорних добрив у кількості 120 кг/га, тобто у 

три рази [221]. 

Подібний розподіл видів водоростей є результатом конкуренції 

(конкурентне витіснення видів з наземних спільнот: стани 2–4, табл. 2.16), 

або екотопічний відбір у вкрай жорстких умовах (стан 5, табл. 2.16). 

Зникнення ґрунтових ціанобактерій розглядається як показник евтрофування 

ґрунту [221]. 

Таким чином, для спільнот водоростей справедливим є положення 

загальної фітоценологіі: при віддаленні від області максимальної 

флористичної насиченості до крайніх умов зростання відбувається зниження 

числа видів у фітоценозі. Воно найбільш виражено у тих місцях, де може 

зростати лише певне число видів через дію екотопічно–ценотичного відбору, 

тобто там, де деякі види здатні не лише виживати, але й абсолютно 

домінувати, що обмежує можливість зростання інших видів [221], [373]. 

На рисунку 2.13 представлено програму проведення еколого-

соціальних (медичних) моніторингових досліджень евтрофування ґрунтів і 

його впливу на життєдіяльність населення. Програма включає два основних 

напрямки, – екологічні дослідження стану ґрунтових екосистем і 

дослідження впливу евтрофованих ґрунтів на стан здоров'я та умови 

мешкання населення за допомогою суто медичних методів. 

Реалізація програми проведення еколого-соціальних (медичних) 

моніторингових досліджень евтрофування ґрунтів і його впливу на 

життєдіяльність населення аналогічна реалізації запропонованої в розділі 2.3 

програми проведення еколого-соціальних (медичних) моніторингових 

досліджень "уразливих зон" водних об’єктів України та їх впливу на 

життєдіяльність населення; обидві програми повинні здійснюватися в 

комплексі. 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Програма еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень евтрофування ґрунтів і його впливу 

на життєдіяльність населення 
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Найбільш важливими показниками екологічного стану ґрунтів, 

забруднених токсинами ціанобактерій, є: процеси сорбції, міграції, деструкції 

та біоакумуляції токсичних метаболітів ціанобактерій; порушення 

екологічних функцій ґрунтових екосистем під впливом ціанотоксинів та 

результати оцінювання виникаючої екологічної небезпеки при використанні 

евтрофованих ґрунтів. З метою досягнення необхідної повноти та 

об’єктивності оцінювання екологічної небезпеки, повязаної з використанням 

евтрофованих ґрунтів, доцільно враховувати також дані щодо рівня 

антропогенного навантаження на ґрунти та розвитку деградаційних процесів 

на досліджуваній території.  

До складу основних показників екологічної небезпеки евтрофування 

ґрунтів віднесені: комплекс природно-кліматичних характеристик регіону та 

стану рослинного покриву; показники ступеня евтрофування ґрунту та 

розвитку ціанобактерій; низку загальних показників властивостей ґрунтів; 

характеристики хімічного забруднення ґрунтів і земель з урахуванням їх 

цільового призначення; показники біотестування токсичності ґрунтів; 

біологічні індикатори "здоров’я" ґрунтової екосистемі; показники 

санітарного стану ґрунтового покриву та характеристики деградаційних 

процесів (таблиця 2.18).  

У ґрунтах ендотоксини швидко затримуються на мінеральних і 

органічних частинках та розкладаються, тому у наведеній програмі 

дослідження евтрофованих ґрунтів на вміст ендотоксинів не включено. 

Оцінку ступеня евтрофування ґрунтів і земель можна здійснити за 

показниками вмісту сполук азоту, фосфору та мікробіологічного індексу 

оліготрофності. 

Важливими альгологічними показниками евтрофування ґрунтів є 

чисельність ціанобактерій. їх біомаса та видовий склад альго-

ціанобактеріального комплексу. 
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Таблиця 2.18 – Показники дослідження сучасного стану ґрунтових 

екосистем  

Блок показників Показники та комплексні оцінки 

Природно-кліматичні умови 

та стан рослинного покриву*) 

Метеорологічні дані (температура атмосферного повітря, 

показники атмосферних опадів), сонячна радіація, тип рельєфу, 

небезпечні геоморфологічні явища, стан рослинного покриву 

за даними ДЗЗ. 

Ступінь евтрофування ґрунтів 

та розвитку ціанобактерій 

Вміст органічного вуглецю, рухомих сполук азоту та фосфору, 

мікробіологічний оліготрофний індекс, біомаса та видовий 

склад ціанобактерій, вміст ціанофіцину та фотосинтетичних 

пігментів (хлорофілу, фікоціаніну), пігментний індекс.  

Типологічна приналежність 

ґрунтів 

Ознаки типу та виду ґрунтів (використання картографічних 

матеріалів, польове обстеження). 

Фізичні, хімічні та біологічні 

властивості ґрунтів і земель з 

урахуванням їх цільового 

призначення*) 

Щільність будови, захаращеність, засміченість (міські землі), 

агрегатна структура, гранулометричний склад; фізична 

глина,%, водопроникність, коефіцієнт фільтрації, буферна 

ємність, вміст гумусу,%; активна реакція (рН), еколого-

агрохімічний бал сільськогосподарських угідь.  

Рівень хімічного забруднення 

земель з урахуванням їх 

цільового призначення*) 

Коефіцієнт забруднення (Кс), індекс забрудненості (ІЗГ), 

сумарний коефіцієнт забруднення (Zc), коефіцієнт дисбалансу 

елементів (Сд), клас/бал за класифікацією.. 

Токсичність ґрунтів  Ростовий тест, ферментативна активність (каталаза, 

пероксидаза, денітрогеназа), інтенсивність амоніфікації та 

нітрифікації, цітогенетичні показники, індекс фітотоксичності, 

умовний показник ушкоджуваностіі, клас/бал за 

класифікацією.  

Стан "здоров’я" ґрунтової 

екосистемі 

Біомаса мікробного пулу, органічний вуглець, вуглець 

мікробної біомаси, базальне дихання, субстрат-індуковане 

дихання, індекс мінералізації (qМ), метаболічний коефіцієнт 

(qCO2), ферментативна активність, співвідношення чисельності 

бактерій, актиноміцетів та грибів, інтегральний показник 

біологічних властивостей (ІПБВ), колі-титр, чисельність 

нетуберкульозних мікобактерій. 

Санітарний стан ґрунтів*) Санітарне число, органічний вуглець, загальний органічний 

азот, мінеральний азот, загальна чисельність мікроорганізмів, 

мікробне число, колі-титр, титр-анаеробів, патогенні бактерії і 

віруси, титр та індекс термофільних бактерій, чисельність 

нетуберкульозних мікобактерій, щільність забруднення 

радіонуклідами, клас/бал за класифікацією. 

Рівень деградації ґрунтів*) Ступінь засолення, рівень еродованості ґрунтів, 

клас/бал за класифікацією деградації ґрунтів.  

Антропогенне навантаження 

на ґрунти і землі *) 

Об’єм викидів та скидів забруднюючих речовин у регіоні 

відносно цих показників у країні в цілому, рівень 

антропогенного навантаження за структурою агроландшафту, 

оцінка в балах за видом використання земель. 

*) аналізуються тільки при значним вмісті ціанобактерій та ціанотоксинів у ґрунтової 

екосистемі, високих значеннях токсичності ґрунтів та низьких значеннях інтегрального індексу їх 

біологічних властивостей.  
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При "цвітінні" ґрунту щільність популяцій ціанобактерій у наземних 

розростаннях може досягати десятків мільйонів клітин на 1 см2 [374]. До не 

менш інформативних, але більш доступних для аналізу показників розвитку 

ціанобактерій, належать такі характеристики як вміст у ґрунті 

фотосинтетичних пігментів (хлорофілу, фікоціаніну), ціанофіціну (запасної 

речовини поліпептидної природи, яка зустрічається тільки у ціанобактерій) 

та значення пігментного індексу Е450/Е480, який характеризує частку 

ціанопрокаріотів у фітопланктоні [375], [376]. За показниками вмісту 

хлорофілу визначають біомасу фотоавтотрофів у ґрунті, за показниками 

вмісту фікоціаніну − рівень розвитку ціанобактерій, за величиною 

пігментного індексу − відсоток ціанобактерій у фотоавтотрофному комплексі 

ґрунтової екосистеми (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 – Орієнтовна оцінка вмісту ціанобактерій у біомасі 

фотоавтотрофів за пігментним індексом Е450/Е480 [376] 

Значення пігментного 

індексу Е450/Е480*) 

Орієнтовна частка ціанобактерій,% у 

загальній біомасі фотоавтотрофів 

˂1,0 100–70 

1,1–1,19 70–60 

1,2–1,29 60–50 

1,3–1,39 40–50 

1,4–1,49 30–40 

1,5–1,59 20–30 

1,6–1,69 10–20 

1,7–1,79 до 10 

>1,8 біля 0 

*) значення індексу розраховані виходячи з співвідношення оптичної 

щільності ацетонового екстракту пігментів в областях короткохвильових 

максимумів поглинання світла для каротиноїдів. 

 

Індекс Е450/Е480 характеризується максимальними величинами для 

додаткових хлорофілів та каротиноїдів діатомових і зелених водоростей. 

Мінімальні значення (близько до 1,0) характерні для жовтих пігментів синьо-

зелених водоростей (ціанобактерій). Відношення Е450/Е480 встановлюється 
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одночасно (в одній пробі) з визначенням хлорофілу, що спрощує виконання 

аналізу. Фікоціанін − специфічний пігмент, який притаманний 

ціанобактеріям. Вміст цього пігменту може бути визначений (як і хлорофілу) 

спектрометричним методом. 

Нормативів гранично допустимого вмісту ціанотоксинів у ґрунтовому 

покрові поки що немає не тільки в Україні, але і в інших країнах.  

Сучасні дослідження вказують на те, що період зберігання 

ціанотоксинів у ґрунтах, рівень їх біодоступності для рослин, міграція у 

ґрунтові води та ступень негативного впливу на представників біоценозу 

залежать від безлічі факторів. До цих факторів можуть бути віднесені: 

специфічні фізичні та хімічні властивості конкретних ціанотоксинів; їх 

концентрація у середовищі; зональні природно-кліматичні умови; 

типологічні ознаки ґрунтів; їх буферна ємність, біологічна активність та 

рівень забруднення іншими токсикантами; вид рослин, що вирощуються; 

чутливість окремих організмів, які мешкають у ґрунтовій екосистемі тощо 

[366]. 

Згідно «Тематичної стратегії ґрунтів» − головного документу 

Європейської Комісії щодо захисту цієї складової довкілля, відбір 

біоіндикаторів треба виконувати ґрунтуючись на цілях та завданнях 

моніторингу [377]. Одним із можливих негативних наслідків забруднення 

ґрунтів токсичними метаболітами ціанобактерій є погіршення їх самоочисної 

здатності. Для оцінки порушення цієї функції ґрунтових екосистем можуть 

бути використані декілька біохімічних показників: інтенсивність базального 

дихання та субстрат-індуковане дихання, активність низки ферментів, 

метаболічний коефіцієнт, коефіцієнт мінералізації тощо. 

Оцінювання "здоров’я" ґрунтів за показниками мікробного дихання 

повинно здійснюватися відповідно ДСТУ ISO16072:2005. Для оцінки 

екологічного стану ґрунтів за цим показником використовується шкала, яка 

наведена у таблиці 2.20. 
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Таблиця 2.20 – Оцінка екологічного стану ґрунтів за інтенсивністю їх 

дихання [378] 

Рівень пригнічення 

інтенсивності дихання 

мікробіоценозу порівняно 

з фоном (еталоном),% 

Характеристика 

екологічного стану 

Оцінка, 

бал 

<10 Добрий  1 

10-25 Задовільний 2 

26-40 Помірно погіршений  3 

41-60 Істотно погіршений  4 

>60 Поганий (небезпечно 

погіршений) 

5 

 

Аналіз літературних даних свідчить про те, що забруднення ґрунтів 

ціанотоксинами впливає на активність каталази, пероксидази, 

поліфенолоксидази, дегідрогенази тощо [379]. Для оцінки впливу 

забруднюючих речовин на ферментативну активність часто використовують 

шкалу, яку запропонував Д. Звягінцев (1978) [380]. Для забезпечення 

об’єктивної оцінки потрібно мати дані щодо ферментативної активності 

конкретного різновиду ґрунту та уявлення відносно процесів, які можуть 

бути порушені під впливом ціанотоксинів, наприклад, активність 

нітрифікації, інтенсивність деструкції пестицидів тощо. Багато ферментів, які 

рекомендується застосовувати для аналізу "здоров’я" ґрунтів, 

характеризують інтенсивність процесів, що визначають родючість ґрунтів. 

Для еколого-медичної оцінки стану ґрунтів вони можуть бути використані 

лише як додаткові показники. 

Властивості міських ґрунтів можна умовно розділити на дві великі 

групи. Перша група включає в себе загальні властивості, характерні для 

ґрунтів, розташованих у певної фізико-географічній зоні. Вони зумовлені 

первинними факторами ґрунтоутворення, біокліматичними умовами, 

специфікою ґрунтоутворюючих порід. Друга група включає специфічні 

властивості, які визначаються рівнем та типом антропогенного впливу. При 

цьому саме остання група багато в чому визначає різку відмінність ґрунтів 
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урбосфери від їх природних аналогів. Формування мікробних комплексів у 

цих ґрунтах визначається здатністю мікроорганізмів до існування у 

середовищі, яке схильне до впливу стрес-факторів. Дані експериментальних 

досліджень свідчать про те, що у міських ґрунтах домінуючою групою 

фотоавтотрофних мікроорганізмів зазвичай бувають ціанобактерії завдяки їх 

унікальної адаптаційної здатності до умов зовнішнього середовища [14], 

[372]. 

Враховуючи, що ціанобактерії сприяють розвитку та збереженню у 

ґрунтах низки небезпечних мікроорганізмів, у тому числі нетуберкульозних 

мікобактерій (НТМ) (які можуть підсилювати дію ціанотоксинів), контроль 

за вмістом даної групи мікробного ценозу слід вважати вкрай важливим та 

пріоритетним напрямком моніторингу. На жаль дослідження, щодо розвитку 

та видового складу ціанобактерій у землях населених пунктів України, нині 

не проводяться. 

Оцінка якісного стану ґрунтів в Україні може здійснюватися за 

«Методикою ґрунтово-геохімічного обстеження земель 

сільськогосподарського призначення» [381] та Методичними 

рекомендаціями «Проведення ґрунтово-геохімічного обстеження 

урбанізованих територій» [382]. 

2.7 Аерозольне та пилове забруднення атмосферного повітря 

ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності 

Глобальне поширення явища "цвітіння" вод та ґрунтів призводить до 

надходження в атмосферне повітря метаболітів ціанобактерій з евтрофованих 

вод та ґрунтів у вигляді рідини та пилу. Незважаючи на те, що забруднення 

повітря продуктами евтрофування часто призводить до алергійних 

захворювань населення, механізмам цього явища та пов'язаним з цим 

медичним питанням приділяється недостатня увага. 
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Рідини та пил можуть бути присутні в повітрі у вигляді аерозолю, 

тобто у вигляді краплин рідини або твердих часток, які рухаються у повітрі 

разом з повітряними потоками. За певних умов аерозолі осідають і повітря 

очищується. Тверді частки, що випали із повітря на поверхню, називають 

аерогель. Гази та пара змішуються з повітрям на молекулярному рівні і 

видалити їх з повітря механічними методами досить важко [383]. 

Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 14 січня 2020 року № 52 [384]. 

Аерозолі – це аеродисперсні (колоїдні) системи, в яких довгий час 

можуть перебувати в підвішеному стані тверді частинки (пил), крапельки 

рідини, що утворюються або при конденсації пари, або при взаємодії газових 

середовищ, або потрапляють у повітряне середовище без зміни фазового 

складу, вегетативні форми і спори бактерій і грибів, представників 

альгофлори (зокрема, ціанобактерій), віруси, а також їх токсини і продукти 

життєдіяльності. Аерозоль – являє собою колоїдну дисперсну систему. 

Повітря або газ є дисперсним середовищем, а тверді і рідкі частинки – 

дисперсною фазою. До аерозолів відносяться ті частинки, розміри яких 

лежать в інтервалі дисперсності від 10–3 до 103 мкм [385]. 

За розмірами (по дисперсності) розрізняють 3 типи частинок аерозолю:  

− дрібнодисперсні (розмір частинок <0,1 мкм), дрібнодисперсні 

частинки розміром до 0,01 мкм складають 90 – 95% аерозольного речовини 

за кількістю присутності в атмосфері [385], це пов'язане зі здатністю таких 

частинок довго перебувати в підвішеному стані в атмосфері за рахунок 

невеликих розмірів і маси; 

− середньодисперсні (розмір частинок 0,1 ÷ 10 мкм), складають 2 – 

9,9% аерозольної речовини за кількістю присутності в атмосфері.  

− грубодисперсні (розмір частинок > 10 мкм). складають 0,1 – 1% від 

усієї маси аерозольної речовини. 
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Залежно від складу та розміру частинок аерозолі називають: 

− туман (дрібнодисперсні краплинки рідини); 

− дим (дрібнодисперсні тверді частинки); 

− пил (середньо та грубодисперсні тверді частинки).  

Утворення аерозолів в різних природних і виробничих процесах 

відбувається двома методами: диспергуванням і конденсацією. 

Аерозолі, що утворюються методом диспергування, надходять в 

повітря у вигляді пилу під час вибухів, дроблення, подрібнення, розпилення 

твердих частинок і при переході порошкоподібних частинок у зважений стан 

під дією повітряних потоків.  

Аерозолі конденсації (охолодження) утворюються конденсаційними 

методами, до яких відносяться: переходи пересичених парів в рідкий або 

твердий стан (наприклад, утворення туманів і хмар, дими металургійних 

печей), а також хімічні реакції, що призводять до появи нових рідких або 

твердих фаз, причому обов'язковою умовою виникнення аерозолю шляхом 

конденсації є наявність перенасиченої пари.  

Значна частина аерозолів формується в атмосфері при взаємодії 

твердих і рідких частинок між собою або з водяною парою. 

За походженням атмосферні аерозолі підрозділяють на природні та 

антропогенні. 

Природними аерозолями називаються всі частинки, що утворилися 

внаслідок природних процесів диспергування речовини: 

− мінеральний пил (продукти вивітрювання ґрунтового покриву, 

вулканогенні частки); 

− морський аерозоль (краплі морського розчину, частинки морської 

солі); 

− біогенні частки (прямого виносу, хімічно перетворені); 

− органічний аерозоль; 

− продукти натурального переходу частинок з газової фази в тверду.  
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До антропогенних аерозолів відносять ті частинки, які виникають в 

процесі господарської діяльності людини. Наприклад, при видобутку 

корисних копалин відкритим способом, сільськогосподарської діяльності, 

роботі ТЕС, впливі автомобільних вихлопних газів, стихійних пожежах, 

вибухах. Аерозолі антропогенного походження складають приблизно 20% від 

природного вмісту аерозолів. Вони утворюються в основному при 

спалюванні твердого та рідкого палива. 

Аерозолі радіоактивні – це аерозолі з радіоактивною дисперсною 

фазою. 

За походженням радіоактивні аерозолі підрозділяють на природні і 

антропогенні. Природні радіоактивні аерозолі утворюються в результаті 

виділення із земної кори радіоактивних інертних газів (радону та ін.) і 

утворення в процесі їх розпаду атомів дочірніх радіонуклідів, які 

приєднуються до частинок, що знаходяться в атмосфері. 

Штучні радіоактивні аерозолі з'являються в результаті ядерних вибухів, 

при технологічних або аварійних викидах підприємств атомної 

промисловості, при обробці твердих або рідких радіоактивних матеріалів, 

при роботі ядерних реакторів, прискорювачів заряджених частинок і т.д. 

Біоаерозолі (скорочення від біологічні аерозолі) – аерозолі, частки яких 

можуть несуть на собі мікроорганізми, токсини; які розглядаються нами у 

вигляді пилових або крапельних частинок, в яких відповідно тверда або рідка 

дисперсна фаза містить біологічно активний субстрат у вигляді 

мікроорганізмів (бактерій, вірусів, спорів, патогенних грибків, ціанобактерій 

тощо) або їх токсинів.  

Виділяють три основні дисперсні фази бактеріального аерозолю: 

− крапельна, або великоядерна фаза складається з бактеріальних 

клітин, оточених водно-сольовою оболонкою. Діаметр частинок близько 0,1 

мм та більше. Частинки осідають досить швидко: тривалість перебування у 
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повітрі становить кілька секунд, а швидкість переміщення – у середньому 30 

см/с; 

− дрібноядерна фаза утворюється при висиханні частинок першої фази 

і складається з бактеріальних клітин, що зберегли тільки хімічно зв'язану 

воду на своїй поверхні та вільну воду всередині клітин. У цій фазі частинки 

мають найменші розміри, легко переміщуються потоками повітря, тривалий 

час перебувають у ньому у зваженому стані, але випаровуються до осідання. 

Це найбільш стійка фаза, оскільки діаметр більшості частинок вбирається у 

0,05 мм, а швидкість пересування перевищує 30 см/с, тому вони можуть 

розсіюватись на великі відстані; 

− фаза "бактеріального пилу". З перших двох фаз бактерії можуть 

переходити до складу більших частинок, що осідають у вигляді пилу на 

різних предметах, утворюючи так званий «бактеріальний пил». Її важлива 

властивість – здатність легко диспергуватися під впливом навіть малих 

струмів повітря. Розмір часток варіює від 0,01 до 1 мм. Залежно від розміру 

частинок та швидкості повітряних течій швидкість їхнього переміщення 

знаходиться в межах 0,5-30 см/с [386]. 

Аерозолі біологічного походження переносяться на величезні відстані. 

Відомі випадки, коли спори грибів були виявлені над Карибським морем в 

1000 км від найближчого можливого місця їх утворення. Спори цвілі і 

дріжджів знаходять в атмосфері на висоті понад 11 км [387]. 

За фракційно-дисперсним складом біологічні аерозолі відносяться до 

полідисперсних систем, величина частинок яких коливається в широкому 

діапазоні. Окремі частинки біоаерозолів мають розміри приблизно від 0,02 до 

100 мкм по діаметру, залежно від типу і джерела походження. Проте вони 

також часто об'єднуються в кластери, утворюючи великі частинки. 

Важливою характерною властивістю біоаерозолів є розмір, 

життєздатність, алергенність, токсичність і фармакологічна активність.  



158 

Процес евтрофування супроводжується утворенням полідисперсних 

(що складаються із часток різного розміру), гетерогенних (частинки яких 

мають різний хімічний склад) систем біоаерозолів. 

Для оцінки впливу на атмосферне повітря процесу евтрофування 

("цвітіння" води), що виникає у результаті інтенсивного розвитку найбільш 

поширених видів: ціанобактерій (синьозелених водоростей), дінофітових 

водоростей (дінофлагеллятів) та діатомових водоростей (діатомеї), необхідно 

розглянути процес їх взаємодії з повітряним середовищем. 

Водне середовище і ґрунти є природними середовищами проживання 

водоростей. Процес переносу водоростей у складі аерозолів з водного 

середовища або з ґрунтів у повітряне середовище називається 

"аерозолізація". До процесу аерозолізації схильні як ціанобактерії, так і 

дінофлагелляти та діатомеї.  

У повітря водорості та їх токсини потрапляють головним чином із 

поверхні ґрунту або водних об’єктів, що схильні до евтрофування, під дією 

вітру, атмосферних опадів. Це може відбуватися під час пилових бур, 

ураганів, гроз, мусонів. 

Ширина або діаметр клітин водоростей варіюється від 0,5 мкм до 

100 мкм. В основному, розміри клітин мікроорганізмів знаходяться в межах 

від 0,2 до 10 мкм. Середній розмір клітин – 2 мкм. Розмір клітин співпадає з 

розміром середньо дисперсних аерозолів повітря. 

Зі збільшенням кількості органічних речовин у ґрунті, як правило, 

зростає і кількість мікроорганізмів (ціанобактерій у тому числі). Органічні 

речовини є живильним середовищем для більшості ґрунтових бактерій. 

Загальний запас органічних речовин ґрунту досягає 400 т на 1 га, з них 

більша частина знаходиться в поверхневому шарі (до 30 см) ґрунту.  

Клітин, спори та токсини водоростей підіймаються в повітря з пилом 

ґрунту під дією вітру. Піднявшись з поверхні ґрунту у повітря, вони 

адсорбуються на частинках аерозолю, який вітає у повітрі, утворюючи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB


159 

біоаерозолі. Коагуляція аерозолів (об'єднання дрібних диспергованих 

частинок в великі) відбувається при зіткненнях між частками внаслідок 

броунівського руху, неоднакової швидкості седиментації (осадження) 

частинок різної величини під впливом електричних сил і інше. При 

зіткненнях тверді частинки злипаються, а рідкі зливаються, і число «вільних» 

частинок аерозолю зменшується. Швидкість коагуляції, тобто зменшення 

числа частинок в одиницю часу, пропорційна квадрату їх концентрації в 1 м3 

повітря [387]. 

Таким чином, з повітря поблизу евтрофованого об'єкту швидко 

зникають як дуже дрібні частинки аерозолю, так і дуже великі: перші 

внаслідок злипання, другі – в результаті осідання на поверхню, частинки 

аерозолю проміжних розмірів мають максимальну стійкість. Тривалість 

існування ціанобактерії в повітрі залежить від розміру і маси твердих 

частинок аерозолю [388]. 

Сучасні ціанобактерії, дінофлагелляти та діатомеї існують як в прісних, 

так і в солоних водоймах (в морях на мілководді, переважно на глибині 0–

20 м). Частки морського та океанічного аерозолю утворюються у вигляді 

крапель води. Одним з механізмів утворення цих крапель є здування бризок з 

гребнів хвиль, що розбиваються. Ці краплі складаються з часток морської 

солі, які залишаються в результаті випаровування, і в силу своїх значних 

розмірів характеризуються невеликим часом життя в атмосфері.  

Основним механізмом потрапляння в атмосферу біоаерозолю з 

поверхні морю або океану вважають механізм утворення бульбашок при 

кавітації [389]. Підіймаючись у вищі шари рідини, бульбашка збільшується, 

оскільки потрапляє в області із меншим тиском, а потім 

схлопується. Більшість повітряних бульбашок виникає при турбулентному 

русі води, коли хвилі стикаються або ударяються об крутий берег. Цей 

процес сплескування бульбашок супроводжується утворенням крапельок, що 

рухаються майже паралельно поверхні води. Найважчі краплі розміром 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
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діаметру d >100 мкм не в змозі перебувати в підвішеному стані, частина цих 

важких крапель падає всередину порожнини бульбашки, що лопнула. 

Частина більш дрібних крапельок захоплюється вгору потоком повітря, 

що вирвався зі бульбашки, і здатна існувати в підвішеному стані 

безпосередньо над евтрофованою поверхнею води. Хімічний склад цих 

частинок (біоаерозолів) складається із активного субстрату у вигляді клітин 

спор та токсинів водоростей та сухого залишку морської води у вигляді 

солей: NaCl – 78%, МgСl2– 11%, CaSO4, Na2SO4, K2SO4–11%. Максимальна 

кількість представлена частинками біоаерозолів розміром близько 0,3 мкм 

[385]. 

Перенесення клітин спор та токсинів водоростей з поверхні 

евтрофованих прісних водойм в атмосферне повітря можливе при сильному 

вітри під час урагану, бурі тощо. Під дією поривів вітру краплі води, що 

містять клітини мікроорганізмів або їх токсини, можуть підніматися в 

повітря і переноситися на якусь відстань від евтрофованого прісного 

водойму. Краплі води в повітрі стикаються з твердими частинками 

повітряного аерозолю, вода випаровується, клітини мікроорганізмів або їх 

токсини адсорбуються, утворюють біоаерозолі. 

Механізм аерозолізації аналогічний взаємодії при здування пилу з 

поверхні евтрофованого ґрунту. 

Існує група аерофільних водоростей (аерофітонів), які живуть в 

незвичайних умовах, контактують безпосередньо з повітрям. Типовим 

місцем життя на вологому субстраті для них служить поверхня скель, 

каменів, кори дерев та інше. За ступенем зволоженості їх ділять на дві 

підгрупи: повітряні і водно-повітряні.  

Життя водоростей мінливе і характеризується частою зміною 

температури і вологості довкілля. Вдень середовище досить сильно 

прогрівається, а вночі температура значно опускається. Водорості, що 

мешкають в умовах винятково атмосферного зволоження, вимушені часто 
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переходити із стану надлишкового зволоження (наприклад, після зливи) в 

стан мінімальної вологості в посушливі періоди, коли вони висихають 

настільки, що можуть бути розтерті в порошок. До таких різких перепадів 

схильні тільки аерофільні водорості. Однак вони добре пристосовані до 

подібного існування.  

Аерофільні водорості представлені мікроскопічними водоростями з 

відділів синьозелених, зелених і, в значно меншій мірі - діатомових і 

червоних водоростей.  

При масовому розвитку аерофільних водоростей вони зазвичай мають 

вигляд порошкоподібних або слизових нальотів, повстяної маси, м'яких або 

твердих плівок або кірочок. Особливо рясними є розростання водоростей на 

поверхні вологих скель та дерев.  

Аерофільні спільноти водоростей дуже різноманітні і виникають як за 

цілком сприятливих, так і за екстремальних умов. Їх зовнішні і внутрішні 

пристосування до такого способу життя різноманітні і схожі з тими, що 

виявляються у ґрунтових водоростей, які розвиваються на поверхні ґрунту. 

При старінні та загибелі (лізисі) клітини токсини водоростей можуть 

потрапляти в атмосферне повітря, осідати на твердих частинках аерозолю 

(пилу), які вітають у повітрі, утворюючи біоаерозолі, і переміщатися з ними 

на значні відстані.  

Едафофільні водорості. Основний життєвим середовищем едафофільних 

водоростей є ґрунт. Типові місцеперебування – поверхня і ґрунтовий шар. 

Залежно від місцезнаходження водоростей і їх способу життя в межах цього 

типу розрізняють три групи: наземні водорості, що масово розвиваються на 

поверхні ґрунту в умовах атмосферного зволоження; водно-наземні 

водорості, які масово розвиваються на поверхні ґрунту, постійно просоченої 

водою; ґрунтові водорості, що населяють товщу ґрунтового шару. 

Ґрунт як біотоп має схожість з водним та повітряним середовищами. 

Властивістю. яке кардинально відрізняє ґрунт від вищеназваних біотопів, є 
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його непрозорість. Цей фактор має вирішальний вплив на розвиток 

водоростей. Однак в товщі ґрунту, куди не проникає світло, життєздатні 

водорості виявляються на глибині до 2 м в цілинних і до 2,7 - м в орних 

землях. Це пояснюється властивістю деяких водоростей переходити в 

темряві до гетеротрофного живлення. 

2.8 Вплив аерозольного та пилового забруднення атмосферного 

повітря на здоров’я і життєдіяльність населення 

Забруднення повітря в районі розташування евтрофованих об'єктів 

відбувається сезонно, в період "цвітіння" ціанобактерій (синьозелених 

водоростей), дінофітових водоростей (дінофлагеллятів) та діатомових 

водоростей (діатомеї) і супроводжується утворенням в атмосферному повітрі 

біологічних аерозолів. 

Джерелами утворення біологічних аерозолів є [390]: 

−  поверхня евтрофованих морів і океанів, що покривається пінними 

бульбашками, які з часом лопаються з утворенням великої кількості дрібних 

крапель, при висиханні яких залишаються сольові частки (d<0,1 мкм), які 

відіграють роль ядр конденсації для біологічно активного субстрату (НТМ, 

ціанобактерій та їх токсинів; 

− поверхня евтрофованих прісних водойм під дією сильного вітру 

краплі води, що містять ціанобактерії або їх токсини, можуть підніматися в 

повітря, де стикаються з твердими частинками повітряного аерозолю, 

утворюючи біоарозолі, які знаходяться в повітрі в підвішеному стані певний 

час; 

− евтрофована поверхня вологих скель, каменів, кори дерев тощо, 

після лізису клітини токсини ціанобактерії можуть потрапляти в атмосферне 

повітря;  

−  поверхня евтрофованого ґрунту і гірських порід, найдрібніші 

частинки якої містять біологічно активний субстрат у вигляді ціанобактерій 
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або їх токсинів, вони здуваються і піднімаються повітряними потоками на 

велику висоту і переносяться вітром на великі відстані.  

Забруднення атмосферного повітря поділяються на природне 

(викликані природними причинами) і антропогенне (пов'язані з діяльністю 

людини).  

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дає таке визначення: 

"Забруднення повітря має місце в такому випадку, коли забруднююча повітря 

речовина або декілька речовин присутні в атмосфері в такій кількості і 

протягом такого часу, що спричиняють шкоду або можуть сприяти шкоді 

людям, тваринам, рослинам та майну, або можуть призвести до погіршення 

здоров'я людини або стану майна, які не піддаються обліку" [391]. 

Хімічне забруднення атмосферного повітря є забруднення твердими, 

газоподібними й рідкими речовини, хімічними елементами й сполуками 

штучного походження, які надходять у біосферу, порушуючи встановлені 

природою процеси кругообігу речовин і енергії. В «уразливих зонах» 

поблизу евтрофованих об’єктів хімічне забруднення відбувається під час 

здування зважених частинок з евтрофованих поверхонь ґрунту або водойму і 

утворенню біоаерозолів. Ці біоаерозолі являють собою аеродинамічну 

систему, що знаходиться в атмосферному повітрі в підвішеному стані 

(зважені частинки) і в якій тверда або рідка дисперсна фаза містить біологічні 

складові (частинки водоростей, токсини водоростей, спори та гіфи грибів, 

токсини грибів, пил рослин  

Вплив частинок біоаерозолю на здоров’я людини залежить від 

наступних факторів:  

− хімічний склад і фізичні властивості частинок;  

− масова концентрація зважених в повітрі частинок;  

−  розмір часток;  

− час експозиції на людину. 



164 

Хімічний склад і фізичні властивості дисперсної фази біоаерозолю 

визначаються хімічним складом зважених частинок повітря, з якої сталося 

зіткнення мікроорганізмів Зважені частинки – це суміш твердих і рідких 

органічних і неорганічних речовин, присутніх в підвішеному стані в повітрі, 

фізичні і хімічні характеристики якої змінюються в залежності від 

місцезнаходження. До найбільш поширених хімічних компонентів зважених 

частинок відносяться сульфати, нітрати, аміак, неорганічні іони, такі як іони 

натрію, калію, кальцію, магнію і хлорид-іони, органічний і елементарний 

вуглець, мінерали земної кори, вода, що пов'язана частинками вода, метали (в 

тому числі ванадій, кадмій, мідь, нікель і цинк) і поліциклічні ароматичні 

вуглеводні (ПАВ). 

До показників, які зазвичай використовуються для характеристики 

аерозолю і мають вплив на здоров'я, відноситься масова концентрація 

частинок діаметром менше 2,5 мкм (ТЧ2,5) і масова концентрація частинок 

діаметром менше 10 мкм (ТЧ 10). До складу ТЧ2,5, які часто називають 

дрібнодисперсними зваженими частинками, також входять ультра 

дрібнодисперсні частинки діаметром менше 0,1 мкм. На більшості території 

Європи вміст ТЧ2,5 становить 50–70% ТЧ10. 

Постанова Кабміну України від 14.08.2019 р. № 827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» 

визначає [392]: 

ТЧ10 – частинки з аеродинамічним діаметром 10 мкм і менше, які 

проходять через селективний пробовідбірник ефективністю затримання, що 

забезпечує 50-процентне відсіювання частинок з аеродинамічним діаметром 

10 мкм.  

ТЧ2,5 – частинки з аеродинамічним діаметром 2,5 мкм і менше, які 

проходять через селективний пробовідбірник ефективністю затримання, що 

забезпечує 50-процентне відсіювання частинок з аеродинамічним діаметром 

2,5 мкм. 



165 

Розмір частинок визначає притаманну аерозолям властивість 

проникати в дихальні шляхи. Мікрочастинки розміром до 5 мкм (5·10-6 м) 

(ТЧ10) здатні проникати в альвеоли та затримуватися в них. Частинки 

величиною 10 мкм (10-5 м) і більше затримуються у верхніх дихальних 

шляхах і бронхах, в альвеоли не проникають [387]. 

Основне джерело інформації щодо впливу ТЧ2.5 на організм – щорічна 

доповідь ВООЗ про зв'язок між забрудненням повітря і серцево-судинними 

захворюваннями [7]. 

Частинки ТЧ2,5 настільки дрібні, що проходять крізь біологічні бар'єри 

організму людини: носову порожнину, верхні дихальні шляхи, бронхи і 

разом з повітрям потрапляють безпосередньо в альвеоли – бульбашки, в яких 

відбувається газообмін між легкими і кровоносними судинами. Найдрібніші 

частинки ТЧ2.5 через альвеоли можуть надходити в кров. Тому з ними 

пов'язані захворювання не лише дихальної системи, а й серцево-судинної.  

Вплив ТЧ10 і ТЧ2,5 на здоров'я людини доведений численними 

дослідженнями, в результаті їх аналізу можливо виявити наступні основні 

механізми шкідливого впливу частинок: 

− порушення легеневих рецепторів: тахікардія, серцева аритмія; 

− руйнування клітин легеневого епітелію; 

− розвиток запальної відповіді; 

− збільшення згортання крові; 

− дестабілізація атеросклеротичних бляшок; 

− потовщення стінок судин;  

− алергічні реакції або підвищена чутливість до подразників. 

Фактичну концентрацію частинок в повітрі оцінюють різні служби 

екомоніторингу по всьому світу. Найбільший он-лайн моніторинг повітря – 

наводить всесвітній індекс якості повітря (The World Air Quality Index). Він 

оприлуднює індекс якості повітря в містах по всьому світу. Цей індекс 

визначається за всіма забруднювачами повітря. І основний з них – саме ТЧ2.5. 
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Величина впливу частинок ТЧ2,5 і ТЧ10 на здоров’я людини прямо 

пропорційно залежить від вмісту зважених в повітрі частинок. Чим більше 

концентрація частинок в атмосферному повітрі, тим більша їх кількість може 

потрапити в організм людини та  завдати більшої шкоди здоров'ю. 

Розміри частинок, що знаходяться в повітрі поблизу евтрофованих 

об’єктів в підвішеному стані, відповідають розмірам ТЧ2,5 і ТЧ10.  

Розмір частинки характеризують радіусом або діаметром. 

Полідисперсний аерозоль складається з частинок різних розмірів, 

концентрація і маса яких може відрізнятися на порядки.  

Дослідженнями встановлено, що в атмосферному повітрі в 

підвищеному стані знаходяться частинки біоаерозолю розміром від 0,1 мкм 

до 10 мкм. Біоаерозолі з діаметром більш 10 мкм швидко осідають на 

поверхню, а найменші та найлегші з діаметром менше 0,1 мкм будуть 

підніматися у високі шари атмосфери. Зовсім дрібні частинки (близько 1 нм і 

менше) – це вже молекули газів.  

Таким чином, чим більше розмір (радіус) частинки, тим більша 

швидкість осідання і менша її леткість. ТЧ2.5, на відміну від крупніших 

часток (ТЧ10), легко проникають крізь біологічні бар'єри і тому становлять 

найбільшу загрозу для організму людини. Результати епідеміологічних 

досліджень аерозолів в навколишнє середовище з початку 1990-х рр. 

показали, що частинки розміром менше 2,5 мкм небезпечніше для здоров'я 

населення, ніж частинки розміром менше 10 мкм, при одинаковії дозі за 

масою. 

 За даними ВООЗ, частинки ТЧ2.5 скорочують очікувану тривалість 

життя людини в середньому на 8,6 місяців. Всього з ТЧ2.5 пов'язані 3% 

смертей від захворювань серцево-судинної та дихальної системи і 5% 

смертей від раку легень.  

Розмір частинок аерозолю визначає властивість аерозолів проникати в 

дихальні шляхи.  
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Головна небезпека ТЧ2,5 полягає в хронічному впливі цих частинок на 

здоров'я людини. Дрібнодисперсні частки ТЧ2,5 накопичуються в організмі та 

згодом можуть призвести до важких наслідків. При цьому симптоми 

«отруєння» ТЧ2,5 будуть проявлятися непомітно. Частинки відкладаються в 

легенях, судинах і викликають в них запалення. У відповідь на запалення в 

крові підвищується кількість спеціальних сигнальних білків – цитокінів. 

Вони запускають ланцюг біохімічних реакцій, які врешті решт провокують 

тромбоз, а потім призводять до ішемічної хвороби серця, інфаркту і т. д. 

Біохімічна відповідь організму на ТЧ2,5 триває більше часу, ніж нервова 

реакція.  

Час перебування в повітрі та розповсюдження біоаерозолів земною 

поверхнею залежить від: розмірів частинок та щільності, швидкості вітрів, а 

також від того, на яку висоту частинки були підняті спочатку. Великі 

частинки осідають протягом декількох годин або діб у підвітряну сторону від 

джерел їх утворення з розсіюванням земною  поверхнею, але й можуть 

переноситись на сотні кілометрів, якщо спочатку піднялися на достатню 

висоту. Так, наприклад, пил пустелі Сахара можна помітити на півдні США, 

в центральній та Латинській Америці. Частинки цього пилу малі, діаметр 

дорівнює 12 мкм та більше, середня густина складала 2,5 г/см3; пил частково 

залишається сухим, частково осаджується до землі дощами.  

Дрібні частинки (розмір частки менше 1 мкм) мають час перебування в 

нижніх шарах атмосфери 10–20 діб, що сприяє їх поширенню на великі 

відстані від джерел утворення не лише по горизонталі. Пересуванням 

повітряними потоками аерозолі можуть проникати у верхні шари тропосфери 

і з них – в стратосферу. 

Час життя аерозольної частинки в атмосфері {стійкість) визначається 

швидкістю седиментації (осадження) під впливом сил гравітації, яка, 

відповідно до рівняння Стокса, прямо пропорційна квадрату радіусу 

частинки, її щільності і обернено пропорційна в'язкості повітря. Швидкість 
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осадження становить кілька десятків см/с для частинок з d>100 мкм, декілька 

мм/с – для частинок з d>10 мкм і надзвичайно мала при d=0,01–0,1 мкм, коли 

швидкість броунівського руху переважає над швидкістю осідання. Тому 

частинки найдрібнішої фракції можуть тривалий час перебувати в 

атмосферному повітрі в підвішеному стані. 

Швидкість осідання частинок з діаметром від 2,5 мкм до 10 мкм 

становить від 0,198 мм/с до 3 мм/с. Швидкість осідання для частинок 

діаметром менш 2,5 мкм становить менше 0,198 мм/с. Біоаерозолі з 

частинками діаметром від 0,1 мкм до 1 мкм можуть перебувати в 

атмосферному повітрі протягом багатьох днів і тижнів і, відповідно, 

піддаватися транскордонному переносу повітрям на великі відстані [387]. 

Таким чином, чим більше час знаходження частинок біоаерозолю в 

повітрі, тим більша кількість їх може проникнути в організм людини та 

завдати більшу шкоду. 

У практиці досліджень моніторинг біологічних частинок аерозолів, що 

переносяться повітрям, зазвичай проводиться методом реєстрації зіткнень 

частинок у повітрі, а також шляхом проведення мікроскопічних досліджень. 

Станції моніторингу проводять регіональні виміри вмісту аероалергенів. 

Переконливо доведена роль повітряних алергенів у виникненні алергійного 

риніту, зростає число доказів ролі аероалергенів при дослідженні природи 

астми. 

Хімічне забруднення атмосферного повітря відбувається також в 

результаті випаровування газів з поверхні евтрофованого водойму.  

 З ростом числа живих організмів, водоростей відбувається перехід від 

аеробного стану водойми до анаеробного. Розкладання супроводжується 

рядом небезпечних явищ: дефіцитом кисню, виділенням токсинів, 

бактеріальним забрудненням, утворенням ароматичних речовин. При 

масовому відмиранні ціанобактерій відбувається швидкий розпад колоній та 

лізис клітин, особливо в нічні години. Передбачається, що причиною 
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масового відмирання може бути масове отруєння власними токсинами, а 

поштовхом – симбіотичні віруси, які не здатні руйнувати клітини, але здатні 

послабити їх життєдіяльність. За відсутності кисню відбувається розкладання 

органічної речовини в процесі життєдіяльності анаеробних мікроорганізмів. 

В результаті цілого ряду взаємопов'язаних процесів бродіння утворюються 

метан (СН4), вуглекислий газ, вода, аміак (NH3) і сірководень (Н2S). 

Замори риби в період цвітіння води пов'язують з розвитком процесу 

гниття, виділенням отруйних газів (аміаку і сірководню) і низькою 

насиченістю води киснем, обумовлених інтенсивним розпадом самих 

ціанобактерій та інших гідробіонтів.  

За даними деяких авторів [224], водорості в процесі життєдіяльності 

виділяють в навколишнє середовище багато летючих токсичних сполук 

(ізометілмеркаптан, індол, сірководень, аміак, леткі фракції фенолу), які 

впливають на дихальну, нервову, травневу системи тварин і риб, мають 

неприємні запахи. 

Таким чином, за сприятливих умов процес евтрофування може активно 

розвиватися, викликаючи бродіння органіки. В результаті поверхня водойму 

перетворюється у спекотні літні дні в джерело виділення в атмосферу 

перерахованих вище забруднюючих речовин, які негативно впливають на 

здоров'я людини. Нижче наведено детальну характеристику деяких з них. 

Аміак – безбарвний газ з різким запахом, добре розчиняється у воді. У 

природі утворюється при розкладанні азотовмісних органічних сполук, цей 

газ утворюється в значних кількостях при гнитті, розкладанні і сухій 

перегонці органічних сполук, що містять азот. Аміак – токсичний газ. 

Людина здатна відчути запах аміаку в повітрі вже в незначній концентрації – 

0,0005 мг/л, коли ще немає великої небезпеки для здоров'я. При підвищенні 

концентрації в 100 разів (до 0,05 мг/л) проявляється подразнюючу дію аміаку 

на слизову оболонку очей і верхніх дихальних шляхів, можлива навіть 

рефлекторна зупинка дихання. Концентрацію 0,25 мг/л насилу витримує 
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протягом години навіть дуже здорова людина. Хронічний вплив 

сублетальних доз аміаку призводить до вегетативних розладів, підвищенню 

збудливості парасимпатичного відділу нервової системи, слабкості, нежиті, 

кашлю, болю у грудях.  

Сірководень – це безбарвний газ, який має досить специфічний аромат, 

що нагадує запах тухлих яєць. Газ може утворюватися природним шляхом, 

під час гниття натуральних речовин, до складу яких входить сірка, або в 

процесі розкладання білків померлих рослин і живих організмів. Сірководень 

– токсичний газ, який негативно діє на нервову систему людини. Найбільша 

небезпека полягає в тому, що газ притуплює нюх і через це людина перестає 

розрізняти токсичні пари. Саме тому отруєння токсинами може наступити 

несподівано. Основними ознаками отруєння токсичним газом є: набряк 

легень, сильні судоми, нервовий параліч, кома. Сірководень також негативно 

діє на зір, вражаючи слизову оболонку ока і викликаючи кон'юнктивіт, 

світлобоязнь. 

Відчутний запах сірководню відзначається при концентрації 

сірководню 1,4–2,3 мг/м3, значний запах - при 4 мг/м3, важкий запах при 7–11 

мг/м3. 

Метан – це одна з найпростіших сполук класу вуглеводнів. Це газ, що 

не має запаху, кольору, майже не розчиняється у воді. Метан практично не 

розчиняється в крові людини, тому вважається нешкідливим. Він виникає в 

результаті розкладання органічних речовин. Утворенню метану допомагають 

бактерії. Через них починається бродіння клітковини рослин, що сприяє 

появі метану, який відноситься до неотруйних парафінових вуглеводнів.  

Фенолами називають органічні речовини, до складу яких входить одна 

або кілька гідроксильних груп, приєднаних до вуглецю бензольного кільця.  

Фенол – летюча речовина з характерним різким запахом. Пари його 

отруйні. Феноли в природних умовах утворюються в процесах метаболізму 

водних організмів, при біохімічному розпаді і трансформації органічних 
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речовин, що протікають як в водної товщі, так і в донних відкладах. 

Виділення фенолів різко збільшується при відмирання водоростей і 

особливо при їх розкладанні [224], [393]–[396]. Так, при звичайної кількості 

водоростей вміст летких фракцій фенолу становив в Кременчуцькому 

водосховищі 0,016 мг/л, при частковому розкладанні – 0,222 мг/л, в місцях 

масового розкладання водоростей – до 0,688 мг/л. 

При вдиханні фенол порушує діяльність нервової і серцево-судинної 

системи. Пари і розчин фенолу надають подразнюючу дію на шкіру, слизові 

оболонки дихальних шляхів і очей, провокуюють хімічні опіки, а також 

вражають внутрішні органи, особливо нирки і печінку. Навіть незначні дози 

фенолу викликають кашель, чхання, запаморочення, головний біль, нудоту і 

занепад сил. Часто фенол є чинноком розвитку онкологічних захворювань. 

Згодом фенол не втрачає токсичні властивості, і для людини його небезпека 

не знижується. 

Час виведення фенолу з організму – 24 години, однак за цей період він 

здатний завдати непоправної шкоди організму на довгі роки. 

Гранично допустима максимально-разова концентрація фенолу в повітрі 

населених місць – це концентрація, яка при вдиханні протягом 20–30 хвилин 

не повинна викликати в організмі людини рефлекторних реакцій.  

Рідкий фенол або у вигляді пари (газоподібний) здатний спровокувати 

виникнення опіку або алергічних реакцій, а також викликає некроз тканин (в 

результаті зміни білкових молекул). 

До складу біоаерозолів, крім рідких частинок (аерозолів) і твердих 

частинок (пилу) повітря, можуть входити також мікроорганізми (клітини 

водоростей і їх токсини).  

Біологічне забруднення атмосферного повітря виникає внаслідок 

надходження різних мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності (віруси, 

бактерії, грибки). 
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Біологічне забруднення повітря може викликати алергічні реакції 

верхніх дихальних шляхів до бронхіальної астми; збудники деяких 

інфекційних хвороб (грип, кір, паротит, туберкульоз) також переносяться 

повітряним шляхом. 

Морфолого-фізіологічні особливості ціанобактерій дозволяють їм 

активно поширюватися на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах, у всіх 

типах водойм – у прісній воді, у морських системах. 

В "уразливих зонах" поблизу евтрофованих об’єктів біологічне 

забруднення відбувається в результаті процесу утворення в повітрі 

біоаерозолів внаслідок властивості токсигенних водоростей виділяти при 

загибелі (лізисі) клітини велику кількість отруйних речовин – токсинів. 

Шкідливість ціанобактерій полягає в їх властивості утворювати 

токсини, небезпечні для людини, тварин, рослин, багатьох гідробіонтів. 

У водному середовищі або в ґрунті токсини можуть знаходитися 

всередині клітини водорості або після загибелі клітин надходити в 

навколишнє середовище. Турбулентність або пориви вітру сприяє 

аерозолізації токсинів з водного середовища у повітря у формі біоаерозолю. 

Токсигенні ціанобактерії поширені у водоймах багатьох країн світу, що 

значно розрізняються за кліматичними умовами. Розвиток ціанобактерій 

супроводжується виділенням різних метаболітів, але основну проблему, 

пов'язану з забрудненням навколишнього середовища представляють 

токсини. 

Морфолого-фізіологічні особливості ціанобактерій дозволяють їм 

активно поширюватися на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах, у всіх 

типах водойм – у прісній воді, у морських системах. 

Шкідливість ціанобактерій полягає в їх властивості утворювати 

токсини, небезпечні для людини, тварин, рослин, багатьох гідробіонтів. 

Ціанотоксини – внутрішньоклітинні токсичні метаболіти ціанобактерій, 

їх поділяють на 5 функціональних груп: гепатотоксини, нейротоксини, 
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цитотоксини, дерматотоксини і внутрішньоклітинні ліпополісахариди 

(ендотоксини). [397], [398]. Ціанотоксини відрізняються різної токсичністю: 

напівлетальна доза (LD50) мишей варіює від 10 до 1000 мкг/кг [399]. 

Отруєння подібними токсинами можливе при вживанні заражених 

водоростями води та продуктів, а також при вдиханні їх у вигляді аерозолів.  

У тропічних регіонах ціанобактерії є основним альгокомпонентом 

повітряної біоти. Під час штормів та інших турбулентних природних явищ їх 

вміст у повітрі різко зростає, що може створювати реальну загрозу здоров'ю 

людини.  

Для дослідження негативного впливу процесів евтрофування водних та 

ґрунтових об’єктів шляхом  біологічного забруднення атмосферного повітря 

слід вивчати ціанотоксини, що мають властивість надходити в організм 

людини з повітря інгаляційним шляхом. 

Найнебезпечнішим серед цитотоксинів є мікроцистин LR. Введення 

мікроцистину LR у ніс миші викликало алергічну реакцію у вигляді великого 

некрозу епітелію носової порожнини. Ознаки отруєння поза носовою 

порожниною, або всередині трахеального епітелію, не були виявлені. На 

лабораторних тваринах було доведено більшу чутливість до впливу токсинів 

при їх вдиханні, ніж при внутрішньочеревному введенні, і що різні шляхи 

надходження токсинів в організм викликають різні клінічні симптоми. [103]. 

Ціанобактерії синтезують також ендотоксини, у яких активним 

компонентом є ліпополісахариди (ЛПС). ). Ліпополісахариди (ендотоксини) є 

основним компонентом клітинної стінки грамнегативних бактерій, 

біологічно активними молекулами, які беруть участь у їх взаємодії з іншими 

організмами. 

ЛПС є дуже стабільною речовиною і не руйнується нагріванням чи 

іншими засобами. Вони можуть зберігатися дуже довго у рідинах та на сухих 

поверхнях за відсутності життєздатних бактерій. 
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У якості можливого джерела ендотоксинів закордонними авторами 

досліджувалися морські аерозолі, що утворюються під час турбулентних 

явищ – штормах, припливах, використанні моторного морського транспорту 

тощо. Морські аерозолі дуже розповсюджені у прибережних містах та 

можуть являти собою небезпеку, зокрема, для рекреантів у разі наявності у 

біологічних складових аерозолів чинників, які можуть викликати алергійні 

реакції та запалення. Такими агентами у складі аерозолів, поряд з іншими, є 

ендотоксини, які останнього часу активно досліджуються багатьма авторами 

[16], [400]. 

Як зазначалось раніше, ендотоксини пірогенні та токсичні. Вони здатні 

викликати опіки, їх дія на живий організм супроводжується подразненням 

шкіри та очей, а також виникненням алергійних реакції у людей та тварин. 

Ірритантний та пірогенний ефекти ендотоксинів являють собою особливу 

небезпеку для здоров’я людини при рекреаційному використанні "квітучого" 

водного об’єкта.  

Хронічний вплив ціанобактеріальних нейротоксинів, таких як BMAA, в 

тому числі при інгаляційному надходженні аерозолізованих токсинів, 

пов'язаний з надзвичайною кількістю випадків бокового аміотрофічного 

склерозу (БАС) у популяції [401]. BMAA також підсилює вплив інших 

нейротоксинів [402]. 

Як відзначається у багатьох дослідженнях закордонних авторів, а також 

підтверджується дослідженнями УКРНДІЕП щодо дії на організм людини 

аерозолів, токсини ціанобактерій якийсь період часу можуть знаходиться в 

атмосферному повітрі в аерозолізованому вигляді, та інгаляційним шляхом 

проникати до організму людини, що призводить до алергійних захворювань, 

та захворювань нервової системи. В цьому напрямку необхідні додаткові 

дослідження. 

До добре досліджених токсинів шкідливих водоростей (міжнародний 

термін – Harmful Algae – HA), які інгаляційним шляхом у вигляді аерозолів 
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надходять до організму людини, належать токсини представників морських 

дінофітових джгутикових водоростей Karenia brevis, які продукують 

бреветоксини. Ці водорості майже щорічно викликають явища так званих 

"червоних припливів" або "цвітіння" на західному узбережжі Флориди 

(особливо це стосується Мексиканської затоки) [403]. 

Клітини водорості Karenia brevis, належать до дінофлагеллятів, є 

крихкими, тому вони легко піддаються лізису в умовах дії вітру та наявності 

хвиль. Лізовані клітини цих водоростей виділяють у товщу води 

нейротоксини (бреветоксини), які викликають масову загибель риби, що 

зазвичай є однією з перших попереджувальних ознак «червоних припливів». 

У прибережних умовах, для яких характерною є дія припливів, наявність 

вітру та хвиль, відбувається аерозолізація токсинів (тобто їх адсорбція до 

аерозолів повітря), що стає причиною виникнення респіраторних реакцій 

людини та тварин при наявності "червоних припливів". Симптомами 

респіраторних уражень при цьому стають подразнення горла, чихання, 

кашель, свербіж, сльозоточивість очей, печія у горлі та верхніх дихальних 

шляхах [404].  

При евтрофуванні водних і ґрунтових об’єктів небезпека для здоров’я 

людини та стану тварин пов’язана також зі зростанням вмісту патогенної 

мікрофлори. Особливу увагу у сучасний період закордонні дослідники 

приділяють нетуберкульозним опортуністичним мікобактеріям (НТМ). 

Безліч НТМ виявилися патогенами – вони викликають запальні 

процеси, які беруть участь у патогенезі важливих захворювань людини, таких 

як хвороба Крона, астма, цукровий діабет 1 типу, псоріаз, артроз, синдром 

Блау, саркоїдоз, аутизм і т. д. НТМ здатні викликати захворювання після 

надходження у організм людини як у активному стані, так і у стані лізису. 

Завдяки складу своїй клітинної оболонки та адаптивній здатності НТМ 

можуть виживати у різних середовищах протягом багатьох років. 
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 Небезпека впливу НТМ на здоров'я людини створюється через їх 

здатність до аерозолізації над басейнами, водосховищами, озерами, річками, 

морськими хвилерізами завдяки гідрофобному характеру їх клітинної 

мембрани [132]. 

Виходячи з вищевикладеного, необхідні подальші дослідження 

токсигенних видів ціанобактерій, вивчення механізму синтезу ціанотоксинів; 

розробка способів їх деструкції. Моніторинг концентрації ціанотоксинів 

повинен стати необхідною умовою при визначення можливості 

господарського та рекреаційного використання водойм. 

Таким чином, за сприятливих умов процес евтрофування може активно 

розвиватися у сезон «цвітіння» водоростей, викликаючи: 

− хімічне забруднення атмосферного повітря забруднюючими 

речовинами (сірководень, аміак, леткі фракції фенолу, метан, 

вуглекислий газ);  

− біологічне забруднення атмосферного повітря токсинами 

ціанобактерій (синьозелених водоростей), дінофітових водоростей 

(дінофлагеллятів) у складі біоаерозолів. Найбільшого поширення в 

Україні мають ціанобактерії. 

У зв'язку з цим виникає необхідність контролю якості атмосферного 

повітря територій, поблизу евтрофованих водойм і ґрунтів. Процес 

розмноження водоростей у евтрофованих водоймах необхідно регулювати и 

підтримувати на оптимальному рівні, поки домінує їх позитивна функція в 

процесах самоочищення. 

2.9 Програма проведення еколого-соціальних (медичних) 

моніторингових досліджень забруднення атмосферного повітря 

ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності 

Для збереження довкілля існують правові і організаційні основи та 

екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря. Згідно із Законом 
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України «Про охорону атмосферного повітря» державне управління в галузі 

охорони атмосферного повітря відповідно до закону здійснюють: 

− Кабінет Міністрів України;  

− центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я; 

− центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони здоров’я. 

Дослідження сучасного стану атмосферного повітря в Україні 

виконується відповідно Програми державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря, яка затверджена наказом Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України від 25 лютого 2021 року 

№ 147 [405]. 

В рамках програми проводиться збирання, оброблення, збереження та 

аналіз інформації щодо рівня фізичного забруднення атмосферного повітря, 

оцінка та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони 

атмосферного повітря зон та агломерацій. Нажаль, в програмі моніторингу 

відсутня оцінка біологічного забруднення атмосферного повітря та оцінка 

ризику для здоров'я населення. 

В даний час стрімке поширення токсигенних водоростей у 

прісноводних та морських водоймах, ґрунтах і повітрі всього світу становить 

значну загрозу навколишньому середовищу, в том числі здоров’ю людини та 

тварин. 

Результати існуючих досліджень свідчать, що це небезпечне явище 

значною мірою визначається унікальною фізіологією водоростей та їх 

здатністю адаптуватися до різноманітних умов середовища, у тому числі й 

екстремальних. Ці властивості зумовлюють їх домінування в різних 

водоймах і кліматичних умовах, широке розповсюдження во всіх 

екосистемах (вода, ґрунти, повітря).  
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Збитки, що завдаються евтрофуванням, проблеми у господарській 

діяльності, негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини, 

свідчать про необхідність організувати додаткові моніторингові дослідження 

атмосферного повітря в районах розміщення евтрофованих водойм 

("уразливих зонах") як складової частини державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря з метою визначення ступеня впливу 

ціанобактерій та продуктів їх життєдіяльності на атмосферне повітря. 

На рисунку 2.14 представлено блок-схему програми проведення 

еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень атмосферного 

повітря евтрофованих об’єктів "уразливих зон" України з метою визначення 

впливу на життєдіяльність населення. Програма включає два основних 

напрямки – екологічні дослідження стану атмосферного повітря та умов 

формування його якості і еколого-соціальні дослідження впливу повітряного 

фактору на стан здоров'я та умови мешкання населення за допомогою суто 

медичних методів. 

Програма екологічних досліджень стану атмосферного повітря 

складається з наступних етапів. 

Етап 1. Підготовчий (дослідження сучасного стану повітря, 

дослідження джерел антропогенного навантаження на повітря).  

Підготовчий етап включає збір інформації щодо:  

− географічного розташування та кліматичних особливостей території 

уразливої зони; 

− існуючого стану довкілля, визначення джерел антропогенного 

навантаження на повітря; 

− умови життєдіяльності населення та стану його здоров’я на 

територіях, які ймовірно зазнають впливу від евтрофованої водойми. 

Етап 2. Екологічні дослідження у разі виникнення екологообумовлених 

захворювань, пов’язаних з забрудненням атмосферного повітря 

ціанобактеріями. 

Організація екологічних досліджень атмосферного повітря складається 

з наступних кроків: 
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Рисунок 2.14 – Програма еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень забруднення атмосферного повітря внаслідок процесів 

евтрофування і його впливу на життєдіяльність населення

Програма еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень забруднення атмосферного повітря внаслідок процесів 

евтрофування і його впливу на життєдіяльність населення 

Екологічні дослідження у разі виникнення 

екологообумовлених захворювань, пов’язаних з 
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− створення переліку показників, за якими встановлюються 

спостереження;  

− визначення місць розміщення пунктів спостережень або точок 

відбору проб; 

− визначення методик вимірювання забруднюючих речовин. 

Вплив евтрофованих об’єктів на забруднення атмосферного повітря 

відбувається в результаті утворення біоаерозолів, до складу яких входять 

ціанотоксини (див. розділ 2.8.2.) Біоаерозолі при переміщенні в повітрі 

підкоряються тим самим закономірностям, які притаманні будь-яким 

зваженим речовинам (аерозолі та пилу) відповідних розмірів.  

До показників, які відповідно до постанови Кабміну України від 

14.08.2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря» [392], використовують для 

характеристики зважених у повітрі аерозолів, відносяться частинки 

діаметром менше ніж 2,5 мкм (ТЧ2,5) і частинки діаметром менше ніж 10 мкм 

(ТЧ10). Розміри біоаерозолей, що знаходяться в повітрі уразливих зон у 

підвішеному стані, відповідають розмірам частинок ТЧ2,5 і ТЧ10.  

Поверхня евтрофованого водойму є джерелом утворення газоподібних 

забруднюючих речовин: сірководень, аміак, леткі фракції фенолу, метан, 

вуглекислий газ. На відкритому просторі при доступі кисню шкідливий 

вплив метану і вуглекислого газу на здоров'я людини не відбувається. 

Найбільш поширені для даного процесу забруднюючі речовини, для 

яких в Україні є затверджені методики вимірювань, це зважені речовини 

ТЧ2,5 і ТЧ10, аміак, сірководень, фенол. 

Для дослідження біологічного забруднення атмосферного повітря серед 

безлічі токсинів ціанобактерій слід вибирати лише ті, які надходять до 

організму людини у складі біоаерозолей інгаляційним шляхом, викликаючи 

алергію верхніх дихальних шляхів. До таких відносяться представники 

ціанотоксинів – мікроцистин LR, ендотоксин.  
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Мережа спостережень є основою отримання первинної інформації 

щодо якості атмосферного повітря в уразливих зонах і складається з пунктів 

спостережень та точок відбору проб. Мережа спостережень має 

забезпечувати наступні інформаційні вимоги: 

− вимірювання повинні бути регулярними; 

− вимірювання повинні бути достовірними та надійними 

(достовірність інформації означає її повноту і загальну точність, повнота 

інформації забезпечується кількістю постів, точність і надійність – 

приладами і еталонними методами вимірювань); 

− отримані дані повинні бути репрезентативними з урахуванням 

кліматичних умов; 

− результати повинні бути порівнянними і задовольняти 

метрологічним вимогам щодо єдності вимірювань. 

Дослідження рекомендуємо проводитись мобільними аналітичними 

лабораторіями вимірювання на базі транспортного засобу на протязі сезону 

цвітіння ціанобактерій.  

Пункти спостереження або точки відбору проб необхідно розміщувати 

в тих місцях, де прогнозуються максимальні концентрації забруднення та 

місцях з найбільшою щільністю населення. Водойми з прилеглими до них 

територіями здавна служать для цілей рекреації і влітку стають місцем 

скупчення великої кількості людей. Для зон рекреації встановлено підвищені 

вимоги до якості атмосферного повітря. Доцільно саме в цих зонах, на березі 

водних об’єктів, схильних до евтрофування, організувати пункти відбору 

проб атмосферного повітря.  

 Пункти або точки відбору проб необхідно розміщувати: 

− якомога ближче до поверхні водних об'єктів у період їх «цвітіння», 

де можуть спостерігатися максимальні концентрації забруднюючих речовин; 

− на відстані від водойми, поблизу житлової забудови;  

− на відстані від водойми, від автошляхів та промпідприємств для 
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отримання фонових значень (фоновий пункт спостережень). 

Відбір проб атмосферного повітря здійснюється двома основними 

методами, а саме: аспіраційним методом та методом заповнення сосудів 

обмеженої ємності.  

Директива 2008/50/ЄC встановлює наступні вимоги до вимірювання 

концентрації забруднюючих речовин:  

− результати вимірювань у вигляді концентрацій забруднюючих 

речовин, повинні бути порівнянними за часом усереднення зі встановленими 

граничними значеннями; 

− вимірювання мають здійснюватися у встановлених місцях, кількість 

вимірювань повинна бути достатньою для можливості визначення 

оцінюваних рівнів; 

− виміри повинні бути достовірними, точними і надійними, 

виконуватися відповідно стандартів ЕС, вказаних у Директиві 2008/50/ЄС 

«Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи» [406] та у 

Постанові Кабміну України від 14.08.2019 р. № 827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»; 

− одержані дані мають бути репрезентативними для оточуючих умов. 

Тверді частки (ТЧ10/ТЧ2,5). Для ТЧ10 еталонним є гравіметричний 

метод, а еквівалентним методом – автоматичний замінник фільтрів. Обидва 

методи описані в еталонному методі EN 12341:1999 «Якість повітря – 

Визначення фракції ТЧ10 зважених часток – Еталонний метод і процедура 

польового дослідження для підтвердження еквівалентності еталонних 

методів вимірювання». 

Еталонний метод для відбору проб і вимірювання ТЧ2,5 описаний у 

стандарті EN 14907:2005 «Стандартний метод гравіметричного вимірювання 

для визначення масової фракції ТЧ2,5 зважених твердих часток». 

Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин виконується також 

за допомогою затверджених в Україні методик. 
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В даний час. концентрації аерозолю (суспендованих твердих частинок) 

визначаються гравіметричним методом способом зовнішньої фільтрації 

відповідно «Сборнику методик по определению концентраций загрязняющих 

веществ в промышленных выбросах» [407]. 

Аміак. Концентрації аміаку визначаються фотоколориметричним 

методом з реактивом Несслера відповідно «Сборнику методик…». 

Сірководень. Концентрації визначаються фотоколориметричним 

методом по реакції утворення метиленового блакитного відповідно 

«Сборнику методик…». 

Фенол. Концентрації визначаються фотоколориметричним методом 

відповідно «Сборнику согласованных методик по определению 

концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Часть 1. 

Фотометрические методы анализа [408]. 

Ціанотоксини. Найвідомішими і найпоширенішими ціанотоксинами в 

прісних водах є мікроцистини. Там, де їх надмірне зростання призводить до 

збільшення кількості клітин ("цвітіння"), концентрація токсинів, що 

виділяються ними, в необробленій воді може досягати рівнів, потенційно 

небезпечних для здоров'я людини не тільки при безпосередньому контакті з 

водою, але і при вдиханні біоаерозолей, що містяться в атмосферному повітрі 

поблизу водойм (див. розділ 2.8.1.) 

Для вивчення забрудненості повітря мікроорганізмами запропоновано 

кілька методів. Найбільш простими є метод осадження мікроорганізмів на 

поверхню щільного живильного середовища (седиментаційний метод Коха) 

та апарат Ю.А. Кротова. Прилади, засновані на інерційному осадженні 

біоаерозолів на щільні поживні середовища, мають дві важливі переваги: 

бактерії уловлюються з високою ефективністю і за порівняно короткий час; 

посів проводиться на місці і в момент відбору проб, що зменшує помилки 

аналізу. До числа недоліків цієї групи методів відноситься перш за все те, що 

при посіві однієї частинки або краплі, виростає тільки одна спільна колонія, 
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що збільшує помилку аналізу. 

Для ідентифікації та кількісного визначення ціанотоксинів 

використовували комплексний метод рідинної хроматографії – тандемної 

мас-спектрометрії на хромато-мас-спектрометрі з лінійною та орбітальною 

пастками при режимі електроспрей-іонізації.  

Mac–спектрометричні методи передбачають розділення іонізованих 

молекул і атомів відповідно до їх мас завдяки дії магнітних і електричних 

полів. Для аналізу вмісту біоаерозолів поєднують процеси піролізу 

(нагрівання без доступу повітря, що призводить до розкладання речовини), 

випаровування та іонізації, які мають місце під час взаємодії біоаерозолю з 

лазерним випромінюванням: один промінь лазера використовується для 

піролізу та випаровування, другий промінь лазера – для вимірювання 

розмірів аерозолів, а третій промінь лазера – для іонізації. 

Вимірювання має здійснюватися у встановлених місцях, а кількість 

вимірювань повинна бути достатньою для можливості визначення 

оцінюваних рівнів. 

Етап 3. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря відповідно 

Директивам ЕС. 

Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються 

нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та нормативи гранично 

допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, рівні 

шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів у межах населених 

пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи 

тимчасового перебування людей, об’єктах навколишнього природного 

середовища з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і 

навколишнього природного середовища; нормативи якості атмосферного 

повітря. 

Основою оцінки забруднення атмосферного повітря  

населених місць є гігієнічні нормативи допустимого вмісту в ньому  
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хімічних, біологічних речовин (чи агентів) та допустимого впливу  

фізичних факторів. 

Для оцінки стану атмосферного повітря за показниками концентрацій 

фактичного забруднення атмосферного повітря, які отримані при 

дослідженнях у точках спостережень, відповідно з вимогами РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» [409] враховуються 

середньодобові та максимально разові гранично допустимі концентрації 

(ГДК) забруднюючих речовин. Середні за добу значення порівнюються із 

ГДК середньодобовою (ГДКс.с.), а максимальні – з максимально разовою 

(ГДКм.р.).  

ГДКм.р. – гранично допустима максимальна разова концентрація 

речовини у повітрі населених місць, мг/м3. Ця концентрація при вдиханні 

протягом 20 хвилин не повинна викликати рефлекторні (у тому числі 

субсенсорні) реакції в організмі людини; 

ГДКс.с. – гранично допустима середньодобова концентрація токсичної 

речовини у повітрі населених місць, мг/м3. Ця концентрація не повинна 

завдавати на людину прямий або непрямий шкідливий вплив при 

необмежено тривалому вдиханні. 

Допустимим та безпечним для здоров'я людей приймається рівень, при 

якому концентрації окремих забруднюючих речовин, а також сумарні 

показники забруднення не перевищують встановлені гігієнічні нормативи 

допустимого вмісту.  

У країнах-членах ЄС вдосконалення системи нормативів якості 

атмосферного повітря спрямоване на виділення пріоритетних забруднюючих 

речовин, встановлення цільових показників якості повітря (які підлягають 

досягненню певного часу), а також (як і в Україні), на уточненні нормативів у 

відповідності з новими відомостями про токсичність тих чи інших речовин. 

Як і в Україні, закордонні стандарти мають два періоди осереднення. 

Однак в Україні це 20-хвилинні (максимально разові) і 24-годинні 



 186 

(середньодобові) ГДК, а в країнах ЄС і по рекомендаціях ВООЗ пріоритет 

віддається середньодобовим і середньорічним стандартам. 

Масова концентрація ТЧ2,5 є ключовим параметром для оцінки якості 

повітря та його загрози здоров'ю людини. За оновленими у 2021р. нормами 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендований 

середньорічний рівень ТЧ2.5 знизився з 10 мкг/м3 до 5 мкг/м3, а 

середньодобовий рівень знизився з 25 мкг/м3 до 15 мкг/м3. 

У таблиці 2.21 наведено вітчизняні та закордонні стандарти 

забруднюючих речовин, які можуть бути використані для оцінки якості 

атмосферного повітря уразливої зони. 

Таблиця 2.21 – Стандарти забруднювальних речовин для оцінки якості 

атмосферного повітря уразливої зони 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Стандарти ВООЗ 

2021р., рекомендовані, 

мг/м3 

Стандарт ЄС і України 

(постанова КМУ № 827), 

мг/м3 

Стандарт України, 

гігієнічні нормативи, 

мг/м3 

річний 
24 

години 

1 

година 
річний 

24 

години 
1 година річний 

24 

години 

20 

хвилин 

Тверді частки 

ТЧ10  
0,015 0,045 – 0,04 0,05*) – – 0,15 0,50 

Тверді частки 

ТЧ2,5 
0,005 0,015 – 0,025 – – – 0,05 0,15 

Сірководень – – – – – – – – 0,008 

Аміак – – – – – – – 0,04 0,2 

Фенол – – – – – – – 0,003 0,01 

*) значення не повинне бути перевищено більше, ніж 35 разів на календарний рік. 

На додаток до граничних допустимих значень концентрації в 

Глобальних рекомендаціях ВООЗ 2021р. містяться проміжні цільові 

показники концентрації частинок ТЧ10 і ТЧ2,5 для поетапного зниження їх 

концентрації. 

У разі досягнення цих проміжних цільових показників очікується 

значне зниження ризику гострих та хронічних негативних наслідків для 
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здоров'я. При цьому кінцевою метою має бути досягнення рекомендованих 

граничних значень концентрації. 

Виконання Програми проведення моніторингових досліджень 

забруднення атмосферного повітря внаслідок процесів евтрофування 

дозволить фахово визначити проміжні цільові показники концентрації 

частинок ТЧ10 і ТЧ2,5 при включенні евтрофованих об'єктів у систему 

Державного моніторингу. 

Данні вимірювань концентрацій забруднюючих речовин на постах 

спостережень пропонується заносити до таблиці 2.22.  

Таблиця 2.22 – Первині дані вимірювань з пунктів спостережень  

Дата, 

час та 

тривалість 

відбору 

проб 

№ пункту 

спостережень 

або № точки 

відбору проб 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Концент-

рація 

забрудню

ючої 

речовини, 

мг/м3, Сі 

ГДКм.р 

забрудню-

ючої 

речовини, 

мг/м3 

ГДКс.с 

забрудню-

ючої 

речовини, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Оцінка стану атмосферного повітря уразливої зони забруднюючими 

речовинами здійснюється шляхом порівняння концентрацій забруднюючих 

речовин, отриманих з точок або пунктів спостережень, з нормативами вмісту 

забруднюючої речовини в атмосферному повітрі (ГДК).  

Вимірювальні концентрації забруднюючої речовини з точок 

спостережень Сі повинні бути менш ГДКСі для цієї речовини. 

Сі< ГДКСі.           (2.9) 

Для місць масового відпочинку населення, територій розміщення 

організацій охорони здоров'я тривалого перебування хворих та центрів 

реабілітації, до яких пред'являються підвищені екологічні вимоги, кількісний 

критерій, зазначений у формулі (2.9), замінюється на 0,8. 

Сі< 0,8∙ГДКСі.          (2.10) 
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До місць масового відпочинку населення слід відносити території, 

виділені в генпланах міст, схемах районного планування та розвитку 

приміської зони, рішеннях органів місцевого самоврядування для організації 

курортних зон, розміщення санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, баз 

туризму, дачних та садово-городніх ділянок, організованого відпочинку 

населення (міські пляжі, парки, спортивні бази та їх споруди на свіжому 

повітрі). 

Якщо Сі>=ГДКСі, необхідно проводити додаткові дослідження з метою 

визначення причин перевищення. Для цього виконують аналіз води у 

прилеглій водоймі, який може підтвердити або спростувати перевищення 

ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по причині процесу 

евтрофування. 

У нашій країні досі відсутні стандарти безпечного для здоров'я людини 

вмісту ціанотоксинів як у воді, так і у атмосферному повітрі. 

Оцінка якості атмосферного повітря уразливої зони при біологічному 

забрудненні ціанотоксинами, які входять до складу біоаерозолів, 

здійснюється шляхом порівняння кількісного (кількість клітин у 1 кубометрі 

повітря) визначення ціанотоксинів у пробах з контрольних точок уразливої 

зони та даних фонового пункту спостережень. У разі виявлення зростання 

кількості ціанотоксинів необхідно терміново розробити та оприлюднити 

рекомендації щодо поведінки населення в рекреаційних зонах. 

Достовірність даних підтверджується аналізом води з евтрофованої 

водойми на кількість біомаси ціанобактерій.  

Результати оцінки якості атмосферного повітря в «уразливих зонах» 

спостереження необхідно передавати місцевим органам управління 

державним моніторингом довкілля.  

Результати проведення моніторингових досліджень забруднення 

атмосферного повітря «уразливих зон» оприлюднюються з використанням 
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даних щодо якості атмосферного повітря в районі розміщення евтрофованих 

об’єктів: 

− інформацію щодо концентрації в атмосферному повітрі твердих 

часток (ТЧ10, ТЧ2,5); 

− інформацію щодо кількісного визначення ціанотоксинів в 

атмосферному повітрі поблизу евтрофованих водойм;  

− аналітичні дані щодо оцінки якості атмосферного повітря;  

− інформацію щодо впливу рівнів забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на життя та здоров’я населення, зокрема інформацію 

щодо впливу на здоров’я населення перевищень граничних величин;  

− надання рекомендацій щодо поведінки населення в рекреаційних 

зонах у разі виявлення зростання кількості клітин ціанотоксинів у 1 

кубометрі повітря в порівнянні з фоновими значеннями (кількістю клітин у 

пробах з фонового пункту спостережень). 

У випадку виявлення зростання кількості ціанотоксинів або 

перевищення в атмосферному повітрі граничних допустимих значень 

концентрації (ГДК) забруднюючих речовин (твердих часток (ТЧ10 і ТЧ2,5), 

аміаку, сірководню, фенолу) інформацію оприлюднюють в найкоротший 

термін з моменту отримання такої інформації. До складу такої публічної 

інформації, яка надається громадськості, рекомендується включати:  

1) інформацію щодо перевищень значень забруднюючих речовин, які 

спостерігаються : 

− місце визначення або район перевищення; 

− тип перевищення (інформаційний поріг, поріг небезпеки, 

цільовий показник або гранична величина); 

− час початку і тривалість перевищення; 

− найвища концентрація за одну годину; 

2) прогноз на наступну половину дня/день (дні): 
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− географічний район очікуваного перевищення; 

− очікувані зміни в забрудненні атмосферного повітря 

(покращення, стабілізація або погіршення ситуації), а також 

причини таких змін; 

3) інформацію щодо відповідної групи населення, можливі впливи на 

здоров'я і рекомендована поведінка: 

− інформація щодо груп населення, які піддаються ризику; 

− опис імовірних симптомів; 

− рекомендовані заходи безпеки в надзвичайних умовах 

перебування (виставлення власниками знаків про заборону 

купання, роз’яснювальна робота серед населення з питань 

дотримання правил особистої гігієни і дисципліни поведінки в 

надзвичайних умовах перебування). 

Програма медичних досліджень впливу повітряного фактору на стан 

здоров'я та умови мешкання населення складається з наступних етапів: 

1. Дослідження умов мешкання населення (демографічна і медико-

статистична характеристики та характеристика соціально-побутових умов за 

атмосферним фактором). Цей етап є загальним для всіх екологічних 

середовищ і описаний у розділі 2.3.  

2. Дослідження впливу повітряного фактору на життєдіяльність 

населення. 

Моніторингові дослідження впливу повітряного фактору складаються: 

– з екологічних досліджень забруднення атмосферного повітря, які 

виконуються шляхом вимірювання концентрацій зважених частинок 

біоаерозолю ТЧ2,5 та ТЧ10,  

– з досліджень біологічних частинок біоаерозолів, що присутні у повітрі, 

(мікротоксини, ендотоксини, патогенні НТМ).  
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3. Дослідження можливої інтоксикації людини під впливом 

забруднення атмосферного повітря ціанобактеріями. Виявлення сенсибілі-

зованої (з підвищеною чутливістю) групи населення. 

Частка ціанобактерії та їх токсинів можуть знаходитися у повітряному 

середовищі в підвішеному стані у складі біоаерозолів.  

Токсичність токсинів ціанобактерій при находженні в організм 

інгаляційним шляхом невисока, оскільки основна частина токсинів при 

вдиханні затримується у верхніх дихальних шляхах і викликає алергійну 

реакцію особливо часто у сенсибілізованих людей.  

4. Дослідження населення імунологічними методами, для виявлення 

токсичної та алергійної дії ціанобактерій; цей етап є загальним для всіх 

екологічних середовищ (див. розд. 2.3). 

Етап організації медичних досліджень у разі очікування 

екологообумовлених захворювань, пов’язаних з забрудненням атмосферного 

повітря, складається з наступних кроків: 

1. Дослідження наявності алергійного фактору у виникненні 

екологообумовленого захворювання.  

Фахівці УКРНДІЕП (м. Харків) виконали екологічні дослідження у 

проблемі з’ясування причин виникнення захворювання бронхолегеневої 

патології алергійного характеру у дніпровському регіоні Полтавської області. 

При проведенні екологічних досліджень опрацьовувалися дві головних 

версії щодо походження екологообумовленого захворювання: 

− можлива причетність повітряного фактору; 

− можлива патогенна роль водного фактору. 

За результатами екологічних досліджень у проблемі природи 

етіологічного чинника виникнення екологообумовленого захворювання 

головну роль в цьому напрямку відігравав не повітряний, а водний фактор, а 

саме вплив метаболітів ціанобактерій. 

2. Виявлення екологічного стресу. 
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Екологічний стрес – результат негативного впливу на організм 

екологічних факторів. Екологічний стрес є реакцією організму на різкі зміни 

факторів навколишнього середовища. Екологічний стрес веде до зростання 

ступеня ризику різних соматичних захворювань та до поведінкових розладів. 

Негативний вплив повітряного фактору на населення «уразливих зон», 

що знаходиться поблизу евтрофованих об’єктів у період їх «цвітіння», 

полягає у наступному: 

− неприємні запахи від евтрофованої водойми; 

− зниження рекреаційних можливостей місцевості; 

− алергійні захворювання. 

Хоча синдром адаптації має захисний та пристосувальний характер, в 

деяких випадках відповідна реакція організму може виявитись не адекватною 

умовам, які її викликали. Вона може бути сильнішою, надто слабкою або 

спотвореною. Вирішальне значення мають не стільки сильні, скількі стійкі 

постійні впливи. Вони непомітно підточують сили людини та викликають 

хронічні патологічні процеси: ішемічна хвороба серця та атеросклероз. 

Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба виникає в результаті 

порушення тонусу судин, який регулюється нервовою системою. Постійні 

розлади нервової системи грають певну роль, а в деяких випадках і провідну 

у виникненні захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит та 

виразка шлунку і 12-палої кишки. Довготривалий стрес значно погіршує 

функції та можливості імунної системи. До психоемоційних наслідків стресу 

можна віднести депресію, «синдром хронічної втоми», неврози, зокрема 

істерію та психастенію. 

Медичні дослідження необхідно виконувати з метою підтвердження 

негативного впливу процесу евтрофування на здоров’я людини. 

3. Виявлення окисного стресу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
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Окисний стрес (оксидати́вний стрес) – нездатність клітини подолати 

збільшення виділення активних форм кисню та запобігти пошкодженню 

клітинних структур в результаті цього збільшення. 

Питання, що призводить до розвитку даного процесу, на даний момент 

до кінця не вивчені. Причин виникнення окисного стресу безліч, серед них є: 

наявність в організмі хвороботворних мікроорганізмів (вірусні, бактеріальні), 

імунітет починає боротьбу з інфекціями, використовуючи фагоцити, 

завдання яких знищувати інфекції потужним окиснювачем - пероксидом 

водню. Таким чином інтоксикація організму людини токсинами 

ціанобактерій може призводити до розвитку окисного стресу. 

Оксидативний стрес виникає внаслідок порушення рівноваги між 

процесами утворення та/або детоксикації активних форм кисню (АФК) і, як 

наслідок, збільшення їх рівня в клітині.  

У людини окислювальний стрес є причиною або важливою складовою 

частиною багатьох серйозних захворювань, таких як атеросклероз і хвороба 

Альцгеймера, та може відповідати за прискорене старіння. В деяких 

випадках, проте, окислювальний стрес використовується організмом як 

захисний механізм. Імунна система людини використовує окислювальний 

стрес для боротьби з патогенами, а деякі активні форми кисню можуть 

служити медіаторами в клітинних сигнальних шляхах.  

Сьогодні стрес розглядається як реакція організму на порушення 

гомеостазу – оптимальних фізіологічних умов життєдіяльності. Фактично 

стресором може бути чинник будь-якої природи (або його втрата), що 

спонукає організм до адаптації – перебудови метаболізму.  

Інтоксикація організму ціанобактеріями при їх надходженні з повітря 

незначна, тому медичні дослідження повітряного фактору щодо виявлення 

окисного стресу не є обов’язковими. 

Атмосферне повітря є життєво важливим компонентом навколишнього 

середовища, від якості якого у вирішальній мірі залежить здоров’я 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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населення, в першу чергу міст та селищ, де зосереджено до 70% населення та 

основна частина шкідливих виробництв країни. 

Забруднення атмосферного повітря ціанобактеріями пов’язано с 

процесами евтрофування масивів поверхневи х вод та грунтів. Ціанобактерії 

є продуцентами токсинів (ендотоксини, мікроцістини), які шляхом 

аерозолізації надходять в атмосферне повітря і можуть переноситися на 

великі відстані в складі біоаерозолів. До негативних соціальних наслідків 

евтрофування в результаті забруднення атмосферного повітря токсинами 

ціанобактерій відносяться алергійні захворювання людини (риніти, астма). 

Заходи щодо запобігання впливу біоаерозолів на здоров’я населення: 

− контроль за вмістом аероалергенів в атмосферному повітрі; 

− розробка рекомендацій щодо поведінки населення в рекреаційних 

зонах у разі виявлення зростання кількості клітин ціанотоксинів у повітрі 

зони спостережень; 

− інформування населення щодо впливу на здоров’я населення 

перевищень граничних величин. 

Результати проведення моніторингових досліджень забруднення 

атмосферного повітря «уразливих зон» оприлюднюють з використанням 

наступних даних з пунктів спостережень: 

− інформації щодо концентрації в атмосферному повітрі зважених 

частинок (ТЧ10, ТЧ2,5);  

− інформації щодо кількісного визначення ціанотоксинів в 

атмосферному повітрі;  

− аналітичних даних щодо оцінки якості атмосферного повітря;  

− інформації щодо впливу рівнів забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на життя та здоров’я населення, зокрема інформацію 

щодо впливу на здоров’я населення перевищень граничних величин; 



 195 

− надання рекомендацій щодо поведінки населення в рекреаційних 

зонах у разі виявлення зростання кількості клітин ціанотоксинів у 1 м3 

повітря в порівнянні з фоновими значеннями (кількістю клітин у пробах з 

фонового пункту спостережень). 

У випадку виявлення зростання кількості ціанотоксинів або 

перевищення в атмосферному повітрі граничних допустимих значень 

концентрації (ГДК) забруднюючих речовин (зважених часток (ТЧ10, ТЧ2,5), 

аміаку, сірководню, фенолу) інформацію оприлюднюють в найкоротший 

строк з моменту отримання такої інформації.  

До складу такої публічної інформації, яка надається громадськості, 

рекомендується включати:  

1) інформацію щодо перевищень значень забруднювальних речовин, 

які спостерігаються : 

− місце визначення або район перевищення; 

− тип перевищення (інформаційний поріг, поріг небезпеки, цільовий 

показник або гранична величина); 

− час початку і тривалість перевищення; 

− найвища концентрація за одну годину; 

2) прогноз на наступну половину дня/день (дні): 

− географічний район очікуваного перевищення; 

− очікувані зміни в забрудненні атмосферного повітря (покращення, 

стабілізація або погіршення ситуації), а також причини таких змін; 

3) інформацію щодо відповідної групи населення, можливі впливи на 

здоров'я і рекомендована поведінка: 

− інформація щодо груп населення, які піддаються ризику; 

− опис імовірних симптомів; 

− рекомендовані заходи безпеки в надзвичайних умовах перебування 

(виставлення власниками знаків про заборону купання, 



 196 

роз’яснювальна робота серед населення з питань дотримання 

правил особистої гігієни і дисципліни поведінки в надзвичайних 

умовах перебування). 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» для оцінки стану забруднення атмосферного повітря 

встановлюються нормативи гранично допустимих викидів забруднювальних 

речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів з метою 

забезпечення екологічної безпеки громадян і навколишнього середовища.  

 Основними причинами забруднення повітряного басейну в уразливих зонах 

є сезонні процеси евтрофування, які супроводжуються біологічним та 

хімічним забрудненням атмосферного повітря і пов’язані, в основному, з 

утворенням біоаерозолів. 

Вплив евтрофованого об’єкту на стан атмосферного повітря можливо 

визначати у відповідності з вимогами РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» [409] (с. 384) за допомогою комплексного 

індексу забруднення (КІЗА). 

КІЗА застосовують для оцінки тимчасових тенденцій зміни хімічного 

забруднення атмосферного повітря, розраховується за формулою:  

  
Kn

ГДКісрiCКІЗА )/(
1=        (2.11) 

де i – і-та забруднювальна речовина; забруднювальна речовина – будь-яка 

речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або 

надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти 

негативний вплив на довкілля та здоров'я людини; Ссрі – середньорічна 

концентрація i-тої забруднювальної речовини; ГДКі – відповідна 

середньодобова гранично допустима концентрація; Кі – константа, яка 

залежить від класу небезпеки забруднювальної речовини і дорівнює: для 1 

класу небезпеки – 1,7, для 2 класу – 1,3, для 3 класу – 1,0, для 4 класу – 0,9; 
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n – кількість забруднювальних речовин, які спостерігаються за певний 

термін.  

КІЗА можливо використовувати для комплексної сумарної оцінки 

впливу евтрофованого об’єкту на стан атмосферного повітря внаслідок суми 

показників з точок спостереження.   

Таблиця 2.23 – Класифікація ступеня небезпеки забруднення 

повітря [409]  

Рівень 

забруднення 
Ступінь небезпеки Оцінка КІЗА 

Кратність 

перевищення ГДК 

низький Безпечний Менш 1 1 

підвищений Помірно небезпечний Більш 1–4 Більш 1–2 

підвищений Помірно небезпечний Більш 5–6 Більш 2–4 

 високий Небезпечний Більш 7–13 Більш 4–8 

дуже високий Дуже небезпечний Більш 14 Більш 8 

Рівень хімічного забруднення атмосферного повітря вважається 

високим і небезпечним, якщо середні значення концентрацій перевищують 

середні по країни, або КІЗА перевищує 7; підвищеним і помірно небезпечним 

– якщо концентрації в окремих випадках перевищують середньодобову 

гранично допустиму концентрацію ГДКі; низьким або безпечним – якщо 

середньорічні концентрації знаходяться в межах або нижче ГДК. 

Оцінка біологічного забруднення атмосферного повітря токсинами 

ціанобактерій здійснюється шляхом порівняння кількісного (кількість клітин 

у 1 кубометрі повітря) визначення ціанотоксинів у пробах з контрольних 

точок уразливої зони та даних фонового пункту спостережень, який 

розташований за межами уразливої зони. У разі виявлення зростання 

кількості ціанотоксинів необхідно терміново розробити та оприлюднити 

рекомендації щодо поведінки населення в рекреаційних зонах. 
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3 ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ 

ЕВТРОФУВАННЯ СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ 

Розвиток евтрофування стосується усіх складових навколишнього 

природного середовища. З огляду на еколого-соціальну (медичну) небезпеку 

цього явища, занепокоєність і дослідницьку зацікавленість наукової 

спільноти викликають не тільки трофічний стан і кількісні характеристики 

наявності ціанобактерій та продуктів їх життєдіяльності у поверхневих 

водних масивах, а також їх наявність у ґрунтах і у атмосферному повітрі.  

Основні результати зіставного аналізу нормативно-законодавчої бази 

України в галузі природокористування та природоохорони із законодавством 

ЄС дозволяють зробити висновок, що існуюча нині в Україні система 

показників стану навколишнього середовища не в повному обсязі відповідає 

сучасним вимогам. На даному етапі міжнародне співтовариство розглядає як 

комплексний інструментарій для виміру і репрезентації еколого-соціальних 

тенденцій в країні показники стану навколишнього середовища. Тому на 

сьогодні, згідно з вимогами ЄС, актуальним стає впровадження саме 

інтегрованих (комплексних) показників стану довкілля, що створює 

можливість узгодженого підходу до використання навколишнього 

середовища і соціально-екологічного прогресу держави. 

Як уже зазначалося раніше, наприкінці ХХ століття з'явилися і активно 

прогресують тенденції формування і розвитку нових суміжних та 

інтегративних наукових напрямів і наук, спрямованих на досягнення гармонії 

розвитку суспільства і природи, які ґрунтуються на поєднанні наукових 

напрацювань екології, соціології й медицини. Необхідною складовою при 

розробленні оцінок сучасного стану НПС мають бути оцінки екологічної 

безпеки, пов’язані з його станом, впровадження яких сприятиме більшому 

зв’язку екологічного моніторингу з медико-біологічним, соціальним тощо.  
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На окрему увагу заслуговує функція системи екологічного 

моніторингу, яка пов’язана з аналізом інформації стосовно стану НПС, 

прогнозуванням його змін і розробкою науково обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Досвід показує, що неможливо створити єдину, універсальну оцінку 

для всіх можливих випадків евтрофування складових довкілля. Дослідження 

евтрофування вод та ґрунтів та забруднення атмосферного повітря 

ціанобактеріями і продуктами їх життєдіяльності підтверджують 

необхідність розробки окремих комплексних оцінок, які б ґрунтувалися на 

єдиних принципах і підходах з урахуванням специфічних особливостей 

кожної з перелічених складових навколишнього природного середовища. 

3.1 Визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

евтрофування водного середовища 

Висока складність і динамічність водних об'єктів, як одного з 

компонентів довкілля, численність факторів і наслідків впливів на них, 

робить задачу їх оцінки достатньо складною. На теперішній час вже 

запропоновано і продовжує розроблятися багато різноманітних оцінок 

якісного стану водних об’єктів як показника ступеня відповідності 

природних умов потребам людини і природи. Досвід показує, що неможливо 

створити єдину, універсальну оцінку для всіх можливих випадків. Необхідна 

розробка системи окремих комплексних оцінок, спрямованих на розв‘язання 

конкретних практичних задач з урахуванням специфічних особливостей 

водних об’єктів. 

Проблема забезпечення населення України водою нормативної якості і 

у достатній кількості стала одним з головних чинників успішного проведення 

економічних реформ у країні, співвіднесення їх із соціальною спрямованістю. 

Поширеність евтрофування вод та пов'язані з їх “цвітінням” негативні 

супутні явища, зв'язок безпосередньо із здоров'ям людини висуває цю 
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проблему в ряд основних – соціально-екологічних і обумовлює в якості 

першочергової задачі необхідність розробки оцінки ступеня еколого-

соціальної (медичної) небезпеки процесів евтрофування водного середовища 

в Україні. Така оцінка значною мірою дозволяє визначити своєчасність та 

ефективність управлінських рішень щодо доцільності, пріоритетності та 

ефективності природоохоронних і санітарно-гігієнічних заходів, 

спрямованих на визначення і зменшення ступеня еколого-соціальної 

небезпеки процесів евтрофування водного середовища.  

З усіх компонент динамічного розвитку критичного стану НПС 

значність водного фактору найвища, оскільки наявність достатньої кількості 

водних ресурсів задовільної якості та рівень організації водокористування є 

не тільки одним з визначальних аспектів розподілу та розвитку продуктивних 

сил, але й первинним чинником життєзабезпечення людини, що визначає 

стан здоров’я і генофонду, рівень та якість життя населення. Екологічну та 

соціальну безпеку за водним фактором віднесено до найсуттєвіших 

складових досягнення втілення у життя послідовної стратегії соціальної, 

екологічної та економічної стабілізації як складової сталого розвитку 

країни [410].  

У теперішній час в Україні у галузі використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів провідним є оцінювання ступеня благополуччя 

водних об'єктів, яке ґрунтується, головним чином, на даних щодо рівня 

забруднення водного середовища. Критеріальною основою оцінки є гранично 

допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК), розроблені для 

окремих видів водокористування. Гігієнічний підхід до оцінки якості 

навколишнього природного середовища розглядає проблемну ситуацію як 

невідповідність фактичних параметрів середовища гігієнічним регламентам, 

що супроводжується ризиком погіршення здоров'я населення. 

Багаторічна практика використання у країні та закордонний досвід 

свідчать про недостатню ефективність і неможливість вирішення проблем 
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водокористування і водоохорони за допомогою одних лише ГДК ані в 

найближчій, ані у віддаленій перспективі – антропогенні впливи, що не 

завдають шкоди здоров'ю людині, у перспективі можуть виявитися 

пагубними для природних екосистем; у багатьох випадках вони можуть не 

викликати відчутних змін, але слугувати пусковим механізмом процесів, що 

мають руйнівні наслідки.  

Зараз відображенням політики держави у галузі охорони НПС, в тому 

числі водокористування та водоохорони, і гарантування екологічної безпеки 

у цій сфері є сучасні оцінки впливу на масиви поверхневих вод з 

урахуванням моніторингу різних видів (державного, регіонального тощо). 

З метою оцінки стану водних об‘єктів з екологічних позицій у 1998 р. 

розроблено міжвідомчий нормативний документ «Методика екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» [411], 

заснована на екологічних критеріях стану водних об’єктів. Шкала оцінки 

включає 5 класів або 7 категорій якості води (II і III класи включають по 

дві категорії).  

Такий підхід має свої переваги. Наперед за все, велика кількість 

варіантів оцінки дозволяє ранжувати водні об’єкти за ступенем їх 

екологічного благополуччя чи неблагополуччя. Крім того, застосовувані 

нормативи цілеспрямовано призначені для оцінки якості води з “точки 

зору” самих водних екосистем, а не окремих видів водокористування. 

Поділ оцінки на три блокових індекси також розширює її описові 

можливості. Список показників можна вважати одним з найбільш повних 

серед існуючих індексів і класифікацій. Він включає не тільки 

гідрохімічні і мікробіологічні показники, але токсикологічні, радіаційні  

та гідробіологічні, зокрема альгологічні (що дуже важливо для України, 

більша частина водотоків якої сильно зарегульована і схильна до 

“цвітіння”), а також приводиться у відповідність до індексу трофності і 

сапробності.  



 202 

На теперішній час така оцінка відсутня. У більшості публікацій 

стосовно цієї проблематики здебільшого аналізуються або конкретні чинники 

(природні та антропогенні) розвитку евтрофування, або окремо екологічні, 

господарські або соціальні (медичні) її наслідки і робляться висновки щодо їх 

значності. 

Специфіка поставленого завдання полягає в тому, що оцінка має бути 

комплексною і повинна поєднувати в собі оцінку якості поверхневих вод в 

залежності від рівня розвитку евтрофування з оцінками стану водних об’єктів 

з екологічних позицій та небезпеку умов мешкання населення уразливих зон.  

Враховуючи тенденцію використання концепції “припустимої 

небезпеки” у системі управління водними ресурсами у більшості розвинених 

країн, доцільно в основу розробки комплексної оцінки покласти градації 

екологічної та соціальної (медичної) небезпеки. Згідно даному підходу 

прийняття раціонального з природоохоронної точки зору рішення визначає 

соціально (медично) і екологічно обґрунтоване зменшення небезпеки умов 

мешкання населення уразливих зон і негативного антропогенного впливу на 

водні екосистеми. 

Вибір окремих показників комплексної оцінки еколого-соціальної 

небезпеки процесів евтрофування масивів поверхневих вод та встановлення 

їх градацій ґрунтується на результатах аналізу вітчизняного та закордонного 

досвіду у цій галузі, апробації різних класифікацій водотоків і водойм, які 

запропоновані вітчизняними та закордонними фахівцями; даних по 

зіставленому аналізу ефективності різних методів при оцінці екологічного 

стану різнотипних водних об’єктів; досвід УКРНДІЕП практичного 

використання різних методів оцінки у системі моніторингу України. 

За ДСТУ 3041-95, п.72 «Евтрофування вод – підвищення біологічної 

продуктивності водних об’єктів внаслідок нагромадження у воді біогенних 

елементів під дією антропогенних чи природних чинників».  
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Рівень трофності водного об‘єкту може бути характеризований рядом 

гідрохімічних, гідробіологічних, біохімічних, мікробіологічних та інших 

показників. При цьому перевага при побудові оцінки ступеня еколого-

соціальної небезпеки процесів евтрофування водного середовища повинна 

надаватися показникам розвитку фітопланктону – початкової ланки 

трофічних зв‘язків у водних екосистемах. 

Фітопланктон відіграє виключно важливу роль у формуванні складу 

вод, завдяки утворенню в процесі фотосинтезу органічної речовини i 

виділенню кисню. Альгофлора високочутлива до вмісту у водному 

середовищі біогенних елементів, завислих речовин, ряду токсичних сполук, 

тому дані про розвиток фітопланктону найбільш часто використовують при 

визначенні трофічного рівня, ступеня сапробностi, загальному аналізі 

стійкості екосистем водних об’єктів.  

Найбільш небезпечним наслідком евтрофування поверхневих вод є 

надмірний розвиток фітопланктону – "цвітіння", що призводить до 

погіршення якості води, яке виявляється у: погіршенні органолептичних 

властивостей (з'являються запахи, присмаки), небажаній зміні газового 

режиму, зростанні вмісту органічних речовин за рахунок вітальних виділень 

водоростей i продуктів їх розкладу, серед яких виявлені токсичні сполуки. 

Розвиток плівки водоростей на поверхні водойми при "цвiтiннi" води 

перешкоджає випаровуванню та тепловому випромінюванню. Інтенсивний 

розвиток фітопланктону негативно впливає на рибопродуктивність водойм. 

Все це свідчить, що саме альгологічні характеристики повинні відображати 

зв‘язок рівня трофності вод із якісним станом водних об’єктів і ступенем 

еколого-соціальної небезпеки водокористування.  

Розвиток фітопланктону найчастіше характеризується наступними 

показниками: загальна чисельність, біомаса, індекси специфічності групового 

та видового складу альгофлори, наявність індикаторних форм, фізіологічна 
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активність (вміст хлорофілу-а, питома фотосинтетична активність, кінетичні 

параметри, випромінювання тощо).  

Основним показником розвитку фітопланктону є біомаса; градації її 

величини використовуються для визначення трофності водних об‘єктів. У 

наш час запропоновано низку класифікацій, які ґрунтуються на величині 

біомаси [113], [411]–[418], при чому розходження між градаціями величин у 

межах однієї категорії трофності у різних класифікаціях, як правило, 

незначні і їх можна розглядати як встановлені.  

Чисельність фітопланктону є менш надійним показником, хоча теж 

використовується у класифікаціях водних об‘єктів. Це пояснюється тим, що 

градації величин чисельності залежать від розміру клітин водоростей. 

Враховуючи дану обставину, у роботі [419] запропоновані в залежності 

від трофності вод градації чисельності окремо для фітопланктону змішаного 

складу (діатомові, зелені, дінофітові, евгленові, синьозелені та ін.) з більш 

крупними розмірами клітин і фітопланктону з домінуванням синьозелених та 

інших водоростей з більш дрібними розмірами клітин. 

Таблиця 3.1 – Градації чисельності для фітопланктону змішаного 

складу та при домінуванні синьозелених водоростей в залежності від 

трофності вод [419] 

Категорії трофності 

Чисельність фітопланктону, тис. кл/л 

Змішаний склад 
Домінування 

синьозелених водоростей 

Оліготрофна < 20 < 100 

Оліго-мезотрофна 20 – 50 100 – 500 

Мезотрофна  60 – 100 510 – 1000 

Мезо-евтрофна 110 – 500 1010 – 5000 

Евтрофна 510 – 1000 5010 – 10000 

Ев-політрофна 1010 – 5000 10010 – 50000 

Політрофна 5010 – 10000 50010 – 100000 

Полі-гіпертрофна 10010 – 50000 100010 – 500000 

Гіпертрофна > 50000 > 500000 
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У чинному ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного 

водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила 

вибирання» при визначенні класу якості води використовується близький 

підхід, але встановлено більш жорстку градацію величин показника [418]. 

Визначення чисельності представників альгофлори водних об’єктів є 

складовою розрахунку біомаси фітопланктону. Обидва згадані показники 

включені до обов‘язкової програми спостережень на водних об’єктах. 

Для оцінки трофності поверхневих вод багато років використовувався 

показник вмісту хлорофілу-а [112], [113], [412], [414]–[416], [419], [420]. 

Наукові дослідження останніх років пропонують використання новітніх 

методів і приладів для визначення фікоціаніну (маркерного пігменту 

ціанобактерій в усіх складових довкілля), що доцільно використовувати при 

визначенні біомаси ціанобактерій. 

Як показник трофності у класифікаціях використовується значення 

валової первинної продукції фітопланктону в різних модифікаціях 

розмірності: мг 02 (або С)/л*доб, м02 (або С)/м2
*доб; м02 (або С)/м2

*рік. 

Відношення валової продукції до сумарної деструкції планктону за добу – 

індекс “самоочищення–самозабруднення” є функціональним 

гідробіологічним показником [421]. Низькі значення індексу А/R (менше 1) 

свідчать про перевищення споживання кисню над його продукуванням, у 

результаті чого створюється несприятливий для трансформації 

забруднюючих речовин кисневий режим. У той же час при регулярному 

перевищенні продукції над деструкцією (А/R>1) відбувається біологічне 

забруднення водного об'єкта за рахунок первинно продукованої органічної 

речовини, яка не розклалася.  

Такий показник, як число видів водоростей у фітопланктоні, що 

використовується в ряді екологічних класифікацій водних об'єктів [422], як 

показала практика, не завжди є досить об'єктивною характеристикою. Видова 

розмаїтість представників фітопланктону істотно залежить від впливу ряду 
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природних факторів і не завжди пов'язана зі станом водної екосистеми. 

Відповідно не можна визнати досить інформативним індекс видової 

розмаїтості Шенона, який використовується гідробіологічною службою 

України при аналізі результатів альгологічних спостережень. 

При розвитку евтрофування і "цвітінні" водних об’єктів України 

найбільшу небезпеку як з екологічної, так і з соціальної( медичної) точки 

зору становить розвиток ціанобактерій. Зараз це загальновідомий і 

підтверджений чисельними дослідженнями факт. Враховуючи це, для оцінки 

можливого зв‘язку еколого-соціальної небезпеки із ступенем розвитку 

евтрофування водних об’єктів запропоновано показник, який відображає у 

відсотках величину біомаси токсичних видів водоростей у порівнянні із 

загальною величиною біомаси фітопланктону. 

Як комплексна оцінка еколого-соціальної (медичної) небезпеки 

евтрофування вод розроблена критеріальна шкала визначення зон еколого-

соціальної небезпеки за ступенем "цвітіння" поверхневих вод (табл. 3.2). 

Для оцінки можливого зв‘язку еколого-соціальної небезпеки із 

ступенем розвитку евтрофування водних об’єктів обраний такий показник як 

біомаса фітопланктону, оскільки “цвітіння” поверхневих вод є найбільш 

суттєвим і небезпечним проявом їх евтрофування.  

Різноманіття якісного стану поверхневих вод відповідно до ступенів 

розвитку “цвітіння” характеризовано згідно екологічної класифікації [411] за 

наступними класами: I – чисті; II – слабко забруднені; III – помірно 

забруднені; IV – брудні; V – дуже брудні.  

Оцінка трофічного стану водних об’єктів з екологічних позицій 

проведена за величиною біомаси фітопланктону, з градаціями, що 

встановлені з урахуванням умов України у міжвідомчому керівному 

нормативному документі «Методика екологічної оцінки якості поверхневих 

вод за відповідними категоріями» – оліготрофні, мезотрофні, евтрофні, 

політрофні та гіпертрофні [411]. 
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Таблиця 3.2 – Оцінка еколого-соціальної небезпеки за рівнем "цвітіння" поверхневих вод 

 

Якість 

поверхневих 

вод 

(трофність) 

Еколого-гігієнічна оцінка 

Необхідні медичні дослідження щодо впливу небезпеки 

"цвітіння" на здоров’я населення 

Показники розвитку "цвітіння" Інтегральни

й показник 

еколого-

гігієнічної 

небезпеки 

"цвітіння" 

СЕ 

Екологічні гігієнічні 

Біомаса 

фітопл., 

мг/дм3 

Біомаса 

токсич. 

видів 

водор, 

% 

TSI Iтс 

Чисельність 

фітопл., 

тис. кл/дм3 

(домінуван-

ня СЗВ) 

Iг 

 

І  

Чиста 

(оліготрофні) 

<2,0 <5,0 <40 <3,0 ≤ 10,0 1,0 1,0–1,4 
Медичні дослідження, пов’язані з процесом евтрофування не 

доцільні. 

ІІ  

Слабко 

забруднена 

(мезотрофні) 

2,1–5,0 5-10 41–53 3,0–4,4  10.0 < 40 1,5 1,5–2,0 

Виявлення супутньої розвитку евтрофування патогенної 

мікрофлори у поверхневих водоймах, що використовуються для 

господарсько-питних та комунально-побутових цілей. 

Дослідження умов життєдіяльності населення «уразливих зон».  

 

ІІІ 

Помірно 

забруднена 

(евтрофні) 

5,1–

10,0 
11-25 54–63 4,5–5,4  50 < 100 2,0 2,1–3,0 

Дослідження впливу водного фактору на життєдіяльність 

населення при питному водопостачанні та рекреаційному 

використанні – дослідження можливої інтоксикації людини під 

впливом "цвітіння". Виявлення групи сенсибілізованого 

населення. 

 

IV 

Брудна 

(політрофні) 

10,1–

50,0 
25–50 64–71 5,5–6,4 

 100  

< 500 
3,0 3,1–4,0 

Загроза погіршення стану здоров'я найбільш чутливих груп 

населення – вплив альготоксинів. 

Імунологічне обстеження найбільш чутливих груп населення. 

 

V 

Дуже брудна 

(гіпертрофні) 

>50,0 > 50 72 >6,5 >500 4,0 
>4,1 

 

Водний об'єкт не може бути використаний у якості джерела 

питного водопостачання. Загроза здоров’ю населення. 

Дослідження можливого впливу токсинів СЗВ на ендокринну та 

репродуктивну функції живого організму. 
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Запропонований спосіб також передбачає обчислення трофічного 

індексу Карлсона (TSI – Trophic State Index), який є функцією концентрації 

хлорофілу-а (Chl) та визначається за формулою [423]: 

( )







 −
−=

2ln

ln68,004,2
610)(

Chl
ChlTSI      (3.1) 

Мінімальне значення трофічного індексу Карлсона дорівнює 1, 

максимальне – 100. Запропоновано ранжування його величини в залежності 

від ступеня "цвітіння" водних об'єктів. 

Для оцінки якісного стану водного середовища з екологічних позицій 

використано трофо-сапробіологічний індекс із відповідними градаціями 

значень, які запропоновані у міжвідомчому керівному нормативному 

документі «Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями» [411]. 

Значення Xij з ряду результатів окремих вимірів кожного показника 

Xi, що належить до групи трофо-сапробіологічних показників (XТСi) 

порівнюється з рядом нормативних рівнів, відповідних кожному з 5 

виділених класів якості води, від N1i до N5i. За результатами порівняння, 

окремому індексу Iij по параметру Xij присвоюються значення у балах від 

1 до 5 за принципом: 

− при Xij  N1i, Iij := 1, 

− інакше при Xij  N2i, Iij := 2, 

− інакше при Xij  N3i, Iij, := 3, 

− інакше при Xij  N4i, Iij, := 4, 

− інакше при Xij  N5i, Iij, := 5, 

− інакше при Xij  N6i, Iij, := 6, 

− інакше Iij := 7. 

Далі, отримані індекси Iij по окремих вимірах величин окремих 

показників в окремі моменти часу поєднуються в окремі індекси Ii по 

окремих показниках за розглянутий період. Ці індекси, в свою чергу, 
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поєднуються у блоковий індекс трофо-сапробності IТС. Об'єднання 

проводиться або на основі вибору найгіршого значення з аналізованого 

ряду за формулою (3.2), або на основі обчислення середнього значення за 

формулою (3.3): 

,
max( ), 1... ; 1...ТС TCij TC i

i j
І X i n j n=        (3.2) 

1 1

1 1ТC in m

ТС TCij

i jTC i

I X
n m= =

  
=    

  
         (3.3) 

Такий підхід має свої переваги. Насамперед, велика кількість 

варіантів оцінки (5 класів або 7 категорій якості води) дозволяє 

ранжувати водні об’єкти за ступенем їх екологічного благополуччя чи 

неблагополуччя. Крім того, застосовувані нормативи цілеспрямовано 

призначені для оцінки якості води з “точки зору” самих водних 

екосистем, а не окремих видів водокористування. Список показників 

трофо-сапробіологічного блоку включає гідрофізичні, гідрохімічні і 

бактеріологічні та гідробіологічні, зокрема альгологічні показники (що 

дуже важливо для України, більша частина водних об’єктів якої схтльна 

до “цвітіння”), їх градації наведено у відповідності до градацій індексу 

сапробності та трофності.  

Оцінка трофності вод з гігієнічних позицій виконується на основі 

діючого ДСТУ 4808:2007 [418], який регламентує величини обраних 

показників по виділених чотирьох класах якості вод водних об‘єктів, що 

використовуються в якості джерел господарсько-питного водопостачання. 

При цьому пропонується розраховувати Ігіг із використанням наступних груп 

показників: органолептичних (І група), загальносанітарних хімічних (ІІ 

група), мікробіологічних (ІV група), які віднесено до гігієнічних. Розрахунок 

Ігіг проводиться аналогічно принципу розрахунку IТС. 

Мінімальне значення гігієнічного індексу дорівнює 1, а 

максимальне 4 відповідно належності до виділених чотирьох класів якості 
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води водних об‘єктів, що використовуються при господарсько-питному 

водопостачанні.  

Також в якості показника оцінки трофності вод з гігієнічних позицій 

використано величину чисельності фітопланктону (тис. кл/дм3). Величину 

цього показника ДСТУ 4808:2007 визначає окремо для випадків домінування 

у фітопланктоні синьозелених водоростей (переважно у водоймах) та 

діатомових водоростей (переважно у водотоках). Градації показника для 

випадків домінування у фітопланктоні синьозелених водоростей 

регламентовані ДСТУ 4808:2007 по 4 класах якості вод від 1 до 4 балів. 

Для більш детальної оцінки еколого-соціальної небезпеки за 

показниками Ігіг та величини чисельності фітопланктону в залежності від 

ступеня "цвітіння" масивів поверхневих вод додатково виділено проміжні 

градації (табл. 3.1), що ґрунтуються на результатах аналізу вітчизняного та 

закордонного досвіду апробації різних класифікацій масивів поверхневих 

вод, а також власному досвіді практичного використання цих показників для 

оцінювання еколого-гігієнічного стану водних об’єктів України.  

Необхідно зауважити, що для оцінки гігієнічної небезпеки розвитку 

“цвітіння” бажано використання також величин ГДК окремих метаболітів 

токсичних водоростей. Нажаль, на відміну від багатьох країн ЄС, де вже 

прийняті згадані ГДК, встановлені ВООЗ, у нашій країні вони не 

використовуються. У майбутньому, коли дані нормативи ввійдуть у 

санітарно-гігієнічну практику, до запропонованої шкали можна буде ввести 

градації перевищення відповідних ГДК. 

Інтегральний показник ступеня "цвітіння" (еколого-гігієнічної 

небезпеки "цвітіння") СЕ обчислюється за формулою: 

СЕ =
Бф + Бфт+ TSI + Ітс + Чф + Iгіг

𝑁
,        (3.4) 

де у балах представлено величини наступних показників: Бф – значення 

показника біомаси фітопланктону; Бфт – значення частини біомаси токсичних 

водоростей від загальної біомаси, TSI – значення індексу Карлсона; Ітс – 
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значення трофо-сапробіологічного індексу; Чф – значення показника 

чисельності фітопланктону; Irіг – значення гігієнічного індексу; N – кількість 

використаних характеристик.  

Величини інтегрального показника ступеня "цвітіння" СЕ в межах 1,0–

1,4 свідчать про його незначну еколого-соціальну (медичну) небезпеку, 1,5–

2,0 про слабку, 2,1–3,0 про помірну, 3,1–4,0 про високу >4,1 про дуже високу 

еколого-гігієнічну небезпеку за ступенем "цвітіння" поверхневих вод. 

В залежності від величини інтегрального показника ступеня "цвітіння" 

СЕ визначено необхідні медичні дослідження щодо впливу небезпеки 

"цвітіння" на здоров’я населення (табл. 3.2). Опис небезпечного впливу 

евтрофування на стан здоров’я людини наведено у підрозділі 2.2. 

При розробленні шкали визначення зон еколого-соціальної небезпеки 

за ступенем "цвітіння" поверхневих вод використана методологія оцінки 

небезпеки виникнення негативних наслідків з гігієнічних та екологічних 

позицій. З цією метою проведено оцінку і ранжування виникнення 

небажаних ефектів небезпеки умовам життєдіяльності населення в 

залежності від рівня розвитку “цвітіння”. 

Впровадження запропонованої оцінки можливого зв‘язку еколого-

соціальної небезпеки за ступенем "цвітіння" поверхневих вод дозволить 

оцінити можливість використання поверхневих вод у якості джерел питного 

водопостачання та рекреаційних об’єктів, ідентифікувати зони надзвичайної 

екологічної ситуації, прогнозувати еколого-соціальну небезпеку підвищення 

трофності водних об‘єктів.  

Запропонований метод може бути використаний для економічних 

розрахунків при прийнятті управлінських рішень щодо доцільності, 

пріоритетності та ефективності природоохоронних і санітарно-гігієнічних 

заходів, спрямованих на зниження несприятливого впливу евтрофування на 

здоров'я населення.  
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3.2 Визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

евтрофування ґрунтів 

В якості комплексної оцінки еколого-соціальної (медичної) небезпеки 

евтрофування ґрунтів пропонується критеріальна шкала визначення зон 

еколого-гігієнічної небезпеки в залежності від ступеня евтрофування ґрунтів 

(табл. 3.3). 

Вибір окремих показників комплексної оцінки еколого-соціальної 

небезпеки процесів евтрофування ґрунтів та встановлення їх градацій 

ґрунтуються на результатах аналізу вітчизняного та закордонного досвіду у 

цій галузі, апробації різних класифікацій ґрунтів, які запропоновані 

вітчизняними та закордонними фахівцями; даних зіставного аналізу 

ефективності різних методів оцінювання екологічного стану різнотипних 

ґрунтів. Приймався до уваги також власний досвід практичного 

використання різних методів оцінки екологічного стану ґрунтів України. 

Різноманіття якісного стану ґрунтів в залежності від ступеня розвитку 

їх евтрофування пропонується за аналогією з якісним станом поверхневих 

водних масивів розділити на п’ять класів: I – чисті; II – слабко забруднені; III 

– помірно забруднені; IV – брудні; V – дуже брудні. Ідентичність градації 

надалі забезпечить зручність і порівнянність виконання інтегральної оцінки 

еколого–соціальної небезпеки за ступенем евтрофування складових довкілля 

(табл. 3.2). Кожному з класів відповідає бальна оцінка – від 1 до 5 відповідно. 

При "цвітінні" ґрунтів, як і поверхневих водних масивів, найбільшу 

небезпеку як з екологічної, так і з соціальної ( медичної) точки зору 

становить розвиток ціанобактерій. В 1 г поверхневого шару ґрунту може 

утримуватися до 58-66 млн. клітин. [221]. Враховуючи це, для оцінки 

можливого зв‘язку еколого-соціальної небезпеки із ступенем розвитку 

евтрофування ґрунтів пропонується використовувати показник чисельності 

ціанобактерій у млн. клітин/г. 
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Таблиця 3.3 – Оцінка еколого– соціальної небезпеки за ступенем евтрофування ґрунтів  

Клас СЕГ 

/бал 

Оцінки екологічної небезпеки за рівнем евтрофування 

Проведення еколого-

медичних досліджень 

Оцінка небезпеки життєдіяльності 

населення за ступенем евтрофування 

ґрунтів 
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епідеміо-
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гігієнічної 

небезпеки 

евтрофува-

ння ґрунтів 

Якість 

ґрунтів в 

залежності 

від розвитку 
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Проведення спеціальних медичних 

досліджень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I/1 

0,5-

0,6 
>1,8 

0-

20,0 
<10 ≥1,0 

0,98-

1,0 
<8 

Мінімаль-

на 

Екологічно чисті ґрунти. 
Потребує періодичного 
регламентного контролю за 
розвитком евтрофування 
ґрунтів 

Мінімальний (еталонний) рівень 
небезпеки. 
Відсутність будь-яких прояв 
негативного впливу 

Чисті 

(повноцінна 

спільнота) 

Необхідність медичних досліджень 
відсутня 

II/2 

5-6 
1,79-

1,60 

20,1-

40,0 
10-25 

0,99-

0,51 

0,90-

0,97 
8-16 Допустима 

Рівень ушкодження 
педосфери не перевищує її 
самовідновлювальних 
можливостей. 
Проводиться періодичний 
регламентний контроль за 
розвитком евтрофування 
ґрунтів 

Допустимий (задовільний) рівень 
небезпеки. 
Найнижчий рівень захворюваності 
дітей та мінімум функціональних 
відхилень у дорослого населення 

Слабко 

забруднені 

(домінуван-

ня зелених 

водоростей) 

Дослідження умов життєдіяльності 
населення. 
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          Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III/3 

10-50 
1,59-

1,40 

40,1-

60,0 
26-40 

0,50-

0,01 

0,86-

0,89 
16-32 Помірна 

Рівень ушкодження 
педосфери не перевищує її 
самовідновлювальних 
можливостей. 
Проводиться періодичний 
регламентний контроль за 
розвитком евтрофування 
ґрунтів і визначення шляхів 
його попередження. 

Помірний рівень небезпеки. 
Підвищення загального рівня 
захворюваності населення 

Помірно 

забруднені 

(зникнення 

азотфікса-

торів) 

Виявлення патогенної мікрофлори. 
Дослідження умов життєдіяльності 
населення. Виявлення групи 
сенсибілізованого населення. 

IV/4 

 

50-60 
1,39-

1,20 

60,1-

80, 
41-60 

0,009-

0,001 

0,70-

0,85 

32-

128 
Значна 

Рівень ушкодження 
педосфери перевищує її 
самовідновлювальні 
можливості. 
Проводиться постійний 
регламентний контроль за 
розвитком евтрофування 
ґрунтів; розробка та 
впровадження 
реабілітаційних заходів, 
спрямованих на поліпшення 
їх стану 
та здоров'я людей. 

Значний рівень небезпеки. 
Підвищення загального рівня 
захворюваності, кількості дітей, які 
часто хворіють, дітей з хронічними 
захворюваннями, порушення 
функціонування серцево-судинної 
системи 

Брудні 

(повне 

зникнення 

ціанобак-

терій) 

Загроза погіршення стану здоров'я 
найбільш чутливих груп населення 
внаслідок впливу альготоксинів. 
Імунологічне обстеження 
сенсибілізованої групи населення. 
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          Закінчення таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V/5 

> 60 >1,19 
80,1-

100 
>60 

<0,001 

 
<0,7 >128 

Надзви-

чайна 

Рівень ушкодження 
педосфери значно перевищує 
її самовідновлювальні 
можливості. 
Проводиться особливий 
регламентний контроль за 
розвитком евтрофування 
ґрунтів, визначення 
пріоритетних 
забруднювачів, джерел їх 
надходження та зон 
небезпечного впливу на 
біологічні об'єкти довкілля. 
Розробка довгострокових 
екологічних програм щодо 
відновлення та збереження 
об'єктів довкілля. 
 

Надзвичайний рівень небезпеки. 
Підвищення захворюваності дітей, 
порушення репродуктивної функції у 
жінок (збільшення випадків токсикозу 
при вагітності, передчасних пологів, 
мертвонароджених, гіпотрофій 
немовлят) 

Дуже брудні 

(деградо-

вана, вкрай 

неповно-

цінна 

спільнота) 

Розробка довгострокових медико-
соціальних програм щодо відновлення 
та збереження генофонду нації. 
Дослідження імунного статусу 
населення; дослідження можливого 
впливу ціанотоксинів на ендокринну та 
репродуктивну функцію людини. 
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Для аналізу показників розвитку ціанобактерій також використано 

пігментний індекс Е450/Е480 – співвідношення оптичної щільності 

ацетонового екстракту пігментів в межах короткохвильових максимумів 

поглинання світла для каротиноїдів, певним значенням якого відповідає 

відсоток ціанобактерій у фотоавтотрофному комплексі ґрунтової екосистемі. 

Цей показник, запропонований [424], являється не менш 

інформативним, ніж чисельність ціанобактерій, але його визначення більш 

доступне і не потребує значного проміжку часу і висококваліфікованого 

фахівця-альголога. 

Як відомо, окремі штами ціанобактерій здатні продукувати небезпечні 

ціанотоксини, для визначення яких запропоновано цілу низку сучасних 

фізико-хімічних, біохімічних, імуноферментних методів та методів 

біотестування.  

У країнах ЄС у системі моніторингу ґрунтового покриву широко 

використовуються методи біоіндикації та біотестування, значна кількість з 

них стандартизована. Запропонований підхід до оцінки еколого– соціальної 

небезпеки за ступенем евтрофування ґрунтів передбачає використання двох з 

цих стандартів, які отримали в Україні статус національних. 

Визначення токсичності ґрунтів (фітотоксичний ефект, %) проводиться 

за ДСТУ ISO 11269-2:2002 «Якість ґрунту. Визначання дії забруднювачів на 

флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст 

вищих рослин» [425]. 

Визначення рівня пригнічення інтенсивності дихання мікробоценозу 

порівняно з фоном (еталоном) у % виконується відповідно ДСТУ ISO 16072: 

2005. «Якість ґрунту. Лабораторні методи визначення мікробного дихання 

ґрунту» [378]. Цей показник характеризує самоочисну здатність ґрунтових 

екосистем; погіршання її може бути одним із можливих негативних наслідків 

забруднення ґрунтів токсичними метаболітами ціанобактерій. 
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При оцінці еколого– соціальної небезпеки за ступенем евтрофування 

ґрунтів епідеміологічної ситуації запропоновано визначення показників:  

− колі-титру ґрунту – мінімальної кількості ґрунту у грамах, в якій 

міститься одна бактерія групи кишкової палички; 

− санітарного числа Хлєбнікова – співвідношення азоту гумусу (суто 

ґрунтової органічної речовини) до загального органічного азоту 

(складається з азоту гумусу та азоту сторонніх для ґрунту органічних 

речовин, що його забруднюють). Якщо ґрунт чистий, то санітарне 

число Хлєбнікова дорівнює 0,98–1 [426]. 

Для урахування гігієнічної складової при оцінці еколого-соціальної 

небезпеки за ступенем евтрофування ґрунтів використано сумарний показник 

забруднення Zc, який рекомендується використовувати в Україні згідно зі 

шкалою, градації якої розроблені на підставі геохімічних та геогігієнічних 

досліджень стану здоров’я населення, яке мешкає на територіях з різними 

рівнями забрудненості ґрунтів [427]. 

Сумарний показник забруднення Zс, який характеризує рівень 

хімічного забруднення земель з урахуванням їх цільового призначення і 

дорівнює сумі коефіцієнтів концентрацій хімічних речовин, розраховують за 

допомогою рівняння: 

1 1

1 ( 1)
i n

i фi
c c

фi

C C
Z K n

C

−
= + = − −  , Ni ,1= ,   (3.5) 

де Кс – коефіцієнт концентрації, Кс>1; n – кількість інгредієнтів, які 

досліджуються; Сі – вміст і-того елементу; Cфі – фоновий вміст і-того 

елементу. 

Необхідно зауважити, що для оцінки гігієнічної небезпеки 

евтрофування ґрунтів, як і для масивів поверхневих вод, бажаним є 

використання величин ГДК окремих метаболітів і токсинів ціанобактерій. 

Нажаль, на теперішній час вони відсутні. У майбутньому, коли дані 
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нормативи ввійдуть у санітарно-гігієнічну практику, до запропонованої 

шкали можна буде ввести градації перевищення відповідних ГДК. 

Інтегральний показник еколого-гігієнічної небезпеки евтрофування 

ґрунтів СЕГ, аналогічно СЕ для поверхневих водних масивів, обчислюється за 

формулою: 

СЕГ =
Чц + Іпігм + FT + Іколі + СЧХ + Zc

𝑁
,        (3.6) 

де у балах представлено величини наступних показників: Чц –чисельності 

ціанобактерій; Іпігм – пігментного індексу Е450/Е480, FT – фітотоксичного 

ефекту; Іколі – колі-титру; СЧХ – санітарного числа Хлєбнікова; Zc – 

сумарного показник забруднення; N – кількість використаних характеристик.  

Величини інтегрального показника СЕГ в межах 1,0–1,4 свідчать про 

його незначну еколого-соціальну (медичну) небезпеку, 1,5–2,0 про слабку, 

2,1–3,0 про помірну, 3,1–4,0 про високу і >4,1 про дуже високу еколого-

гігієнічну небезпеку евтрофування ґрунтів. 

В залежності від величини інтегрального показника СЕГ визначено 

необхідні медичні дослідження щодо впливу еколого-гігієнічної небезпеки 

евтрофування ґрунтів на здоров’я населення. Таким чином, при розробці 

шкали визначення еколого-соціальної небезпеки за ступенем евтрофування 

ґрунтів, як і для поверхневих водних масивів, використана методологія 

оцінки небезпеки виникнення негативних наслідків з гігієнічних та 

екологічних позицій, у т. ч. у віддаленому майбутньому. З цією метою 

проведено оцінку і ранжування виникнення небажаних ефектів небезпеки 

умовам життєдіяльності населення в залежності від рівня розвитку 

евтрофування. 

Впровадження запропонованої оцінки можливого зв‘язку еколого-

соціальної небезпеки за ступенем евтрофування ґрунтів дозволить оцінити 

можливість їх використання та ідентифікувати зони надзвичайної екологічної 

ситуації, прогнозувати еколого-соціальну небезпеку підвищення їх 

трофності.  
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3.3 Визначення ступеня еколого-соціальної небезпеки процесів 

забруднення атмосферного повітря ціанобактеріями та 

продуктами їх життєдіяльності 

Основними виявленими проблемами забруднення атмосферного 

повітря, що виникають у період "цвітіння" ціанобактерій, є надходження 

біоаерозолей, які містять ціанобактерії та продукти їх життєдіяльності. 

Небезпека квітучих водоростей та їх токсинів для здоров'я залежить від виду 

впливу, а також кількості та типу присутніх токсинів. Пріоритетним шляхом 

надходження біоаерозолю в організм людини є інгаляційний шлях. 

Для оцінки можливого зв‘язку еколого-соціальної небезпеки при 

забрудненні атмосферного повітря внаслідок розвитку процесів 

евтрофування водних та ґрунтових об’єктів виконано аналіз взаємодії 

складових довкілля в цьому процесі. 

Вплив процесів евтрофування масивів поверхневих вод та ґрунтів на 

атмосферне повітря залежить від площі, схильної до евтрофування, масштабу 

і швидкості розвитку процесу.  

Найбільшого поширення у світі має процес евтрофування водойм 

(морів, річок, озер, водоймищ тощо), цей же процес завдає найбільшої шкоди 

здоров'ю населення та природі взагалі. Вплив евтрофованих водойм на 

атмосферне повітря та умови життєдіяльності населення є найбільшим в 

порівняні з впливом евтрофованих ґрунтів, тому його обрано за основу при 

складанні еколого-соціальної оцінки за рівнем забруднення атмосферного 

повітря біоаерозолями. 

В таблиці 3.4 представлений взаємозв'язок ступеня евтрофування 

водного об'єкта з рівнем забруднення та ступенем безпеки атмосферного 

повітря. 
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Таблиця 3.4 – Оцінка еколого-соціальної небезпеки за рівнем забруднення атмосферного повітря біоаерозолями 

 

Якість 

поверхневих 

вод  

Еколого-гігієнічна оцінка 

Зміни у стані 

здоров’я 

Необхідні медичні дослідження щодо 

впливу небезпеки "цвітіння" на 

здоров’я населення 

Показники забруднення Показник 

забруднення 

атмосфер-

ного повітря 

біоаерозо-

лями, 

включно 

ціанобактерії 

та продукти 

їх 

життєдіяльно

сті  

 ІЗА 

екологічні гігієнічні 

Ступень 

небез-

пеки 

Рівень 

забруд-

нення 

Кратність 

перевищення 

ГДКс.д  

Середньодо-

бова гранично 

 допустима 

концентрація, 

ГДКс.д., мг/м3 

ТЧ2,5 ТЧ10 ТЧ2,5 ТЧ10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І 

Чиста 

(оліготрофні) 

Безпеч-

ний 

низький 1(0,05) 1(0,15) 0,05 0,15 Менш 1 відсутні Медичні дослідження, пов’язані з 

процесом евтрофування не доцільні 

ІІ 

Слабко 

забруднена 

(мезотрофні) 

Помірно 

небезпеч-

ний 

підвище

ний 

Більш 1–2 

(0,05-0,1) 

мг/м3 

Більш 1–2 

(0,15-0,3) 

мг/м3 

0,05 0,15 Більш 1–4 Можливі зміни 

імунологічних, 

біохімічних, 

фізіологічних 

показників 

Виявлення супутньої розвитку 

евтрофування патогенної мікрофлори 

у поверхневих водоймах, що 

використовуються для господарсько-

питних та комунально-побутових 

цілей. Дослідження умов 

життєдіяльності населення "уразливих 

зон" 
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         Закінчення таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ІІІ 

Помірно 

забруднена 

(евтрофні) 

Помірно 

небезпеч

ний 

підвище

ний 

Більш 2–4 

(0,1-0,2) 

Більш 2–4 

(0,3-0,6) 

0,05 0,15 Більш 5–6 Статистичні 

зміни 

показників 

хронічної 

захворюва-

ності 

Дослідження впливу водного фактору 

на життєдіяльність населення при 

питному водопостачанні та 

рекреаційному використанні – 

дослідження можливої інтоксикації 

людини під впливом "цвітіння". 

Виявлення групи сенсибілізованого 

населення. 

IV 

Брудна 

(політрофні) 

Небезпе-

чний 

високий Більш 4–8 

(0,2-0,4) 

Більш 4–8 

(0,6-1,2) 

0,05 0,15 Більш 7–13 Статистичні 

зміни 

показників 

хронічної 

захворюва-

ності 

Загроза погіршення стану здоров'я 

найбільш чутливих груп населення – 

вплив альготоксинів. 

Імунологічне обстеження найбільш 

чутливих груп населення. 

V 

Дуже брудна 

(гіпертрофні) 

Дуже 

небезпеч-

ний 

дуже 

високий 

Більш 8 

>0.4 

Більш 8 

>1.2 

0,05 0,15 Більш 14 Зростання 

частоти 

специфічної та 

неспецифічної 

захворюва-

ності, випадки 

гострого 

отруєння, 

підвищення 

рівня 

смертності 

Водний об'єкт не може бути 

використаний у якості джерела 

питного водопостачання. Загроза 

здоров’ю населення. 

Дослідження можливого впливу 

токсинів СЗВ на ендокринну та 

репродуктивну функції живого 

організму. 
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Ціанобактерії та їх токсини існують в атмосферному повітрі тривалий 

час у складі біоаерозолів, які формуються при розвитку евтрофування і 

"цвітінні" водних об’єктів України і створюють найбільшу небезпеку як з 

екологічної, так і з соціальної (медичної) точки зору. Маса ціанобактерій у 

біоаерозолях визначається за вмістом пігменту ціанобактерій – фікоціаніну. 

До показників, які зазвичай використовуються для характеристики 

аерозолю та пилу і мають значення для здоров'я, відноситься масова 

концентрація частинок діаметром менше 2,5 мкм (ТЧ2,5) і масова 

концентрація частинок діаметром менше 10 мкм (ТЧ10) )[392]. Розміри 

біоаерозолей, що знаходяться в повітрі поблизу евтрофованих об’єктів в 

підвішеному стані, відповідають розмірам частинок ТЧ2,5 і ТЧ10 і можуть бути 

використані як показники забруднення атмосферного повітря 

біоаерозолями [387]. 

Таблиця 3.4 відображає взаємозв'язок ступеня евтрофування водного 

об'єкта зі станом якості атмосферного повітря. Ступінь евтрофування 

водного об'єкта представлена в графі 1 таблиці 3.4 (якість поверхневих вод) і 

має 5 ступенів забруднення. Кожному ступеню якості поверхневих вод 

відповідає певна якість атмосферного повітря, яка характеризується 

наступними екологічними показниками: ступень небезпеки, рівень 

забруднення. 

В таблиці 3.5 для оцінювання очікуваних наслідків у стані здоров’я 

населення від впливу ціанобактерій та продуктів їх життєдіяльності у 

біоаерозолях атмосферного повітря використовується показник ІЗА – індекс 

забруднення [409]. В першу чергу – це збільшення хронічних захворювань 

органів дихання та серцево-судинних захворювань під впливом таких 

хімічних та біологічних речовин, як тверді частинки біоаерозолів з 

ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності. 

Якості поверхневих вод "Чиста" відповідають: низький рівень 

забруднення, безпечний ступень небезпеки, що підтверджується виміряними 
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на пунктах спостережень концентраціями ТЧ2,5 і ТЧ10 і розрахунковими на їх 

основі показниками ІЗА та кратність перевищення ГДК, що є менші ніж 1. 

Таблиця 3.5 – Очікувані наслідки у стані здоров’я населення від впливу 

ціанобактерій та продуктів їх життєдіяльності на атмосферне повітря 

Оцінка 

ІЗА 

Ступень 

небезпеки Зміни у стані здоров’я 
Нозологічні форми патології, що начайстіше 

зустрічаються 

<1 Безпечний Ефекти відсутні Ефекти відсутні 

>1–4 Безпечний Можливі зміни 

імунологічних, 

біохімічних, 

фізіологічних 

показників 

Катар верхніх дихальних шляхів, 

вазомоторний риніт, синусіт, астматичний 

бронхіт, алергічний дерматит, кон’юнктивіти, 

ларинготрахеїти 

>5–6 Помірно 

небезпеч-

ний 

Статистично зміни 

показників хронічної 

захворюваності 

Хронічні бронхіти, фарингіти, ангіни, 

бронхіальна астма, емфізема легень, 

міокардіодистрофії 

>7–13 Небезпеч-

ний 

Статистично зміни 

показників гострої 

захворюваності 

Гострий бронхіт, альвеоліти алергічні, 

поліневрити, парестезії, ішемічна хвороба 

серця, гіпертонічна хвороба, анемія вагітних, 

фетоплацентарна недостатність 

>14 Дуже 

небезпеч-

ний 

Зростання частоти 

специфічної та 

неспецифічної 

захворюваності, 

випадки гострого 

отруєння, підвищення 

рівня смертності 

Безпліддя, внутрішньоутробна гіпоксія плода, 

вроджені вади, рак легень, мезотеліома, 

свинцеві інтоксикації 

Якості поверхневих вод "Помірно забруднена" відповідають: 

підвищений рівень забруднення, помірно небезпечний ступень небезпеки, що 

підтверджується виміряними на пунктах спостережень концентраціями ТЧ2,5 

і ТЧ10 і розрахунковими на їх основі показниками ІЗА більш 5–3 та кратність 

перевищення ГДК, що є більшою ніж 2–4. 

Якості поверхневих вод "Дуже брудна" відповідають: дуже високий 

рівень забруднення, дуже небезпечний ступень небезпеки, що 

підтверджується виміряними на пунктах спостережень концентраціями ТЧ2,5 
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і ТЧ10 і розрахованими на їх основі показниками ІЗА більш 14 та кратність 

перевищення ГДК, що є більшою ніж 8. 

Класифікація ступеня небезпеки забруднення повітря біоаерозолями за 

цим показником наведено в таблиці 2.23. Рівень забруднення атмосферного 

повітря біоаерозолями, які містять ціанобактерії та продукти їх 

життєдіяльності, вважається високим і небезпечним, якщо середні значення 

концентрацій перевищують середні по країни, або ІЗА перевищує 7; 

підвищеним і помірно небезпечним – якщо концентрації в окремих випадках 

перевищують середньодобову гранично допустиму концентрацію ГДКі [406]; 

низьким або безпечним – якщо середньорічні концентрації знаходяться в 

межах або нижче ГДК (см. табл. 2.23). 

З метою зменшення негативного впливу забруднення атмосферного 

повітря ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності на здоров’я 

людини необхідно дотримуватись наступних рекомендацій: 

− при безпечному ступеню небезпеки можна перебувати на відкритому 

повітрі без шкоди для здоров’я без обмежень; 

−  при помірно безпечному ступеню небезпеки дорослі та діти, які 

мають проблеми з легенями, а також дорослі зі схильністю до серцево-

судинних захворювань, повинні знизити фізичне навантаження, особливо під 

час перебування на відкритому повітрі, і, особливо, якщо вони відчувають 

симптоми погіршення власного здоров’я. Існує можливість, що людям з 

астмою доведеться частіше використовувати інгалятор. Людям похилого віку 

також варто знизити фізичні навантаження; 

− при високому ступеню небезпеки дорослі та діти з легеневими 

проблемами, а також дорослі зі схильністю до серцево-судинних 

захворювань та люди похилого віку повинні уникати надмірної фізичної 

активності. Існує можливість, що людям з астмою доведеться частіше 

використовувати інгалятор; 
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− при дуже високому ступеню небезпеки дорослі та діти з легеневими 

проблемами, дорослі з проблемами серця та людей похилого віку повинні 

уникати надмірної фізичної активності. Людям з астмою потрібно буде 

частіше використовувати інгалятор. 

Загальні рекомендації: при виникненні таких симптомів як кашель або 

біль в горлі: слід зменшити фізичні навантаження, особливо на відкритому 

повітрі. 

Впровадження запропонованої оцінки можливого зв‘язку еколого-

соціальної небезпеки атмосферного повітря зі ступенем "цвітіння" 

поверхневих вод дозволить своєчасно оцінити стан забруднення 

атмосферного повітря, виконати за необхідністю додаткові дослідження, 

оцінити зону забруднення атмосферного повітря та ризик перебування в ній 

населення, рекомендувати за необхідністю заходи безпеки в надзвичайних 

умовах перебування (виставлення власниками знаків про заборону купання, 

роз’яснювальна робота серед населення з питань дотримання правил 

особистої гігієни і дисципліни поведінки в надзвичайних умовах 

перебування). 
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ВИСНОВКИ 

Вирішення однієї з найбільш гострих світових екологічних проблем, 

пов'язаних із розвитком процесів евтрофування складових довкілля, є однією 

із нагальних цілей реалізації засад сталого розвитку в Україні. 

Для підвищення екологічної безпеки природокористування в умовах 

евтрофування складових навколишнього природного середовища, необхідно 

використовувати в якості обґрунтування управлінських рішень результати 

еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень евтрофних 

складових навколишнього природного середовища та їх впливу на 

життєдіяльність населення, які повинні бути доповненням до Державної 

системи моніторингу довкілля. 

У якості науково-методичної основи оцінювання еколого-соціальної 

небезпеки за рівнем розвитку евтрофування масивів поверхневих вод, ґрунтів 

та забруднення атмосферного повітря ціанобактеріями і продуктами їх 

життєдіяльності запропоновано міждисциплінарний підхід, сформований на 

теоретичних основах безпеки довкілля, який є сукупністю принципів, 

положень та правил, що визначають розуміння та напрямки вирішення 

проблеми. 

Найбільшу увагу в світі та в Україні приділяється антропогенному 

евтрофуванню водного середовища та масовому розвитку "шкідливого 

цвітіння ціанобактерій" – одному з вагомих чинників, що негативно 

впливають на якість масивів поверхневих вод як з екологічних, так і з 

ресурсних позицій. Однак, еколого–соціальній (медичній) небезпеці процесів 

"шкідливого цвітіння" масивів поверхневих вод в Україні приділяється 

значно менша увага, ніж у схожих дослідженнях у світі.  

Еколого соціальна небезпека евтрофування ґрунтів та забруднення 

атмосферного повітря біоаерозолями (ціанобактеріями та продуктами їх 

життєдіяльності) знаходиться на початковій стадії не тільки в Україні, а 

також у світі. 
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Результати еколого-соціальних (медичних) моніторингових досліджень 

евтрофованих складових навколишнього природного середовища та їх 

впливу на життєдіяльність населення повинні бути доповненням до 

Державної системи моніторингу довкілля з метою реалізації в Україні засад 

сталого розвитку. 

В екологічних дослідженнях основних складових навколишнього 

природного середовища представлено дані екологічного стану масивів 

поверхневих вод і ґрунтів за рівнем їх евтрофування та атмосферного повітря 

за рівнем забрудненості ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності як 

з використанням класичних методів досліджень, так і спеціальних 

(визначення ендотоксинів ціанобактерій, нетуберкульозних мікобактерій, 

патогенної мікрофлори) у разі виникнення еколого-соціальної небезпеки 

умовам життєдіяльності населення. 

Обґрунтовано можливість оцінки розвитку ціанобактерій за вмістом 

пігменту фікоціаніну – одного зі специфічних пігментованих білків 

ціанобактерій, який вважається їх маркерним пігментом. Досліджено зв’язок 

між величиною флюоресценції фікоціаніну (in vivo) та біомасою 

ціанобактерій. 

Розроблено програму проведення додаткових моніторингових еколого-

соціальних (медичних) досліджень "уразливих зон" та впливу евтрофування 

на життєдіяльність населення з використанням як класичних методів 

дослідження, так і спеціальних досліджень, які необхідно проводити у разі 

екологічної небезпеки виникнення захворюваності населення. 

Розроблено програму проведення додаткових еколого-соціальних 

(медичних) досліджень евтрофних ґрунтів України та впливу евтрофування 

на життєдіяльність населення з використанням як класичних методів 

дослідження, так і спеціальних досліджень, які необхідно проводити у разі 

екологічної небезпеки виникнення захворюваності населення. 

Розроблено програму проведення додаткових еколого-соціальних 
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(медичних) досліджень забруднення ціанобактеріями та продуктами їх 

життєдіяльності атмосферного повітря з використанням як класичних 

методів дослідження, так і спеціальних досліджень, які необхідно проводити 

у разі екологічної небезпеки виникнення захворюваності населення. 

Досліджено вплив на умови життєдіяльності населення процесів 

евтрофування складових навколишнього природного середовища: масивів 

поверхневих вод; ґрунтового покриву; процесів забруднення атмосферного 

повітря ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності.  

Обґрунтовано та розроблено оцінки еколого-соціальної небезпеки 

процесів евтрофування масивів поверхневих вод і ґрунтів та забруднення 

атмосферного повітря ціанобактеріями та продуктами їх життєдіяльності.  

Небезпечна дія процесів евтрофування на здоров’я людини 

характеризується синергізмом їх впливів – він може бути багатоваріантним – 

та полягати в одночасній дії однієї або кількох евтрофованих складових 

довкілля, що полягає: 

− в одночасному надходженні ціанотоксинів при рекреаційному 

водокористуванні, з питною водою та продуктами харчування (у т. ч. 

представників аквакультур – молюсків, риби, водоростей тощо); 

− в одночасному надходженні ціанотоксинів з продуктами рослинного 

походження (через накопичення у ґрунтах при зрошенні водою з 

евтрофованого водного джерела) та надходження ціанотоксинів до 

дихальних шляхів людини під час пилових бур у певних регіонах, особливо 

під час суховіїв; 

− в одночасній дії аерозолів через дихальні шляхи людини при 

вдиханні за умови турбулентних процесів у водному середовищі (робота 

градирень, дія штормів, припливів, функціонування водного транспорту 

тощо) та надходженні ціанотоксинів з харчовими продуктами.  

Основними чинниками небезпеки для здоров’я людини з боку 

ціанобактеріальних "цвітінь" є токсичність та алергійність, між якими наразі 
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виявлена зворотно пропорційна залежність.  

Взаємозв'язок небезпечної дії процесів евтрофування складових 

довкілля на здоров'я людини має особливе значення у сучасний період 

розвитку аутоімунних захворювань, збільшення яких, зазвичай, пов’язано з 

хронічною, сталою дією певних небезпечних агентів, до яких, безумовно, 

відносяться токсини ціанобактерій та самі ціанобактерії (з алергійною дією), 

які часто діють у сукупності з нетуберкульозними мікобактеріями (НТМ). 

Запропоновано у разі небезпеки екологообумовлених захворювань 

визначення низки еколого-медичних показників: 

− вмісту ціанобактерій та продуктів їх життєдіяльності (зокрема, 

ендотоксинів) у масивах поверхневих вод, атмосферному повітрі;  

− вмісту нетуберкульозних мікобактерій, які підсилюють небезпечну 

дію ендотоксинів у масивах поверхневих вод, ґрунтах та атмосферному 

повітрі. 

У разі наявності в регіоні екологообумовлених захворювань, 

обов’язково повинні проводиться визначення: 

− вмісту НТМ в зразках середовищ мешкання людини (у питній воді, у 

воді та аерозолях душової кімнати, аерозолях зволожувачів повітря, у воді та 

аерозолях басейнів та інших джерелах); 

− вмісту НТМ у клінічних зразках людини, що захворіла (крові, сечі, 

мокротинні тощо); 

− тотожності певних видів НТМ у зразках обох видів (мешкання 

людини та клінічних зразках), що є вирішальним для постановки діагнозу 

екологообумовленого захворювання на базі виявлення етіологічного 

фактору. 

Також у процесі виконання роботи було досліджено можливості 

застосування методу аналізу ієрархій для визначення пріоритетів факторів і 

критеріїв еколого-соціального оцінювання небезпеки процесів евтрофування 

складових довкілля (Додаток А). 



230 

 

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. Порядок денний на ХХІ століття. Декларація Конференції ООН з 

довкілля та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р. Інститут сталого 

розвитку. – Київ: Інтелсфера, 2000. – 360 с. 

2. Семенець С.В. Концепція сталого розвитку: основні положення, 

проблеми розвитку та впровадження в світі та в Україні/Економічні 

реформи в Україні в контексті переходу до сталого розвитку.– 

Інститут сталого розвитку, Київ, Інтелсфера, 2001. – С. 7. 

3. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Проект 

Закону України від 07.08.2018 р. № 9015. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html (дата 

звернення: 15.11.2021). 

4. Конституція України. – К.: Право, 1996. – ст. 16, 50. 

5. Румянцев В.А., Румянцев В.А., Крюков Л.Н. Особенности природы 

цианобактерий. Общество. Среда. Развитие. 2012. № 2. С. 221–227. 

6. Румянцев В.А. Крюков Л.Н., Позняков Ш.Р., Жуковский А.В. 

Цианобактериальное "цветение" воды – источник проблем 

природопользования и стимул инноваций в России. Общество. 

Среда. Развитие. 2011. №. 2. С. 222–228. 

7. Волошко Л.Н., Плющ А.В., Титова Н.Н. Токсины цианобактерий. 

(Cyanobacteria, Cyanophyta) // Альгология. – 2008. – Т. 18. – № 1. 

С. 3–20. 

8. Румянцев В.А., Крюков Л.Н. Особенности природы цианобактерий. 

Общество. Среда. Развитие. 2012. № 1. С. 232–238. 

9. Paerl H. W. Mitigating Harmful Cyanobacterial Blooms in a Human– and 

Climatically-Impacted World. Life. 2014. V. 4. P. 988–1012. 

URL: https://www.mdpi.com/2075-1729/4/4/988 

https://www.mdpi.com/2075-1729/4/4/988


231 

 

 

10. Теорія систем в екології. Теорія систем в екології : підручник / 

Ю.Г. Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло та ін. – Суми : 

Сумський державний університет, 2015. – 330 с. 

11. Дмитриева Е.А., Игнатенко Л.Г., Колдоба И.В. Социально-

экологические проблемы качества воды водоемов – источников 

питьевого водоснабжения // Коммунальное хозяйство городов. – К.: 

Техніка. – 2004. – Вып. 55. – С. 50–59. 

12. Коляда Т.И., Дмитриева Е.А., Калиновский С.В. О роли 

цианобактерий и их симбионтов в возникновении вспышек острых 

легочных аллергозов // Аллергия, иммунология и глобальная сеть: 

взгляд в новое тысячелетие. Материалы VII Международного 

конгресса по иммунореабилитации. Нью-Йорк, США, 14–17 апреля 

2001. International Journal on Immunorehabilitation. 2001. V. 3/№ 1. 

IISSN 1562-3629. 

13. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв. – 

М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – 237 с. 

14. Ефремова В.А. Специфика "цветения" почвы в техногенных зонах 

города (на примере г. Кирова) / В.А. Ефремова, Л.В. Кондакова, 

Л.И. Домрачева и др. // Теоретическая и прикладная экология − 2012. 

− № 2. – с. 85–89. 

15. Drobac D. Hunan exposure to cyanotoxins and their effects on health 

/D. Drobac, N. Tokodi, J. Simeunovich et al. Arh Hig Rada Toksikol. − 

2013. − 64. − P. 305 − 316. doi: 10.2478/10004-1254-64-2013-2320 

16. Lang–Yona N., Kunert A.T., Vogel L. et al. Fresh water, marine and 

terrestrial cyanobacteria display distinct allergen characteristics. Sci. 

Total. Environ. 2018. V. 612. P. 767–774. 

17. Cyanobacteria and Cyanotoxins: New Advances and Future Challenges / 

Special Issue Editors A. M. Cameán and A. Jos. − Basel: MDPI, 2020. − 

246 p. 



232 

 

 

18. Bouaïcha N. Cyanobacterial Toxins Emerging Contaminants in Soils: A 

Review of Sources, Fate and Impacts on Ecosystems, Plants and Animal 

and Human Health / N. Bouaïcha, S. Corbel // Chapters in: "Soil 

Contamination – Current Consequences and Further Solutions": Publisher 

In Tech Open. − 2016. − P. 105−126. doi: 10.5772/64940. 

19. Indicators to assess the status and trends of the Great Lakes ecosystem. 

State of the Great Lakes 2017: Technical Report: Environment and 

Climate Change Canada and the U.S. EPA, 2017. 547 p. 

20. Хендерсон-Селлерс Б. Инженерная лимнология. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1987. – 236 с. 

21. Національна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2019 році. URL: 

https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/Нац.%20доп.%20про%20стан%

20навк.%20природного%20середовища%20в%20Україні%20у%2020

19%20році.pdf (дата звернення: 15.11.2021). 

22. Directive 2000/60/EC of the European Parlament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for Community action in the field 

of water policy. Official Journal of the European Communities. L327. 

Vol. 43. 22.12.2000. P. 1–72. 

23. Дмитрієва О.О., Власенко О.А., Савченко Н.К. Соціальні аспекти 

екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України 

// Коммунальное хозяйство городов. – Випуск 49. – К.: Техніка. – 

2003. – С. 94–100. 

24. Дмитриева Е.А., Верниченко А.А., Верниченко-Цветков Д.Ю., 

Разапова Т.А. Проблема совершенствования мониторинга 

источников питьевого водоснабжения подверженных 

антропогенному эвтрофированию // Сб. науч. ст. Х Юб. Междунар. 

науч.-тех. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и 

https://mepr.gov.ua/news/37844.html
https://mepr.gov.ua/news/37844.html
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/Нац.%20доп.%20про%20стан%20навк.%20природного%20середовища%20в%20Україні%20у%202019%20році.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/Нац.%20доп.%20про%20стан%20навк.%20природного%20середовища%20в%20Україні%20у%202019%20році.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/Нац.%20доп.%20про%20стан%20навк.%20природного%20середовища%20в%20Україні%20у%202019%20році.pdf


233 

 

 

воздушного бассейнов. Утилизация отходов», г. Щелкино, АР Крым. 

– 2002. – т. 2. – с. 352. 

25. Дмитрієва О.О., Тиха І.А., Хоренжая І.В. та ін. Еколого-медичні 

аспекти водокористування евтрофованими водними об’єктами: 

монографія. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016. – 216 с. 

26. Дмитрієва О.О. Екологічно безпечне водокористування у населених 

пунктах України. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – 459 с. 

27. Миничева Г.Г. Реакции многоклеточных водорослей на 

эвтрофирование экосистем // Альгология. 1996. Т. 6. № 3. С. 250–257. 

28. Егоров В.Н., Поликарпов Г.Г., Терещенко Н.Н. и др. Исследование и 

оценка загрязнения, ущерба и состояния экосистем на шельфе 

Чёрного моря // Экологическая безопасность прибрежной и 

шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сб. 

науч. тр. Севастополь: МГИ НАН Украины, 2001. С. 111–127. 

29. Волошко Л.Н., Пиневич А.В. Разнообразие токсинов цианобактерий 

// Астраханский вестник экологического просвещения. – 2014. – 

№ 1(27). – С. 68–80. 

30. Codd G.A., Azevedo S.M.F.O., Bagchi S.N. et al. CYANONET: a global 

network for Cyanobacterial bloom and toxin risk management; initial 

situation assessment and recommendations. Int Hydrol Progr. VI: 

Technical Documents in Hydrology. № 76. Paris: UNESCO, 2005. 138 p. 

31. Rantala A., Fever D.P., Hisbergues M. et al. Phylogenetic evidence for the 

early evolution of microcystin synthesis. Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 

2004. V. 101. № 2. P. 568–573. 

32. Carmichael W.W. The toxins of Cyanobacteria. Sci. Amer. 1994. V. 270. 

№ 1. P. 78–86. 

33. Руководство по обеспечению качества питьевой воды (Guidelines for 

drinking-water quality). – 4-е изд. – Женева: ВОЗ, 2017. – 604 с. 



234 

 

 

34. Sanseverino I., Conduto D., Pozzoli L. et al. Algal bloom and its 

economic impact. JRC Technical Research Reports. European 

Commission. 2016. 49 p. 

35. Boopathi T., Ki J.-S. Impact of environmental factors on the regulation of 

cyanotoxin production. Toxins. 2014. V. 6(7). P. 1951–1978. 

URL: https://www.mdpi.com/2072-6651/6/7/1951/htm  

36. Weirich, C.A., Miller T.R. Freshwater harmful algal blooms: toxins and 

children's health. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2014. 

V. 44(1). P. 2–24. 

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1538544213

001211?via%3Dihub  

37. Jochimsen, E.M. et al. Liver failure and death after exposure to 

microcystins at a hemodialysis center in Brazil. N. Engl J. Med. 1998. 

V. 338 (13). P. 873–878.  

38. Pearson, L. et al. On the chemistry, toxicology and genetics of the 

cyanobacterial toxins, microcystin, nodularin, saxitoxin and 

cylindrospermopsin. Mar Drugs. 2010. V. 8(5). P. 1650–1680. 

URL: https://www.mdpi.com/1660-3397/8/5/1650  

39. Humpage A.R., Falconer I.R. Oral toxicity of the cyanobacterial toxin 

cylindrospermopsin in male Swiss albino mice: determination of no 

observed adverse effect level for deriving a drinking water guideline 

value. Environ Toxicol, 2003. V. 18 (2). P. 94–103. 

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tox.10104 

40. Astrachan N.B., Archer B.G., Hilbelink D.R. Evaluation of the subacute 

toxicity and teratogenicity of anatoxin-a. Toxicon, 1980. V. 18 (5–6). 

P. 684–688. 

41. Bumke–Vogt C., Mailahn W., Chorus I. Anatoxin-a and neurotoxic 

cyanobacteria in German lakes and reservoirs. Environmental Toxicology. 

1999. V. 14(1). P. 117–125. 

https://www.mdpi.com/2072-6651/6/7/1951/htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1538544213001211?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1538544213001211?via%3Dihub
https://www.mdpi.com/1660-3397/8/5/1650
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tox.10104


235 

 

 

42. Apeldoorn van M.E., et al. Toxins of cyanobacteria. Mol. Nutr. Food Res. 

2007. V. 51 (1). P. 7–60. 

43. Strichartz G. Structural determinants of the affinity of saxitoxin for 

neuronal sodium channels. Electrophysiological studies on frog peripheral 

nerve. J Gen Physiol. 1984. V. 84 (2). P. 281–305. 

44. Holtcamp W. The emerging science of BMAA: do cyanobacteria 

contribute to neurodegenerative disease? Environ Health Perspect. 2012. 

V. 120 (3). P. A110-a116. 

45. Jiang L. et al. Quantification of neurotoxin BMAA (beta–N–

methylamino–L-alanine) in seafood from Swedish markets. Sci Rep. 2014. 

V. 4. P. 6931. 

46. Torokne A., Palovics A., Bankine M. Allergenic (sensitization, skin and 

eye irritation) effects of freshwater cyanobacteria––experimental 

evidence. Environ Toxicol, 2001. V. 16 (6). P. 512–516. 

47. Mayer A.M. et al. Cyanobacterial Microcystis aeruginosa 

lipopolysaccharide elicits release of superoxide anion, thromboxane B(2), 

cytokines, chemokines, and matrix metalloproteinase-9 by rat microglia. 

Toxicol Sci. 2011. V. 121 (1). P. 63–72.  

48. Osborne N.J.T., Webb P.M., Shaw G.R. The toxins of Lyngbya majuscula 

and their human and ecological health effects. Environment International. 

2001. V. 27 (5). P. 381–392. 

49. Arthur K. et al. The exposure of green turtles (Chelonia mydas) to tumour 

promoting compounds produced by the cyanobacterium Lyngbya 

majuscula and their potential role in the aetiology of fibropapillomatosis. 

Harmful Algae. 2008. V. 7 (1). P. 114–125. 

50. 46. Churro C., Dias E., Valrio E. Risk Assessment of Cyanobacteria and 

Cyanotoxins, the Particularities and Challenges of Planktothrix spp. 

Monitoring. Novel Approaches and Their Applications in Risk 

Assessment. INTECH, 2012. P. 59–84. 



236 

 

 

51. Wang, D.Z. Neurotoxins from marine dinoflagellates. a brief review. Mar 

Drugs, 2008. V. 6 (2). P. 349–371. 

52. Camacho F.G. et al. Biotechnological significance of toxic marine 

dinoflagellates. Biotechnol Adv. 2007. V. 25 (2). P. 176–194. 

53. Paredes I. et al. Update of risk assessments of main marine biotoxins in 

the European Union. Toxicon, 2011. V. 58 (4). P. 336–354. 

54. Etheridge S.M. Paralytic shellfish poisoning: Seafood safety and human 

health perspectives. Toxicon. 2010. V. 56 (2). P. 108–122. 

55. Wiese M. et al. Neurotoxic alkaloids: saxitoxin and its analogs. Mar 

Drugs, 2010. V. 8 (7). P. 2185–2211. URL: https://www.mdpi.com/1660-

3397/8/7/2185 

56. Hurley W. et al. Paralytic shellfish poisoning: a case series. West. J. 

Emerg. Med, 2014. V. 15 (4). P. 378–381. 

57. Ching P.K. et al. Lethal paralytic shellfish poisoning from consumption of 

green mussel broth, Western Samar, Philippines, August 2013. Western 

Pac. Surveill Response J. 2015. V. 6 (2). P. 22–26. 

58. Hoagland P. et al. The human health effects of Florida Red Tide (FRT) 

blooms: An expanded analysis. Environment International, 2014. V. 68. 

P. 144–153. 

59. Plakas S.M., Dickey R.W. Advances in monitoring and toxicity 

assessment of brevetoxins in molluscan shellfish. Toxicon. 2010. 

V. 56 (2). P. 137–149. 

60. Poli M.A. et al. Neurotoxic shellfish poisoning and brevetoxin 

metabolites: a case study from Florida. Toxicon. 2000. V. 38 (7). P. 981–

993. 

61. Dickey R.W., Plakas S.M. Ciguatera: a public health perspective. 

Toxicon. 2010. V. 56 (2). P. 123–136. 

https://www.mdpi.com/1660-3397/8/7/2185
https://www.mdpi.com/1660-3397/8/7/2185


237 

 

 

62. Copeland N.K., Palmer W.R., Bienfang P.K. Ciguatera fish poisoning in 

Hawai'i and the Pacific. Hawaii J. Med. Public Health. 2014 Nov. 

V. 73 (11 Suppl. 2). P. 24–27. 

63. Isbister G.K., Kiernan M.C. Neurotoxic marine poisoning. Lancet Neurol. 

2005. V. 4 (4). P. 219–228. 

64. Mattei C. et al. Ciguatera fish poisoning: a first epidemic in Germany 

highlights an increasing risk for European countries. Toxicon. 2014. 

V. 91. P. 76–83. 

65. Chan T.Y. Epidemiology and clinical features of ciguatera fish poisoning 

in Hong Kong. Toxins. 2014. V. 6 (10). P. 2989–2997. 

URL: https://www.mdpi.com/2072-6651/6/10/2989 

66. Chevallier O.P. et al. New insights into the causes of human illness due to 

consumption of azaspiracid contaminated shellfish. Sci. Rep. 2015. V. 5. 

P. 9818–9826. 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415421/pdf/srep0

9818.pdf 

67. Sala G.L. et al. Azaspiracid–1 inhibits the maturation of cathepsin D in 

mammalian cells. Chem. Res. Toxicol. 2013. V. 26 (3). P. 444–455. 

68. Furey A. et al. Azaspiracid poisoning (AZP) toxins in shellfish: 

toxicological and health considerations. Toxicon. 2010. V. 56 (2). P. 173–

190. 

69. Alfonso A. et al. Azaspiracid–4 inhibits Ca2+ entry by stored operated 

channels in human T lymphocytes. Biochem. Pharmacol. 2005. 

V. 69 (11). P. 1627–1636. 

70. Valdiglesias V. et al. Okadaic acid: more than a diarrheic toxin. Mar 

Drugs. 2013. V. 11 (11). P. 4328–4349. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/258252904_Okadaic_Aci

d_More_than_a_Diarrheic_Toxin 

https://www.mdpi.com/2072-6651/6/10/2989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415421/pdf/srep09818.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415421/pdf/srep09818.pdf
https://www.researchgate.net/publication/258252904_Okadaic_Acid_More_than_a_Diarrheic_Toxin
https://www.researchgate.net/publication/258252904_Okadaic_Acid_More_than_a_Diarrheic_Toxin


238 

 

 

71. Trainer V.L. et al. Diarrhetic shellfish toxins and other lipophilic toxins of 

human health concern in Washington State. Mar Drugs. 2013. V. 11 (6). 

P. 1815–1835. URL: https://www.mdpi.com/1660-3397/11/6/1815/htm 

72. Dominguez H.J. et al. Dinoflagellate polyether within the yessotoxin, 

pectenotoxin and okadaic acid toxin groups: characterization, analysis and 

human health implications. Toxicon. 2010. V. 56 (2). P. 191–217. 

73. Patocka J. et al. Toxic potential of palytoxin. J. Huazhong Univ. Sci. 

Technolog. Med. Sci. 2015. V. 35 (5). P. 773–780. 

74. Tubaro A. et al. Case definitions for human poisonings postulated to 

palytoxins exposure. Toxicon. 2011. V. 57 (3). P. 478–495. 

75. Deeds J.R., Schwartz M.D. Human risk associated with palytoxin 

exposure. Toxicon. 2010. V. 56 (2). P. 150–62. 

76. Ramos V., Vasconcelos V. Palytoxin and analogs: biological and 

ecological effects. Mar Drugs. 2010. V. 8 (7). P. 2021–2037. 

URL: https://www.mdpi.com/1660-3397/8/7/2021 

77. Ferreiro S.F. et al. Acute cardiotoxicity evaluation of the marine biotoxins 

OA, DTX–1 and YTX. Toxins. 2015. V. 7 (4). P. 1030–1047. 

78. Pistocchi R. et al. Toxin levels and profiles in microalgae from the north–

Western Adriatic Sea –15 years of studies on cultured species. Mar 

Drugs. 2012. V. 10 (1). P. 140–162. URL: https://www.mdpi.com/1660-

3397/10/1/140/htm 

79. Tubaro A. et al. Yessotoxins: A toxicological overview. Toxicon. 2010. 

V. 56 (2). P. 163–172. 

80. Ito E. et al. Studies of diarrhetic activity on pectenotoxin–6 in the mouse 

and rat. Toxicon. 2008. V. 51 (4). P. 707–716. 

81. Louzao M.C. et al. Palytoxins and cytoskeleton: An overview. Toxicon. 

2011. V. 57 (3). P. 460–469. 

https://www.mdpi.com/1660-3397/11/6/1815/htm
https://www.mdpi.com/1660-3397/8/7/2021
https://www.mdpi.com/1660-3397/10/1/140/htm
https://www.mdpi.com/1660-3397/10/1/140/htm


239 

 

 

82. Ramsdell J.S., Gulland F.M. Domoic acid epileptic disease. Mar Drugs. 

2014. V. 12 (3). P. 1185–1207. URL: https://www.mdpi.com/1660-

3397/12/3/1185 

83. Васильев. Н.В., Волянский Ю.Л., Адо В.А. и др. Аллергия и 

экология. – Х: Основа, 1994. – 256 с. 

84. Burge H.A., Rogers C.A. Outdoor allergens. Environ Health Perspect. 

2000. V. 108 (Supl. 4). P. 653–659. 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637672 

85. Bernstein J.A, Ghosh D, Levin L.S. et al. Cyanobacteria: an unrecognized 

ubiquitous sensitizing allergen? Allergy Asthma Proc. 2011. Mar-apr; 

V. 32 (2). P. 106–110. 

86. Geh E.N., Ghosh D., McKell M. et al. Identification of Microcystis 

aeruginosa Peptides Responsible for Allergic Sensitization and 

Characterization of Functional Interactions between yanobacterial Toxins 

and Immunogenic Peptides. Environmental Health Perspectives. 2015. 

November. V. 123, № 11. Р. 1159–1166. 

URL: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1409065  

87. Ouellette A.J., Wilhelm S.W. Toxic cyanobacteria: the evolving 

molecular toolbox. Front Ecol. Environ. 2003. V. 1. P. 359–366. 

88. Kabziński A.K.M., Juszczak R., Miękoś E. et al. The First Report about 

the Presence of Cyanobacterial Toxins in Polish Lakes. Polish Journal of 

Environmental Studies. 2000. V. 9, №.3. P. 171–178. 

89. Похил С.И., Коляда О.Н., Тупотилов А.В., Дмитриева Е.А., Коляда 

Т.И. Методы верификации основного этиологического экзогенных 

аллергических альвеолитов в г. Комсомольске. Вісник проблем 

біології і медицини. 2013. Вип. 3. Т. 2 (103). С. 257–263. 

90. Тихая И.А., Горголь Н.И., Сорокина И.В., Яковцова И.И., Дмитриева 

Е.А. Структурные изменения печени и почек потомства крыс под 

https://www.mdpi.com/1660-3397/12/3/1185
https://www.mdpi.com/1660-3397/12/3/1185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637672
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1409065


240 

 

 

влиянием цианобактерий // Експериментальна та клінічна медицина. 

– 2005. – № 2. – С. 35–37.  

91. Тихая И.А. Статистический анализ особенностей течения 

беременности и результатов родов при использовании питьевой воды 

с примесью цианобактерий / И.А. Тихая, Г.И. Губина–Вакулик, 

О.Н. Плитень // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. – №3–4 – С. 15–

18.  

92. Тихая И.А., Тихая И.А., Губина–Вакулик Г.И., Плитень О.Н. 

Статистический анализ особенностей течения беременности и 

результатов родов при использовании питьевой воды с примесью 

цианобактерий. Медицина сьогодні і завтра. 2006. № 3–4. С. 15–18. 

93. Тихая И.А., Горбач Т.В. Влияние метаболитов цианобактерий 

питьевой воды на состояние прооксидантно-антиоксидантной 

системы крови рожениц и пуповинной крови. Запорожский 

медицинский журнал. 2010. Т. 12, № 1. С. 30–33. 

94. Горбач Т.В., Тихая И.А., Дмитриева Е.А. и др. Влияние 

биологически активных веществ синезеленых водорослей на 

содержание некоторых гормонов в сыворотке крови крыс – самок и 

новорождённых крысят линии Вистар. Вісник проблем біології і 

медицини. 2005. Вип. 2. С. 61–65. 

95. Тихая И.А., Горбач Т.В., Дмитриева Е.А. и др. Влияние 

употребления водной взвеси цианобактерий во время вынашивания 

на некоторые стороны липидного обмена у крыс–самок и 

новорожденных крысят. Патологія. 2005. Т. 2, № 3. С. 103–106. 

96. Тихая И.А., Горголь Н.И., Сорокина И.В., Яковцова И.И., 

Горбач Т.В., Дмитриева Е.А. Морфологические изменения печени и 

почек потомства крыс в ответ на влияние цианобактерий. Медицина 

сегодня и завтра. 2005. № 2. С. 15–19. 



241 

 

 

97. Тихая И.А., Дмитриева Е.А., Яковцова И.И. Сравнительный анализ 

статистических показателей течения беременности и результатов 

родов в городах с различной характеристикой источников 

водоснабжения. Гігієна населених міст: зб. праць ін-ту гігієни та 

медичної екології ім. О.М. Марзеєва. Київ: МОЗ АМН, 2006. Вип. 48. 

С. 137–143. 

98. Pilotto L.S., Kliewer E.V., Burch M.D. et al. Prematurity, birth weight, 

congenital anomalies, overall mortality and gastrointestinal cancer 

mortality in relation to cyanobacterial contamination in drinking water 

sources. Report to the CRC for Water Quality and Treatment, and 

Environment Australia. Canberra: National Centre for Epidemiology and 

Population Health, 1997. 

99. Мокієнко А.В. Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? // 

Вісник НАН України. – 2016. – № 4. – С. 65–75. 

100. Anderson W.B., Slawson R.M., Mayfield C.I. A review of drinking-

water-associated endotoxin, including potential routes of human exposure. 

Can. J. Microbiol. 2002. V. 48. P. 567–587. 

101. Microbiology / Ed. A.I. Braude, C.E. Davis and J. Fierer. Philadelphia; 

London: W.B. Saunders, 1982. 845 p. 

102. Русев И.Т. Синезеленые водоросли озера Сасык –угроза экосистеме 

и жизни. Екологічні проблеми Чорного моря: зб. матер. міжн. наук.–

практ. конф. «Екологічні проблеми Чорного моря» 30–31 жовтня 

2008 р., Одеса). Одеса: ІНВАЦ, 2008. С. 355–361. 

103. Шарма Н.К., Сингх С., Баджпай Р., Раи А.К. Влияние токсинов 

Nostoc muscorum Ag. ex Born. et Flah. на верхние дыхательные пути 

мышей // Альгология. – 2008. – Т. 18. – № 1. – С. 29–36. 

104. Майнер А. Набор основных показателей: методологические 

концепции и описание показателей. Рабочее совещание 

ЕАОС/ЕЭКООН по основным показателям состояния окружающей 



242 

 

 

среды для стран ВЕКЦА 27–28 июля 2003, Санкт-Петербург. URL: 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/osnovnoj-nabor-pokazatelej-

eaos-metodologicheskie-kontseptsii-i-opisanie-pokazatelej-

136353/rabochee-soveschanie-eaoseekoon-po-osnovnym-pokazateljam-

sostojanija-1.html. 

105. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. соціально-

економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с. 

106. Реймерс Н.Ф. Экология: Теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы. – М.: Журн. "Россия молодая", 1994. – 364 с. 

107. Schindler D. W. The dilemma of controlling cultural eutrophication of 

lakes. Proc Biol Sci. 2012 Nov. V. 279(1746). P. 4322–4333 doi: 

10.1098/rspb.2012.1032. 

108. Василенко С.В. Экологическая безопасность водоснабжения: 

концептуальные положения / С.В. Василенко // Проблеми охорони 

природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. 

УКРНДІЕП. – Х: ВД "Райдер", 2005. – С. 174–184. 

109. Александрова Т.Д. Нормирование антропогенно-техногенных 

нагрузок на ландшафт. Состояние проблемы. Возможности и 

ограничения / Т.Д. Александрова // Изв. АН СССР, сер. географ. – 

1990: № 1. – С. 46–54. 

110. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного 

влияния на качество поверхностных вод / под ред. А.В. Караушева. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 286 с. 

111. Хендерсон Б. Умирающие озера. Причины и контроль 

антропогенного эвтрофирования / Б. Хендерсон, Х. Селлерс, Р. 

Маркленд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 279 с. 

112. Сиренко Л.А. "Цветение" воды и эвтрофирование / Л.А. Сиренко, 

М.Я. Гавриленко. – К.: Наукова думка, 1978. – 231 с. 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/osnovnoj-nabor-pokazatelej-eaos-metodologicheskie-kontseptsii-i-opisanie-pokazatelej-136353/rabochee-soveschanie-eaoseekoon-po-osnovnym-pokazateljam-sostojanija-1.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/osnovnoj-nabor-pokazatelej-eaos-metodologicheskie-kontseptsii-i-opisanie-pokazatelej-136353/rabochee-soveschanie-eaoseekoon-po-osnovnym-pokazateljam-sostojanija-1.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/osnovnoj-nabor-pokazatelej-eaos-metodologicheskie-kontseptsii-i-opisanie-pokazatelej-136353/rabochee-soveschanie-eaoseekoon-po-osnovnym-pokazateljam-sostojanija-1.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/osnovnoj-nabor-pokazatelej-eaos-metodologicheskie-kontseptsii-i-opisanie-pokazatelej-136353/rabochee-soveschanie-eaoseekoon-po-osnovnym-pokazateljam-sostojanija-1.html


243 

 

 

113. Китаев С.П. Экологические основы биопродуктивности озер разных 

природных зон / С.П. Китаев. – М.: Наука, 1984. – 208 с.  

114. Дмитриева Е.А. Космическая информация дистанционного 

зондирования Земли как фактор принятия оперативных 

управленческих природоохранных решений / Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – № 650. – 

С. 100–103. 

115. Довгий С.О., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Красовський Г.Я., 

Трофимчук О.М., Дмитрієва О.О. та ін. Моніторинг навколишнього 

середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA / 

Під ред. С.О. Довгого – Київ: ФОП Пономаренко Є.В., 2013. 316 с. 

116. Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В.; Лисов Б.В.; 

Кошель О.А.. Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих 

водних об'єктів та оперативний контроль за їх станом методами 

космічного моніторингу / Проблеми охорони навколишнього 

природного середовища та екологічної безпеки. Зб. наук. праць. – Х: 

УКРНДІЕП, 2012. – Вип. ХХХІV. – С. 193–210. 

117. Indicators of Sustainable Development: Frame work and Methodologies 

(1996) United Nations, New York. 

118. A Review of the EPA Red Book, Quality Criteria for Water. Bethesda, 

Md.: American Fisheries Society, 1979. 313 p. 

119. Weckesser J., Drews G., Mayer H. Lipopolysaccharides of photosynthetic 

prokaryotes. Annu. Rev. Microbiol. 1979. V. 33. P. 215–239. 

120. Degobbi C., Salvid, P.H.N., Roger, C. Endotoxin as modifier of particular 

matter toxicity: a review of the literature. Aerobiologia. 2011. V. 27. № 2. 

P. 97–105. 

121. Rapala J., Lahti K., Räsänen L.A. et al. Endotoxins associated with 

cyanobacteria and their removal during drinking water treatment. Water 

Res. 2002. V. 36. P. 2627–2635. 



244 

 

 

122. Becker L., Rudbach J.A. Potentiation of endotoxicity by carageenan. 

Infect. Immun. 1978. V. 19. P. 1099. 

123. Hindman S.H., Favero M.S., Carson L.A. et al. Pyrogenic reactions during 

haemodialysis caused by extramural endotoxins. Lancet, 1975. V. II 

(7938). P. 732–734. 

124. Rylander R., Haglind P.L., Lundholm M., et al. Humidifier fever and 

endotoxin exposure. Clin. Allergy. 1978. V. 8. P. 511–516. 

125. McGregor F.R., Walenczak W.D., Rogers R., Magnetti L. Case study: 

ozone–based water treatment for high quality air and water in a municipal 

swimming center. Ozone in Water and Wastewater Treatment: 

Proceedings of the International Ozone Association’s 11th Ozone World 

Congress (29 August –3 September 1993). J of the Swimming Pool and 

Spa Industry. 1993. V. 1. № 1. P. 25–44. 

126. Brunekreef B., Forsberg B. Epidemiological evidence of effects of coarse 

airborne particles on health. Eur. Respir. J. 2005. V. 26. P. 309–318. 

127. Wang L., Priscu J.C. Stimulation of aquatic bacteria activity by 

cyanobacteria. Hydrobiologia. 1994. V. 277(3): P. 145–158, 

128. Toxic Cyanobacteria in Water / A guide to their public health 

consequences. Monitoring and management. Ed. by I. Chorus and 

J. Bartram. – London and New York, 1999. – 416 p. 

129. Joseph O. Falkinham III. Nontuberculous mycobacteria in the 

environment. Clin. Chest. Med. 2002. V. 23. P. 529–551. 

130. Falkinham J.O. III, Norton C.D., Le Chevallier M.W. Factors influencing 

numbers of Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare and 

other mycobacteria in drinking water distribution systems. Appl. Environ. 

Microbiol. 2001. V. 67(3). P. 1225–1231. 

131. Iivanainen E., Katila M.–L., Martikanen P.J. Mycobacteria in water and 

loose deposits of drinking water distribution systems in Finland. Appl. 

Environ. Microbiol. 2004. V. 70(4). P. 1973–1981. 



245 

 

 

132. Hruska K., Kaevska M. Mycobacteria in water, soil, plants and air. 

Veterinarni Medicina. 2012. V. 57(12). P. 623–679. 

133. Обстеження та районування території за ступенем впливу 

антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля з використанням 

інтегральних цитогенетичних методів оцінки. Методичні 

рекомендації // під ред. А.І. Горової. – Вид-во НДУ, 

Дніпропетровськ, 2006. – 37 с. 

134. Halstrom S., Price P., Thomson R. Environmental mycobacteria as a 

cause of human infection. Int. J. Mycobacteriol. 2015. V. 2. P. 81–91. 

135. Дмитрієва О.О., Колдоба І.В., Михайлова С.В., Тупотілов О.В., 

Коляда О.М., Семенченко О.Ю. Eколого-соціальні (медичні) 

дослідження евтрофованих джерел господарського-питного 

водопостачання / Екологічна безпека та природокористування. Зб. 

наук. праць. Вип. 16. – Київ: Киівський нац. університет будівництва 

і архітектури; Іінститут телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору, 2014. – С. 93–101. 

136. U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 2009. National Lakes 

Assessment: A Collaborative Survey of the Nation’s Lakes. EPA 841-R-

09-001. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water and 

Office of Research and Development, Washington, D.C. 

137. Минеева Н.М., Щур Л.А. Содержание хлорофилла-а в единице 

биомассы фитопланктона (обзор) // Альгология. – 2012. – Т. 22. – 

№ 4. С. 423–437. 

138. Kasinak Jo-M. E., Holt B.M., Chislock M.F., Wilson A.E. Benchtop 

fluorometry of phycocyanin as a rapid approach for estimating 

cyanobacterial biovolume, Journal of Plankton Research, V. 37. Issue 1, 

January/February 2015. P. 248–257. https://doi.org/10.1093/plankt/fbu096 

https://doi.org/10.1093/plankt/fbu096


246 

 

 

139. Bastien C., Cardin R., Veilleux E. et al. Performance evaluation of 

phycocyanin probes for the monitoring of cyanobacteria. J. Environ. 

Monit. 2011. V. 13. P. 110–118. 

140. Chang D.W., Hobson P., Burch M. et al. (2012) Measurement of 

cyanobacteria using in-vivo fluoroscopy-effect of cyanobacterial species, 

pigments, and colonies. Water Res., V. 46. P. 5037–5048. 

141. McQuaid N., Zamyadi A., Pre´vost M. et al. (2011) Use of in vivo 

phycocyanin fluorescence to monitor potential microcystin-producing 

cyanobacterial biovolume in a drinking water source. J. Environ. Monit., 

V. 13. P. 455–463. 

142. Sobiechowska-Sasim M., Sto´n-Egiert J., Kosakowska A. Quantitative 

analysis of extracted phycobilin pigments in cyanobacteria-an assessment 

of spectrophotometric and spectrofulorometric methods. J. Appl. Phycol. 

2014, V. 26. P. 2065–2074. 

143. Стадничук И.Н., Красильников П.М., Зленко Д.В. Фикобилисомы и 

фикобилипротеины цианобактерий. Микробиология, 2015, Т. 84, 

№ 2, с. 131–143. 

144. Green BR. Was "molecular opportunism" a factor in the evolution of 

different photosynthetic light-harvesting pigment systems? Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America. 2001 

Feb. V. 98 (5). P. 2119–2121. doi: 10.1073/pnas.061023198. 

145. Sun L., Wang S., Zhao M. at al. Phycobilisomes from cyanobacteria. In: 

Handbook on Cyanobacteria: biochemistry, biotechnology and 

applications. Ed.: P.M. Gault and H.J. Marler. New York : Nova Science 

Publishers. 2009. P. 105–160. 

146. Zilinskas BA, Greenwald LS. Phycobilisome structure and function. 

Photosynth Res. 1986, Jan. V. 10 (1–2). P. 7–35. doi: 

10.1007/BF00024183.   



247 

 

 

147. Bryant D.A., Guglielmi, G., de Marsac, N.T. et al. The structure of 

cyanobacterial phycobilisomes: a model. Arch. Microbiol. 1979. V. 123. 

P. 113–127. https://doi.org/10.1007/BF00446810 

148. Adir N. Elucidation of the molecular structures of components of the 

phycobilisome: reconstructing a giant. Photosynth Res. 2005. V. 85. 

P. 15–32. https://doi.org/10.1007/s11120-004-2143-y 

149. Koller KP, Wehrmeyer W, Mörschel E. Biliprotein assemble in the disc-

shaped phycobilisomes of Rhodella violacea. On the molecular 

composition of energy-transfering complexes (tripartite units) forming the 

periphery of the phycobilisome. Eur J Biochem. 1978 Nov 2;91(1):57-63. 

doi: 10.1111/j.1432-1033.1978.tb20936.x. PMID: 720347. 

150. Song K., Li L., Li Z. at al. Remote detection of cyanobacteria through 

phycocyanin for water supply source using three-band model. Ecol. 

Inform. 2013, V. 15. P. 22–33. 

151. Ogashawara I., Mishra D.R., Mishra S. at al. A Performance review of 

reflectance based algorithms for predicting phycocyanin concentrations in 

inland waters. Remote Sens. 2013. V. 5. P. 4774–4798. 

152. Mishra S., Mishra D.R., Schluchter W.M. A novel algorithm for 

predicting phycocyanin concentrations in cyanobacteria: A proximal 

hyperspectral remote sensing approach. Remote Sens. 2009. V. 1. P. 758–

775. 

153. Ruiz-Verdú A., Simis S.G., De Hoyos C. at al. An evaluation of 

algorithms for the remote sensing of cyanobacterial biomass. Remote 

Sens. Environ. 2008. V. 112. P. 3996–4008. 

154. Simis S.G., Peters S.W., Gons H.J. Remote sensing of the cyanobacterial 

pigment phycocyanin in turbid inland water. Limnol. Oceanogr. 2005. 

V. 50. P. 237–245. 

155. Mishra S. Remote Sensing of Harmful Algal Bloom. Ph.D. Thesis, 

Mississippi State University, Mississippi State, MS, USA, 2012. 

https://doi.org/10.1007/BF00446810
https://doi.org/10.1007/s11120-004-2143-y


248 

 

 

156. Woz´niak M., Bradtke K., Darecki M., Krężel A. Empirical Model for 

Phycocyanin Concentration Estimation as an Indicator of Cyanobacterial 

Bloom in the Optically Complex Coastal Waters of the Baltic Sea. Remote 

Sens. 2016. V. 8. P. 212. 

157. Ogashawara, I. Determination of Phycocyanin from Space – A 

Bibliometric Analysis. Remote Sensing. 2020. V. 12. P. 567. 

doi: 10.3390/rs12030567 

158. Stewart, D. E. and Farmer, F. H. (1984) Extraction, identification, and 

quantification of phycobiliprotein pigments from phototrophic plankton. 

Limnol. Oceanogr., V. 29. P. 392–397. 

159. Ocarra P. Purification and n-terminal analyses of algal 

biliproteins. Biochem. J. 1965. V. 94(1). P. 171–174. 

doi:10.1042/bj0940171. 

160. Gantt E, Lipschultz CA. Phycobilisomes of Porphyridium cruentum. 

I. Isolation. J Cell Biol. 1972. V. 54(2). P. 313-324. 

doi:10.1083/jcb.54.2.313 

161. MacColl R, Berns DS, Gibbons O. Characterization cryptomonad 

phycoerythrin and phycocyanin. Arch Biochem Biophys. 1976 Nov. 

V. 177(1). P. 265–275. doi: 10.1016/0003-9861(76)90436-7. 

162. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т. I. 

Вводные и общие вопросы планктологии. – Л.: Наука (ЛО), 1969. –

658 с. 

163. Lorenzen C. A method for the continuous measurement of in vivo 

chlorophyll concentration. Deep-Sea Res. 1966. V. 13. P. 223–227. 

164. Lunetta R.S., Schaeffer, B. A., Stumpf, R. P. et al. Evaluation of 

cyanobacteria cell count detection derived from MERIS imagery across 

the eastern USA. Remote Sens. 2015. V. 157. P. 24–34. 

165. Rowan K.S.. Photosynthetic Pigments of Algae. Cambridge University 

Press. 1989. 334 p. 

http://dx.doi.org/10.3390/rs12030567


249 

 

 

166. Santiagos-Santos M.C., Poncy-Noyola T., Olvera-Ramı´rez R. et al. 

Extraction and purification of phycocyanin from Calothrix sp. Process 

Biochem. 2004. V. 39. P. 2047–2052. 

167. Otsuki A., Omi T., Hashimoto S. et al. HPLC fluorometric determination 

of natural phytoplankton phycocyanin and its usefulness as cyanobacterial 

biomass in highly eutrophic shallow lake. Water Air Soil Pollut. 1994. 

V. 76. P. 383–396. 

168. Randolph, K.L. Remote sensing of cyanobacteria in Case II waters using 

optically active pigments, chlorophyll-a and phycocyanin. M.S. Thesis., 

Indiana Univ. 2007. 

169. Zimba, P. V. An improved phycobilin extraction method. Harmful Algae. 

2012. V. 17. P. 35–39. 

170. Siegelman, H. W. and Kycia, J. H. Algal biliproteins. In Hellebust J.A. 

and Craigie J.S. (ed.) Handbook of Phycological Methods: Physiological 

& Biochemical Methods. Cambridge University Press, Cambridge, 1978. 

P. 72–78. 

171. Rinta-Kanto J.M., Konopko E.A., DeBruyn J.M. et al. Lake Erie 

Microcystis: relationship between microcystins production dynamics of 

genotypes and environmental parameters in a large lake. Harmful Algae, 

2009. V. 8. P. 665–673. 

172. Chaiklahan R., Chirasuwan N. and Bunnag B. Stability of phycocyanin 

extracted from Spirulina sp.: influences of temperature, pH and 

preservatives. Process Biochem. 2012. V. 47. P. 659–664. 

173. Stewart D.E. and Farmer F.H. Extraction, identification, and 

quantification of phycobiliprotein pigments from phototrophic plankton. 

Limnol. Oceanogr. 1984. V. 29. P. 392–397. 

174. Viskari P.J. and Colyer C.L. Rapid extraction of phycobiliproteins from 

cultured cyanobacteria samples. Anal. Biochem. 2003. V. 319. P. 263–

271. 



250 

 

 

175. Lawrenz E., Fedewa E.J. and Richardson T.L. Extraction protocols for the 

quantification of phycobilins in aqueous phytoplankton extracts. J. Appl. 

Phycol. 2011. V. 23. P. 865–871. 

176. Zurawell R.W., Chen H.R., Burke J.M. et al. Hepatotoxic cyanobacteria: a 

review of the biological importance of microcystins in freshwater 

environments. J. Toxicol. Environ. Health. 2005, Part B. V. 8. P. 1–37. 

177. Lee T., Tsuzuki M., Takeuchi T. et al. Quantitative determination of 

cyanobacteria in mixed phytoplankton assemblages by an in vivo 

fluorimetric method. Anal. Chim. Acta. 1995. V. 302. P. 81–87. 

178. Brient L., Lengronne M., Bertrand E. et al. A phycocyanin probe as a tool 

for monitoring cyanobacteria in freshwater bodies. J. Environ. Monit. 

2008. V. 10. P. 248–255. 

179. Marion J., Lee J., Wilkins J.R. III et al. In vivo phycocyanin fluorometry 

as a potential rapid screening tool for predicting elevated microcystin 

concentrations at eutrophic lakes. Environ. Sci. Technol. 2012. V. 46. P. 

4523–4531. 

180. Zavřel T., Chmelík D., Sinetova M.A., Červený J. Spectrophotometric 

Determination of Phycobiliprotein Content in Cyanobacterium 

Synechocystis. J Vis Exp. 2018 Sep. V. 11(139). doi: 10.3791/58076. 

181. Bennett A., and Bogorad L. Complementary chromatic adaptation in a 

filamentous blue–green alga. J. Cell. Biol. 1973. V. 58. P. 419–43. 

182. Hunter P, Tyler A, Carvalho L, Codd G. and Maberly S.C. Hyperspectral 

remote sensing of cyanobacterial pigments as indicators for cell 

populations and toxins in eutrophic lakes. Remote Sensing of 

Environment. 2010. V. 114(11). P. 2705–2718. 

https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.06.006 

183. Simis S.G.H., Peters S.W.M., Gons H.J. Remote sensing of the 

cyanobacterial pigment phycocyanin in turbid inland water. Limnol. 

Oceanogr. V. 50(1). P. 2005, 237–245. 

https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.06.006


251 

 

 

184. Mishra S., Stumpf R.P., Schaeffer B.A. et al. Measurement of 

Cyanobacterial Bloom Magnitude using Satellite. Remote Sensing. Sci, 

Rep 9, 2019. https://doi.org/10.1038/s41598-019-54453-y 

185. Beck R., Xu M., Zhan S. at al. Comparison of Satellite Reflectance 

Algorithms for Estimating Phycocyanin Values and Cyanobacterial Total 

Biovolume in a Temperate Reservoir Using Coincident Hyperspectral 

Aircraft Imagery and Dense Coincident Surface Observations. Remote 

Sens. 2017. V. 9. P. 538. https://doi.org/10.3390/rs9060538 

186. Yan Y., Bao Z., Shao Z. Phycocyanin concentration retrieval in inland 

waters: A comparative review of the remote sensing techniques and 

algorithms. J. of Great Lakes Res. 2018. V. 44, Issue 4. P. 748–755, 

https://doi.org/10.1016/j.jglr.2018.05.004 

187. Riddick C.A.L., Hunter P.D., Gómez J.A.D. at al. Optimal Cyanobacterial 

Pigment Retrieval from Ocean Colour Sensors in a Highly Turbid, 

Optically Complex Lake. Remote Sensing. 2019. V. 11(13). P. 1613. 

https://doi.org/10.3390/rs11131613 

188. Shi K., Zhang Y., Qin B., Zhou B. Remote sensing of cyanobacterial 

blooms in inland waters: present knowledge and future challenges. Sci. 

Bull. 2019. V. 64. P. 1540–1556. 

189. Воронцова О.В. Европейская хартия почв: этапы правового 

регулирования // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2014. – № 4 (99). – С. 235–239. 

190. Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических 

функциях почв / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин. – М.: Наука, 

2006. – 330 с. 

191. Мотузова Г.В. Экологический мониторинг почв: учебник / Г.В. 

Мотузова, О.С. Безуглова. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 

2007.– 237 с. 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-54453-y
https://doi.org/10.3390/rs9060538
https://doi.org/10.1016/j.jglr.2018.05.004
https://doi.org/10.3390/rs11131613


252 

 

 

192. Головатый С.Е. Мониторинг и использование земельных ресурсов / 

С.Е. Головатый, С.В. Савченко, С.С. Позняк, О.В. Чистик. Учеб. 

пособие. – Минск : МГЭУ, 2009. – 149 с.  

193. Долгова Т.І Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах: 

монографія /Т.І. Долгова. – Д.: НГУ, 2009.– 269 с. 

194. Балюк С.А. Екологічний стан ґрунтів України / С.А. Балюк, В.В. 

Медведєв, М.М. Мірошниченко та ін. // Український географічний 

журнал. – 2012. – № 2. – С. 38–42. 

195. Juha Pöyry The effects of soil eutrophication propagate to higher trophic 

levels / Juha Pöyry et al. // Global Ecology and Biogeografy. A Journal of 

Macroekology. – 2017. – Vol. 26.– Is. 1. – P. 18–30. 

196. Gan-Lin Zhang Eutrophication – An Emerging Topic in Soil Use and 

Management // 18 th World Congress of Soil Science, July 9–15, 2006. – 

Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2007. 

197. Mark Broadmeadow Terrestrial Umbrella: Eutrophication and 

Acidification of Terrestrial Ecosystems Final report (May 2004) of the 

Forest Research sub-contract to the Department for Environment, Food 

and Rural Affairs. / Mark Broadmeadow et al. – Farnham Surrey, UK – 

2004. – 24 p. 

198. Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report. FAO and 

ITPS. Food and Agriculture Organization of the United Nations and 

Intergovernmental Technical Panel on Soils, Rome, Italy, 2015. – 608 р. 

199. Vries de W. Critical Loads and Dynamic Risk Assessments: Nitrogen, 

Acidity and Metals in Terrestrial and Aquatic Ecosystems / Wim de Vries, 

Jean-Paul Hettelingh, Maximilian Posch. – London: Springer Science 

&Busines Media Dordrecht, 2015. – 662 p. 

200. Vries de W. Element fluxes through European forest ecosystems and their 

relationships with stand and site characteristics / De Vries W., van der 



253 

 

 

Salm C., G.J. Reinds and J.W. Erisman //Environmental Pollution. – 

2007. – 148. – P. 501–513. 

201. Penuelas J. Increased eutrophication and nutrient imbalances in the 

agricultural soil of NE Catalonia, Spain / J. Penuelas, J. Sardans, J.M. 

Alcaniz and J.M. Poch // J. Environ. Biol. – 2009. –30(5). – P. 841–846. 

202. Osman K.T. Soils: Principles, Properties and Management / Khan Towhid 

Osman. – New York: Springer Science & Busines Media Dordrecht, 

2012. – 274 р. 

203. Lavelle P. Soil Ecology / P. Lavelle, Alister V. Spain. – New York: 

Kluwer Academic Publishers, 2007. – 654 p. 

204. Velthof G. Nitrogen as a threat to European soil quality / G. Velthof et al. 

In: The European Nitrogen Assessment / Ed. by Mark A. Sutton, Clare M. 

Howard, Jan Willem Erisman et al. – Cambridge: Published by 

Cambridge University Press, 2011. – P. 495–510. 

205. Nancy B. Dise Nitrogen as a threat to European terrestrial biodiversity / 

Nancy B. Dise et al. In: The European Nitrogen Assessment / Ed. by 

Mark A. Sutton, Clare M. Howard, Jan Willem Erisman et al. – 

Cambridge: Published by Cambridge University Press, 2011. – P. 463–

494. 

206. Bioindicator and biomonitoring methods for assessing the effects of 

atmospheric nitrogen on statutory nature conservation sites. JNCC Report 

No: 356 / Ed. by: M.A. Sutton, C.E.R. Pitcairn & C.P. Whitfield. – 

London: NERC Centre for Ecology and Hydrology, 2004. – 230 p. 

207. Pöyry J. The effects of soil eutrophication propagate to higher trophic 

levels / J. Pöyry, L.G. Carvalheiro, R.K. Heikkinen et al. // Global 

ecology and Biogeografhy. – 2017. – Vol. 26. – Issue 1. – P. 18–30. 

208. Miao S. Forecasting and Assessing the Large-Scale and Long-Term 

Impacts of Global Environmental Change on Terrestrial Ecosystems in the 



254 

 

 

United States and China / S. Miao et al. In: Real World Ecology, Springer 

Science&Business Media, LLC, 2009. – P. 235–266. 

209. Мединец С.В. Глобальная проблема азота: причины, последствия, 

исследования на территории Украины / С.В. Мединец, В.И. Мединец 

С.С. Котогура и др. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

iber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2783/1/4.pdf 

210. Brian A. Whitton Soils and Rice-Fields In: The Ecology of 

Cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space / Ed. Brian A. Whitton, 

Malcolm Potts. – Springer, Dordrecht. – 2002. – P. 233–255. 

211. Rodriguez L. Eutrophication trends in forest soils in Galicia (NW Spain) 

caused by the atmospheric deposition of nitrogen compounds / L. 

Rodriguez, F. Macias // Chemosphere. – 2005. – 63(9). – P. 1598–1609. 

212. Developments in deriving critical limits and modeling critical loads of 

nitrogen for terrestrial ecosystems in Europe. Alterra-rapport 1382 / Wim 

de Vries et al. – Alterra, Wageningen and CCE. Bilthoven, 2007. – 206 p. 

213. Cleveland C.C. & Liptzin D. C:N:P stoichiometry in soil: is there a 

«Redfield ratio» for the microbial biomass? Biogeochemistry. 2007. 

V. 85(3). – P. 235–252. 

214. Кураков А.В. Грибы в круговороте азота в почвах: Автореф. дис. ... 

докт. биол. наук. М., 2003. 50 с. 

215. Гончарук Е.И., Циприян В.И., Дуган А.М., Третьяк Н.П. Влияние 

минеральных удобрений на почвенный микробоценоз // 

Микроорганизмы в сельском хозяйстве. Кишинев, 1988. С. 17–19. 

216. Иутинская Г.А., Остапенко А.Д., Андреюк Е.И. Устойчивость 

микробных сообществ почвы под озимой пшеницей при разных 

агротехниках ее выращивания // Микробиол. журн., 1993. Т. 55. № 2. 

С. 3–7. 

217. Иутинская Г.А., Остапенко А.Д., Андреюк Е.И. Структура 

корреляционных плеяд как показатель особенностей микробных 

https://link.springer.com/book/10.1007/0-306-46855-7
https://link.springer.com/book/10.1007/0-306-46855-7


255 

 

 

сообществ темно-серой лесной почвы // Микробиол. журн., 1993. 

Т. 55. № 2. С. 7–12. 

218. Rodriguez L. Eutrophication trends in forest soils in Galicia (NW Spain) 

caused by the atmospheric deposition of nitrogen compounds / L. 

Rodriguez, F. Macias // Chemosphere. – 2005. – Vol. 63(9). – P. 1598–

1609. 

219. Posch, M., Vries de, W., Hettelingh, J.–P. Critical loads of sulphur and 

nitrogen. In: Posch, M., de Smet, P.A.M., Hettelingh, J. – P., Downing, 

R.J. Calculation and Mapping of Critical Thresholds in Europe. Status 

Report. – 1995. – Coordination Center for Effects, National Institute for 

Public Health and the Environment. – Bilthoven, The Netherlands. – p. 31 

– 42. 

220. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 

256 с. 

221. Домрачева Л.И. Цветение почвы и закономерности его 

развития. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. – 2005. –

 336 с. 

222. Костіков І.Ю., Романенко П.О., Демченко Е.М. и др. Водорості 

ґрунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект 

флори). – Київ: Фітосоціоцентр. – 2001. – 300 с. 

223. Сакевич А.И. Экзометаболиты пресноводных водорослей. К: 

Наукова думка, 1985. 199 с. 

224. Сиренко Л.А., Козицкая В.Н. Биологически активные вещества 

водорослей и качество воды. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с.  

225. Оксиюк О.П. О ценологическом изучении водорослей в пресных 

водоемах // Гидробиол. журн., 1976. Т. XII. С. 5–11. 

226. Bell W.H. The Phycosphere revisited: laboratory studies of the 

relationship between heterothrophic bacteria and microalgae // 11 

International phycological congress. Copenhagen, 1985. P. 10. 



256 

 

 

227. Kimura M. Phycosphere as the site of denitrification // 5-th Int. Symp. 

Microbiol. Ecol. Kyoto, 1990. S. 1. P. 86. 

228. Дедыш С.Н. Специфика микробного комплекса напочвенных 

разрастаний водорослей: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 1990, 

24 с. 

229. Хайлов К.М. Экологический метаболизм // Экология, 1970. № 2. 

С. 22-32. 

230. Зенова Г.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. М.: Изд-во МГУ, 

1990. 79 с. 

231. Зенова Г.М., Штина Э.А., Дедыш С.Н. и др. Экологические связи 

водорослей в биоценозах // Микробиология. – 1995. – Т. 64. – № 2. – 

С. 149–164. 

232. Глаголева О.Б. Взаимодействие автотрофного и гетеротрофного 

компонентов почвенных альго-бактериальных ассоциаций // 

Микроорганизмы в сельском хозяйстве. Пущино, 1992. С. 38–39. 

233. Глаголева О.Б., Зенова Г.М. Экологическая характеристика 

бактериального звена альго-бактериальных ассоциаций // Вестн. 

МГУ. Сер. Почвоведение, 1992. № 3. С. 19–25. 

234. Дедыш С.Н., Зенова Г.М., Добровольская Т.Г., Грачева Т.А. 

Структура альгоценозов, формирующихся в период "цветения" 

почвы // Альгология, 1992. Т. 2. № 2. С. 63-69. 

235. Панкратова Е.М. Участие цианобактерий в круговороте азота в почве 

и создании ее плодородия // Успехи микробиологии. М.: Наука, 1987. 

Т. 21. С. 212–242. 

236. Schwabe G.H. Zur autotrophen Vegetation in ariden Böden // Blaualgen 

und Lebessraum., 1960. Bd. 107. № 3/4. S. 281–309. 

237. Gerard V.A., Dunham S.E., Rosenberg G. Nitrogen-fixation by 

cyanobacteria associated with Codium fragile (Chlorophyta): 



257 

 

 

environmental effects and transfer of fixed nitrogen. Marine Biol. 1990. 

V. 105. P. 1–8. 

238. Гусев М.В., Никитина К.А. Цианобактерии. М.: Наука, 1979. 227 с. 

239. Parker B.C. Facultative heterotrophy in certain soil algae the ecological 

viewpoint. Ecology. 1961. Vol. 42. № 2. 

240. Alexander M. Introduction to soil microbiology // Johnwi–ley&Sons. Inc., 

1977. P. 73–88. 

241. Rippka B. R., Deruelles J., Waterbury J.B., Herdmann M., Stanier R.Y. 

Generic assigments, strain histories and properties of pure culture of 

Cyanobacteria // J. Gen. Microbiol. 1979. Vol. 11. P. 1–61. 

242. Кузьменко М.И. Миксотрофизм синезеленых водорослей и его 

экологическое значение: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Киев, 

1981. 51 с. 

243. Ильяш И.В., Калантаров М.Г., Смирнов Н.А., Федоров В.Д. 

Гетеротрофная активность четырех видов морских микроводорослей 

в условиях культуры // Биол. науки, 1991. № 6. С. 99–105. 

244. Домрачева, Л.И. Оценка биологического состояния почвы по ее 

"цветению" / Л.И. Домрачева, Е.М. Панкратова, Г.Н. Перминова // 

Почвоведение. – 1992. – № 12. – С. 71–79. 

245. Филонова Е. Н. Почвенные водоросли долины малой реки, 

стрессированной тяжелыми металлами. Автореф. дис. … канд. биол. 

наук. Новосиб. 2005. – 20 с. 

246. Ecology of cyanobacteria II: Their diversity in space and time / Ed. 

Whitton B.A. – Berlin Heidelberg: Springer Science & Business Media 

B.V., 2012. – 760 p. 

247. Поляк Ю.М. Развитие массовых видов цианобактерий в условиях 

загрязнения тяжелыми металлами / Ю.М. Поляк, Т.Б. Зайцева, В.Н. 

Петрова, Н.Г. Медведева // Гидробиол. журн. − 2011. − Т. 47. − №1. − 

С. 84 − 101. 



258 

 

 

248.  Lukač M. Influence of trace metals on growth and toxin production of 

Microcystis aeruginosa / M. Lukač, R. Aegerter // Toxicon. – 1993. – 31. 

– P. 293–305. 

249. Штина Э.А., Голлербах М.М. Экология почвенных водорослей. – М.: 

Наука, 1976. – 143 с. 

250. Панкратова Е.М., Домрачева Л.И., Перминова Г.Н. и др. 

Использование фототрофных микроорганизмов в качестве 

биоиндикаторов на обеспеченность почвы элементами минерального 

питания // Сельскохозяйственная биология. Сер. Биология растений, 

1994. № 5. С. 96–102. 

251. Домрачева Л.И. Продукция водорослей в дерново-подзолистой 

почве, определенная при ежесуточном счете // Динамика 

микробиологических процессов в почве и обусловливающие ее 

факторы. Таллин, 1974. Ч. 1. С. 161–163. 

252. Домрачева Л.И., Лебедева О.Н., Кожевин П.А. Особенности альго-

бактериального комплекса при "цветении" почвы // Вестник МГУ. 

Сер. Почвоведение, 1986. № 3. С. 38–45. 

253. Перминова Г.Н., Кабиров Р.Р., Киприянов В.М. Водоросли как 

продуценты тундровых биогеоценозов // Споровые растения 

тундровых биогеоценозов. Сыктывкар, 1982. С. 81–94. 

254. Панкратова Е.М. Участие цианобактерий в воспроизводстве 

плодородия почв при использовании возрастающих доз азотных 

минеральных удобрений // Почвенно-агрохимические и 

экологические проблемы формирования высокопродуктивных 

агроценозов. Пущино, 1988. С. 111–113. 

255. Lange O.L., Kidron J., Budel B., Meyr A., Kilian E., Aleliovich A. 

Taxonomic composition and photosynthetic characteristics of the 

biological soil crusts covering sand dunes in the western Negev Desert // 

Functional Ecol., 1992. № 6. P. 519–527. 



259 

 

 

256. Пивоварова Ж.Ф. Водоросли засоленных почв лесостепной Барабы: 

Дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 1968. 130 с. 

257. Панкратова Е.М. Роль азотфиксирующих синезеленых водорослей 

(цианобактерий) в накоплении азота и повышении плодородия 

почвы: Дис. ... докт. биол. наук. Киров, 1980. 495 с. 

258. Панкратова Е.М. Азотфиксирующие цианобактерии и их экология в 

пахотных почвах умеренной зоны // Биологический азот в сельском 

хозяйстве СССР. М.: Наука, 1989. С. 147–156. 

259. Штина Э.А. Водоросли дерново-подзолистых почв Кировской 

области // Тр. Ботан. ин-та АН СССР, 1959. Сер. 2. Вып. 2. С. 36–141. 

260. Балезина Л.С. Влияние удобрений и гербицидов на развитие 

почвенных водорослей: Дис. ... канд. биол. наук. Киров, 1969. 180 с. 

261. Withers P.J., Dijk van K.C., Neset T.S. at al. Stewardship to tackle global 

phosphorus inefficiency: The case of Europe. Ambio. 2015 Mar. V. 44. 

Suppl. 2. S.193-206. doi: 10.1007/s13280-014-0614-8. 

262. Sharpley A., Jarvie H.P., Buda A. at al. Phosphorus Legacy: Overcoming 

the Effects of Past Management Practices to Mitigate Future Water 

Quality Impairment. J. Environ. Qual. 2013. V. 42. P. 1308–1326. 

https://doi.org/10.2134/jeq2013.03.0098 

263.  Withers P.J.A., Sylvester-Bradley R., Jones D.L. at al. Feed the Crop Not 

the Soil: Rethinking Phosphorus Management in the Food Chain. 

Environ. Sci. Technol. 2014, V. 48(12), P. 6523–6530. 

https://doi.org/10.1021/es501670j 

264. Риклефс Р. Основы общей экологии. – М.: Мир, 1979. – 424 с. 

265. Панкратова Е.М., Домрачева Л.И., Резник Е.Н. Функционирование 

цианобактерий на пахотных почвах Нечерноземной зоны // 

Почвоведение, 1989. № 4. С. 75–81. 

266. Giaramida L, Manage PM, Edwards C, Singh BK, Lawton LA. Bacterial 

communities’ response to microcystins exposure and nutrient availability: 

https://doi.org/10.2134/jeq2013.03.0098
https://doi.org/10.1021/es501670j


260 

 

 

linking degradation capacity to community structure. Int Biodeterior 

Biodegrad. 2013 Oct. V. 84. P. 111–117. 

267. Li Y.–W. Analysis of trace microcystins in vegetables using solid–phase 

extraction followed by high performance liquid chromatography triple–

quadrupole mass spectrometry / Y.–W. Li, X.–J. Zhan, L. Xiang et al. // J. 

Agric. Food Chem. − 2014. − 62 (49) − P. 11831−11839. doi: 

10.1021/jf5033075. 

268. Corbel S., Mougin C., Bouaïcha N. Cyanobacterial toxins: modes of 

actions, fate in aquatic and soil ecosystems, phytotoxicity and 

bioaccumulation in agricultural crops. Chemosphere. 2014. V. 96. P. 1–

15. 

269. Cao Q., Steinman A.D., Wan X., Xie L. Bioaccumulation of microcystin 

congeners in soil–plant system and human health risk assessment: a field 

study from Lake Taihu region of China. Environ. Pollut. − 2018. − 240. − 

P. 44−50. doi: 10.1016/j.envpol.2018.04.067 

270. Xiang Lei. High ecological and human health risks from microcystins in 

vegetable fields in southern China / L. Xiang, Y.W. Li, B.L. Liu et al. // 

Environ Int. −2019. − 133 (Pt A):105142. doi: 

10.1016/j.envint.2019.105142. 

271. Chen W, Jia Y, Li E. et al. Soil–based treatments of mechanically 

collected cyanobacterial blooms from Lake Taihu: efficiencies and 

potential risks. Environ Sci Technol. – 2012. – 46(24): 13370–13376. 

272. Chen W, Li L, Gan N, Song L. Optimization of an effective extraction 

procedure for the analysis of microcystins in soils and lake sediments. 

Environ Pollut. – 2006. – V. 143(2). – P. 241–246. 

273. Chen W, Song L, Gan N, Li L. Sorption, degradation and mobility of 

microcystins in Chinese agriculture soils: risk assessment for groundwater 

protection. Environ Pollut. – 2006. – V. 144(3). P. 752–758.  

https://doi.org/10.1021/jf5033075
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31513927


261 

 

 

274. Mishra U, Pabbi S. Cyanobacteria:a potential biofertilizer for rice. 

Resonance. 2004. V. 9(6). P. 6–10. 

275. Prasanna R, Jaiswal P, Nayak S, Sood A, Kaushik BD. Cyanobacterial 

diversity in the rhizosphere of rice and its ecological significance. Indian 

J Microbiol. 2009. V. 49(1). P. 89–97. 

276. Nain L., Rana A., Joshi M. et al. Evaluation of synergistic effects of 

bacterial and cyanobacterial strains as biofertilizers for wheat. Plant Soil. 

2010. V. 331(1–2). P. 217–230. 

277. Metcalf JS, Richer R, Cox PA, Codd GA. Cyanotoxins in desert 

environments may present a risk to human health. Sci Total Environ. 

2012. V. 421. P. 118–123. 

278. Richer R., Banack S.A., Metcalf J.S., Cox P.A. The persistence of 

cyanobacterial toxins in desert soils. J Arid Environ. 2015. V. 112. 

P. 134–139. 

279. Dulić T., Meriluoto J., Palanački Malešević T. et al. Cyanobacterial 

diversity and toxicity of biocrusts from the Caspian Lowland loess 

deposits, North Iran. Quaternary International. 2017. V. 429. P.74–85. 

280. Cox P.A. Cyanobacteria and BMAA exposure from desert dust: a possible 

link to sporadic ALS among Gulf War veterans / P.A. Cox, R. Richer, J.S. 

Metcalf et al. Amyotroph Lateral Scler. 2009. V. 10(2). P. 109−117. doi: 

10.3109/17482960903286066 

281. Banack S.A. Cyanobacteria produce N–(2-aminoethyl)Glycine, a 

backbone for peptide nucleic acids, wich may have been the first genetic 

molecules for Life on Earth/S / A. Banack, J.S. Metcalf, L. Jiang et al. 

PLoS One. 2012. V. 7(11). e49043. doi: 

org/10.1371/journal.pone.0049043. 

282. Metcalf J.S. Neurotoxic amino acid and their isomers in desert 

environments / J.S. Metcalf, S.A. Banack, R. Richer, P.A. Cox // J. Arid 

Environ. 2015. Part B. V. 112. P. 140−144. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cox%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metcalf%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929742


262 

 

 

283. Prinsep M.R. Microcystin–LR from a blue–green alga belonging to the 

Stignonematales / M.R. Prinsep, F.R. Caplan, R.E. Moore et al. // 

Phytochemistry. 1992. V. 31. P. 1247–1248. 

284. Banack S.A. Neurotoxic flying foxes as dietary items for the Chamorro 

people, Marianas Islands / S.A. Banack, S.J. Murch, P.A. Cox // 

Ethnopharmacol. 2006. V. 106(1). P. 97–104. 

285. Cox P.A., Banack S.A., Murch S.J. et al. Diverse taxa of cyanobacteria 

produce β-N-methylamino-l-alanine, a neurotoxic amino acid. PNAS. 

2005. V. 102. P. 5074−5078.  

286. Виноградова О.М. Cyanoprocaryota у гіпергалінних місцезростаннях 

та їх адаптаційні стратегії // Український фітоценологічний збірник. 

– Київ, 2006. – Сер. С, вип. 24. – С. 33–44. 

287. Gupta V., Ratha S.K., Sood A. at al. New insights into the biodiversity 

and applications of cyanobacteria (blue–green algae) – prospects and 

challenges. Algal Res. 2013. V. 2(2). P. 79–97. 

288. Han W., Clarke W., Pratt S. Composting of waste algae: a review. Waste 

Manag. 2014. V. 34(7). P. 1148–1155. 

289. Wang L., Xie L., Yang G. at al. Impact of different bulking agents and 

compound microbial inoculant on blue algae composting. Chin J Env Eng. 

2009. V. 12. P. 2261–2265. 

290. Jiang J., Du J., Chang Z., Jin H. Changes of contents of nutrients and 

microcystins during composting of blue algae. Jiangsu J Agric Sci. 2012. 

V. 28(2). P. 314–319. 

291. Dawson R. The toxicology of microcystins. Toxicon. 1998. V. 36(7). 

P. 953–962. 

292. Kormas K.A., Lymperopoulou D.S. Cyanobacterial toxin degrading 

bacteria: who are they? BioMed Res Int. 2013. V. 2013. ID 463894. 

293. Machado J., Campos A., Vasconcelos V., Freitas M. Effects of 

microcystin–LR and Cylindrospermopsin on plant–soil systems: a review 

https://www.pnas.org/content/102/27/9734.2


263 

 

 

of their relevance for agricultural plant quality and public 

health. Environ. Res. 2017. V. 153. P. 191−204. doi: 

10.1016/j.envres.2016.09.015 

294. Miller A., Russell C. Food crops irrigated with cyanobacteria–

contaminated water: an emerging public health issue in Canada. 

Environmental Health Review. 2017. V. 60(3). P. 58−63. 

295. M.C. Bittencourt–Oliveira, Hereman T.C., Cordeiro-araújo M.K. et al. 

Phytotoxicity associated to microcystins: A review. Braz J Biol. 2014. 

V. 74(4). P. 753−760. doi: 10.1590/1519–6984.06213. 

296. Diez–Quijada L., Pierto M., Gutierrez–Praena D. et al. Microcystin–RR: 

Occurrence, content in water and food and toxicological studies. A 

review. Environ Res. 2019. V. 168. P. 467−489. doi: 10.1016/j.envres 

297. Codd G.A., Bell S.G., Brooks W.P. Cyanobacterial toxins in water. Water 

Sci Technol. 1989. V. 21(3). P. 1–13. 

298. Kenefick S.L., Hrudey S.E., Peterson H.G., Prepas E.E. Toxin release 

from Microcystis aeruginosa after chemical treatment. Water Sci Technol. 

1993. V. 27(3–4). P. 433–440. 

299. Ettoumi A., El Khalloufi F., El Ghazali I. et al. Bioaccumulation of 

cyanobacterial toxins in aquatic organisms and its consequences for public 

health. In: Kattel G., ed. Zooplankton and Phytoplankton: Types, 

Characteristics and Ecology. Nova Science Publishers, New York. – 2011. 

P. 1–34. 

300. Hawkins P.R., Runnegar M.T., Jackson A.R., Falconer I.R. Severe 

hepatotoxicity caused by the tropical cyanobacterium (blue–green alga) 

Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenaya and Subba Raju 

isolated from a domestic water supply reservoir. Appl Environ Microbiol. 

1985. V. 50(5). P. 1292–1295. 

https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.09.015


264 

 

 

301. Sivonen K, Jones G. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public 

health consequences, monitoring and management. In: Chorus I. and 

Bartram, ed. Taylor & Francis. 1999. P. 41–111. 

302. Kuiper–Goodman I.F., Fitzgerald J. Human Health Aspects. 1999. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cdrwww.who.int/entity/water_sanitation_health/resourcesquality/to

xcyanchap4.pdf 

303. Hitzfeld B.C., Höger S.J., Dietrich D.R. Cyanobacterial toxins: removal 

during drinking water treatment and human risk assessment. Environ 

Health Perspect. 2000. V. 108. Suppl. 1. P. 113–122. 

304. Kanzo Y., Ruike K., Inamori R. et al. Analysis of absorption and 

accumulation of blue–green algae toxin Microcystin in the Komatsuna 

cultivation. J Bioind Sci JBS. 2013. V. 2(1). P. 12–16. 

305. Corbel S., Mougin C., Nélieu S., Delarue G., Bouaïcha N. Evaluation of 

the transfer and the accumulation of microcystins in tomato (Solanum 

lycopersicum Cultivar Micro Tom) tissues using a cyanobacterial extract 

containing microcystins and the radiolabeled microcystin–LR (14 C–MC–

LR). Sci. Total Environ. 2016. V. 541. P. 1052−1058. doi: 

10.1016/j.scitotenv.2015.10.004. 

306. Corbel S., Bouaïcha Nю, Mougin C. Dynamics of the toxic cyanobacterial 

microcystinleucine-arginine peptide in agricultural soil. Environ Chem 

Lett. 2014. V. 12(4). P. 535–541. 

307. Contardo–Jara V., Schwanemann T., Pflugmacher S. Uptake of a 

cyanotoxin, β–Nmethylamino–l-alanine, by wheat (Triticum aestivum). 

Ecotoxicol Environ Saf. 2014. V. 104. P. 127–131. 

308. Pflugmacher S., Hofmann J., Hübner B. Effects on growth and 

physiological parameters in wheat (Triticum aestivum L.) grown in soil 

and irrigated with cyanobacterial toxin contaminated water. Environ 

Toxicol Chem. 2007. V. 26(12). P. 2710–2716. 

http://cdrwww.who.int/entity/water_sanitation_health/resourcesquality/toxcyanchap4.pdf
http://cdrwww.who.int/entity/water_sanitation_health/resourcesquality/toxcyanchap4.pdf
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.004


265 

 

 

309. Monferran M.V., Wunderlin D.A., Nimptsch J., Pflugmacher S. 

Biotransformation and antioxidant response in Ceratophyllum demersum 

experimentally exposed to 1,2-and 1,4–dichlorobenzene. Chemosphere. 

2007. V. 68(11). P. 2073–2079.  

310. Pereira S., Saker M.L., Vale M., Vasconcelos V.M. Comparison of 

sensitivity of grasses (Lolium perenne L. and Festuca rubra L.) and lettuce 

(Lactuca sativa L.) exposed to water contaminated with microcystins. Bull 

Environ Contam Toxicol. 2009. V. 83(1). P. 81–84. 

311. Peuthert A., Chakrabarti S., Pflugmacher S. Uptake of microcystins–LR 

and –LF (cyanobacterial toxins) in seedlings of several important 

agricultural plant species and the correlation with cellular damage (lipid 

peroxidation). Environ Toxicol. 2007. V. 22. P. 436–442. 

312. Saqrane S., Ouahid Y., Ghazali E.I. et al. Physiological changes in 

Triticum durum, Zea mays, Pisum sativum and Lens esculenta cultivars, 

caused by irrigation with water contaminated with microcystins: a 

laboratory experimental approach. Toxicon. 2009. V. 53 (7–8). P. 786–

796. 

313. Corbel S, Mougin C, Martin–Laurent F, Crouzet O, Bru D, Nélieu S, et al. 

Evaluation of phytotoxicity and ecotoxicity potentials of a cyanobacterial 

extract containing microcystins under realistic environmental 

concentrations and in a soil–plant system. Chemosphere. 2015. V. 128. 

P. 332–340. 

314. Mohamed Z.A., Al Shehri A.M. Microcystins in groundwater wells and 

their accumulation in vegetable plants irrigated with contaminated waters 

in Saudi Arabia. J Hazard Mater. 2009. V. 172(1). P. 310–315. 

315. Romero–Oliva C.S., Contardo–Jara V., Block T., Pflugmacher S. 

Accumulation of microcystin congeners in different aquatic plants and 

crops-a case study from lake Amatitlán, Guatemala. Ecotoxicol Environ 

Saf. 2014. V. 102. P. 121–128. 



266 

 

 

316. Järvenpää S., Lundberg–Niinistö C., Spoof L. аt al. Effects of 

microcystins on broccoli and mustard and analysis of accumulated toxin 

by liquid chromatography–mass spectrometry. Toxicon. 2007. V. 49(6). 

P. 865–874. 

317. Timpe A., Runyon E.N. The relationship of atypical acid–fast bacteria to 

human disease; a preliminary report. J. Lab. Clin. Med. 1954. V. 44(2). 

P. 202–209. 

318. Chapman J. The Atypical Mycobacteria and Human Mycobacteriosis 

(Current Topics in Infectious Disease). Philadelfia: Kindle Edition. 1977. 

200 p. 

319. List of prokaryotic names with standing in nomenclature. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.bacterio.net/classifphyla.html 

320. Li Y., Wang Y., Yin L., Pu Y., Wang D. Using the nematode 

Caenorhabditis elegans as a model animal for assessing the toxicity 

induced by microcystin–LR. J Environ Sci. 2009. V. 21(3). P. 395–401. 

321. Leclerc M.C., Thomas F., Guégan J. Evidence for phylogenetic 

inheritance in pathogenicity of Mycobacterium. Antonie van 

Leeuwenhoek. 2003. V. 83(З). Р. 265–274. 

322. Kazda J., Pavlik I., Falkinham J.O. III, Hruska K. The Ecology of 

Mycobacteria: Impact on Animal’s and Human’s Health. Springer 

Netherlands. 2009. 552 p. doi 10.1007/978–1–4020–9413–2. 

323. Зимина В.Н. Микобактериозы: современное состояние проблемы / 

В.Н. Зимина, С.Ю. Дегтярева, Е.Н. Белобородова и др. // КМАХ. – 

2017. – Т. 19. – №4. – С. 276–282. 

324. Красильников Н.А. Лучистые грибки и родственные им организмы. 

Actinomycetales / Н.А. Красильников. – М.: Изд.–во АН СССР. – 

1938. – 328 с. 

325. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / под ред. акад. РАМН 

В.И. Покровского. – М.: ГЭОТАР–МЕД. 2002. – 768 с. 

http://www.bacterio.net/classifphyla.html


267 

 

 

326. Primm T.P., Lucero C.A., Falkinham J.O. III Health Impacts of 

Environmental Mycobacteria. Clin. Microbial. Rev. 2004. V. 17. P. 98–

106. 

327. Jarlier V., Nikaido H. Mycobacterial cell wall: Structure and role in 

natural resistance to antibiotics. FEMS Microbiol. Letters. 1994. V. 123. 

P. 11–18. 

328. Falkinham J.O. III, Iseman M.D., Soolingen van D. Mycobacterium 

avium in a shower linked to pulmonary disease. J. Water. Health. 2008. 

V. 6. P. 209–213. 

329. Nishiuchi Y., Iwamoto T., Maruyama F. Infection Sources of a Common 

Non–tuberculous Mycobacterial Pathogen, Mycobacterium avium 

сomplex. Review Article. Front. Med. 2017. V. 4: P. 27. 

330. Жизнь растений: в 6–ти томах. Т. 1. Введение. Бактерии и 

актиномицеты / под ред. чл.–корр. АН СССР Н.А. Красильникова и 

А.А. Уранова. – М.: Просвещение. – 1974. – 487 с. 

331. Bianco M.V., Blanco F.C., Rocha R.V. et al. Role of P27–P55 operon 

from Mycobacterium tuberculosis in the resistance to toxic compounds. 

BMC Infectious Diseases. 2011. V. 11. P. 195. doi: 10.1186/1471–2334–

11–195. 

332. Falkinham J.O. III. Surrounded by mycobacteria: nontuberculous 

mycobacteria in the human environment. J. Appl. Microbiol. 2009. 

V. 107(2). P. 356–367. doi: 10.1111/j.1365–2672.2009.04161.  

333. Magee J.G. Bergey’s manual of systematic bacteriology. V. 5.: The 

Actinobacteria. Part A. Family III. Mycobacteriaceae. 2 ed. London: 

Springer. 2012. P. 312–375. 

334. Lewis A.H., Falkinham J.O. III. Microaerobic growth and anaerobic 

survival of Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare and 

Mycobacterium scrofulaceum. J Mycobacteriol. 2015. V. 4. P. 25–30. 

https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2334-11-195
https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2334-11-195


268 

 

 

335. Gillespie J., Barton L.L., Rypka E.W. Phenotypic changes in 

mycobacteria grown in oxygen–limited conditions. J. Med. Microbiol. 

1986. V. 21(3). P. 251–255. 

336. Brooks R.W., Parker B.C., Gruft H., Falkinham J.O. Epidemiology of 

infection by nontuberculous mycobacteria. V. Numbers in eastern United 

States soils and correlation with soil characteristics. Am. Rev. Respir. Dis. 

1984. V. 130(4). P. 630–633. 

337. George K.L., Falkinham J.O. Selective medium for the isolation and 

enumeration of Mycobacterium avium–intracellulareand M. 

Scrofulaceum. Can. J. Microbiol. 1986. V. 32(1). P. 10–14. 

338. Иванова А.Е. Аэробная биодеградация компонентов сырой нефти 

ацидофильными микобактериями / А.Е. Иванова, И.А. Борзенкова // 

Микробиология. – 2018. – Т. 87. – С. 344–355. doi: 

10.1134/S0026365618040109. 

339. Rahbar M., Lamei A., Babazadeh H. and Afshar S. Yavari Isolation of 

rapid growing mycobacteria from soil and water in Iran. African Journal 

of Biotechnology. 2010. V. 9(24). P. 3618–3621. 

340. Schulze–Röbbecke R., Buchholtz K. Heat susceptibility of aquatic 

mycobacteria. Appl. Environ. Microbiol. 1992. V. 58(6). P. 1869–1873. 

341. Lukusa K. Isolation and identification of environmental mycobacteria and 

associated temperate phages. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hdl.handle.net/10539/7379. 

342. Learn–Han L., Yoke–Kqueen C., Shiran M.S. et al. Identification of 

actinomycete communities in Antarctic soil from Barrientos Island using 

PCR–de–naturing gradient gel electrophoresis. Genetics and Molecular 

Research. 2012. V. 11. P. 277–291. 

343. Посохин Е.Г. Выживаемость туберкулезных бацилл птичьего типа в 

почве усадебных территорий / Е.Г. Посохин // Сборник научных 

http://hdl.handle.net/10539/7379


269 

 

 

трудов. Сибирского НИВИ. – 1952. – Вып. 4. – Новосибирск. – 

С. 139– 146. 

344. Прокопьева Н.И. Выживаемость возбудителя туберкулеза в 

мерзлотных почвах / Н.И Прокопьева, А.В. Лысков // 

Интенсификация животноводства в Якутии: сб. науч. тр. / 

ВАСХНИЛ. – Сиб. отд. – Новосибирск. – 1985. – С. 60–66. 

345. Iivanainen E.L., Martikainen P.J., Katila M.L. Effect of freezing of water 

samples on viable counts of environmental mycobacteria. Lett. Appl. 

Microbiol. 1995. V. 21(4). P. 257–260. 

346. Нуратинов Р.А. Экологические условия существования популяций 

микобактерий / Р.А. Нуратинов // Юг России: экология, развитие. – 

2014. – № 2. – С. 18–30. 

347. Ротов В.И. Туберкулез сельскохозяйственных животных / В.И. 

Ротов, П.И. Кокуричев, П.Е. Савченко, Ю.А. Трач. – К: Урожай. – 

1978. – 238 с. 

348. Groote de M.A., Pace N.R., Fulton K, Falkinham J.O. III. Relationships 

between Mycobacterium isolates from patients with mycobacterial 

infection and potting soils. Appl. Environ. Microbiol. 2006. V. 72. 

P. 7602–7606. 

349. Griffith D.E. Nontuberculous Mycobacterial Disease. A Comprehensive 

Approach to Diagnosis and Management. Cham, Switzerland: Humana 

Press. − 2019. − 515 p. doi 10.1007/978–3–319–93473–0. 

350. Chalmers J.D., Aksamit T., Carvalho A.C.C. at al. Non–tuberculous 

mycobacterial pulmonary infections. Pulmonology. 2018. V. 24(2). 

P. 120–131. 

351. Prevots D.R., Marras T.K. Epidemiology of human pulmonary infection 

with nontuberculous mycobacteria: a review. Clinics in Chest Medicine. 

2015. V. 36(1). P. 13–34. doi: 10.1016/j.ccm.2014.10.002. 



270 

 

 

352. Marras T.K., Daley C.L. Epidemiology of human pulmonary infection 

with nontuberculous mycobacteria. Clin. Chest. Med. 2002. V. 23. 

P. 553–567.  

353. Walsh C.M., Gebert M.J., Delgado–Baquerizo M. at al. A global survey 

of mycobacterial diversity in soil. Published in bioRxiv. 2019. 34 p. 

doi: 10.1101/562439. 

354. Квасников Е.И. Быстрорастущие бактерии рода Mycobacterium 

Lehman and Neumann, выделенные из почв Украины / Е.И. 

Квасников, О.А. Нестеренко, Л.П. Панченко // Биологические науки. 

– 1974. – 11. – С. 96–101. 

355. Завгородній А.І. Вивчення культурально–морфологічних, 

біохімічних і біологічних властивостей атипових мікобактерій, 

виділених від великої рогатої худоби в господарствах України / А.І. 

Завгородній, О.В. Котляр // Ветеринарна медицина. − 2014. − 98. − 

С. 123−127. 

356. Завгородній А.І. Синантропна птиця як резервуар атипових 

мікобактерій / А.І. Завгородній, В.В. Білушко, С.А. Позмогова та ін.. 

// Ветеринарна медицина. − 2018. − 102. − С. 339−343.  

357. Сибірний А.В. Частота виділення і чутливість збудників 

мікробактеріозів та опортуністичних інфекцій органів дихання до 

відомих і новосинтезованих препаратів. Автореф. дис. … канд. біол. 

наук: 03.00.07. − Спеціальність «Мікробіологія» / А.В. Сибірний. − 

К. − 2003. − 19 с. 

358. Яворівська Г. В. Морфолого–культуральні і фізіолого–біохімічні 

властивості атипових мікобактерій / Г.В. Яворівська, Р.І. Сибірна // 

Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71 – № 4. – С. 27–34. 

359. Дзьомбак Д.В. Біологічні властивості та виживаність патогенних і 

атипових мікобактерій у молочних продуктах та довкіллі. Автореф. 

http://dx.doi.org/10.1101/562439


271 

 

 

дис. … канд. вет. наук: 16.00.03. – Спеціальність «Ветеринарна 

мікробіологія, вірусологія» / Д.В. Дзьомбак. − Х. − 2011. − 24 с.  

360. Котляр О.В. Вивчення культур мікобактерій виділених від великої 

рогатої худоби / О.В. Котляр // Ветеринарная медицина. − 2013. − 

Вип. 97. − С. 106−108. 

361. Shevchenko O.S., Novohatska M.F., Sharapova O.V., Pogorelova O.O. 

Nontuberculous mycobacterioses: epidemiology, clinic and possibilities of 

laboratory diagnostics in modern conditions. Annals of Mechnikov 

institute. 2017. № 1. С. 34−38. 

362. Soil Resources of Europe. Research report № 9 – Section 2: Country 

Report / Robert J A Jones, Beata Houšková, Peter Bullock & Luca 

Montanarella. – Published by The European Soil Bureau, Joint Research 

Centre I-21020 ISPRA. Italy. P. 35–393.  

363. Медведев В.В. Анализ опыта европейских стран в проведении 

мониторинга почвенного покрова (обзор) / В.В. Медведев, Т.Н. 

Лактионова // Почвоведение. – 2012 – №1 – С. 104–116.  

364. Francaviglia R. State–of–the-art of Soil (Environmental) Monitoring in 

Italy. / R. Francaviglia, P. Segni P In: Int. Workshop on Harmonization of 

Soil Conservation Monitoring Systems. – Budapest, 1993. – P. 125–131. 

365. Developments in monitoring the effectiveness of the EU Nitrates 

Directive Action Programmes. Results of the second MonNO3 Workshop. 

RIVM Report 680717019. Centre of Environmental Monitoring, 2011. 

389 р.  

366. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция. Итоги. 

Задачи. – 2–е, пересм. и доп. изд. – Х: КП «Городская типография». – 

2012. – 536 с. 

367. Панас Р., Маланчук М. Сучасні проблеми здійснення моніторингу 

ґрунтового покриву України / Національний університет «Львівська 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000019
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000019


272 

 

 

політехніка». Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Вип. 78. – 

2013. – С. 201. 

368. Альгофлора пещер и гротов Национального природного парка 

«Подольские Товтры» (Украина) / О.Н. Виноградова, Т.И. Михайлюк 

// Альгология. – 2009. – Т. 19. – № 2. – С. 155–171. 

369. Кульский Л.А., Сиренко Л.А., Шкавро З.Н. Фитопланктон и вода. К: 

Наукова думка, 1986. 134 с. 

370. Громов Б.В. Биологически активные вещества (БАВ) цианобактерий 

// Автотрофные микроорганизмы. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 8. 

371. Левич А.П. Экологические подходы к регулированию типов 

"цветения" эвтрофных водоемов // ДАН, 1995. Т. 341. № 1. С. 130–

133. 

372. Домрачева Л.И. Цианобактерии городских почв / Л.И. Домрачева, 

Л.В. Кондакова, Ю.Н. Зыкова, В.А. Ефремова // Принципы экологии. 

Электронный научный журнал. − 2013. − № 4. – С. 10–27. 

373. Работнов Т.А. Фитоценология. М.: Изд-во МГУ, 1978. 384 с. 

374. Домрачева Л.И., Елькина Т.С., Березин Г.И. и др. Использование 

цианобактерий для биотестирования почв при их химическом 

загрязнении // Найновите научни постижения. Материали за VIII 

научна практична конференция. Т. 28. Биологии. Химия и химически 

технологии. – София: «Бял ГРАД БГ» ООД, 2012, С. 31–35. 

375. Смольская О.С., Жукова А.А. Спектральные пигментные индексы 

фитопланктона в разнотипных водных объектах Беларуси // Журнал 

Бел. Гос. у-та. Экология. – 2018. – № 1. – С. 113–123. 

376. Михеева Т.М., Смольская О.С., Савич И.В., Жукова А.А. Связь 

спектральных характеристик пигментного состава и структурных 

показателей фитопланктона р. Свислочь // Журнал Бел. Гос. у-та. 

Экология. – 2018. – № 4. – С. 42–51. 



273 

 

 

377. Thematic Strategy for Soil Protection. Brussels, 22.9.2006. URL: 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/Policies/Directive/com_200

6_0231_en.pdf 

378. ДСТУ ISO 16072: 2005. Якість ґрунту. Лабораторні методи 

визначення мікробного дихання ґрунту. – К: ДССУ, 2006. – 33 с.  

379. Yin L., Huang J., Huang W. at al. Responses of antioxidant system in 

Arabidopsis thaliana suspension cells to the toxicity of microcystin–RR. 

Toxicon. 2005. V. 46(8). P. 859–864. 

380. Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки 

некоторых ее показателей // Почвоведение. – 1978. – № 6. – С. 48–54. 

381. Методика ґрунтово-геохімічного обстеження земель 

сільськогосподарського призначення / уклад.: А.І. Фатеєв, M.M. 

Мірошниченко, Я.В. Бородіна, В.Л. Самохвалова. – Харків : ННЦ 

"ІГА ім. О.Н. Соколовського" УААН, 2007. 

382. Проведення ґрунтово-геохімічного обстеження урбанізованих 

територій. Методичні рекомендації / уклад.: С.А. Балюк, А.І. Фатєєв, 

М.М. Мірошниченко. – Харків : ННЦ "ІГА ім. О.Н. Соколовського" 

УААН, 2004. – 62 с. 

383. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 

2011. – 384 с. 

384. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту 

хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць. Наказ МОЗ Україні від 14.01.2020 № 52. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text (дата звернення: 

15.11.2021). 

385. Калінчак В.В., Черненко О.С., Контуш С.М. Фізика медичних 

аерозолів. Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 220 с. 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/Policies/Directive/com_2006_0231_en.pdf
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/Policies/Directive/com_2006_0231_en.pdf


274 

 

 

386. Ющук Н.Д. Эпидемиология / Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов. – 

М.: Медицина, 2003.– 448с. 

387. Чекман И.С., Сыровая А.О., Андреева С.В., Макаров В.А. Аэрозоли – 

дисперсные системы. – Х.: "Цифрова друкарня № 1", 2013. – 100 с. 

388. Белан Б.Д. Аэрозоли в атмосфере / Школа посвященная 90-летию со 

дня рождения академика Г.И. Марчука 20–25июня 2015. Томск: 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 2015. – 66 с. 

389. Грамберг И.С., Горяинов И.Н., Смекалов А.С. и др. Пузырьковый 

механизм сообщения дна океана с атмосферой // ДАН. – 2001. Т. 381. 

– № 3. С. 409–411. 

390. Тищенко, В.П. Дисперсные системы и загрязнение атмосферы и 

гидросферы / В.П. Тищенко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2017. – 204 с. 

391. Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджено 

наказом МОЗ України від 14 січня 2020 р. № 52. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text 

392. Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря, Постанова Кабміну України від 14.08.2019 р. 

№ 827. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-п#Text 

393. Жолдакова З.И., Козицкая В.Н. К характеристике фенолов в местах 

“цветения” открытых водоемов // Гидробиол. журнал. – 1971. – Т. 7. 

– № 3. – С. 80–83. 

394. Козицкая В.Н. Внеклеточные продукты фенольной природы 

некоторых синезеленых водорослей // Физиол. растений. – 1974. – 

Т. 21. – № 2. – С. 296–301. 

395. Козицкая В.Н. К вопросу об источниках накопления фенолов в 

водохранилищах Днепровского каскада // Гидробиол. журнал. – 

1971. – № 4. – С. 57–62. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-п#Text


275 

 

 

396. Козицкая В.Н. Полифенольные соединения в продуктах разложения 

синезеленых водорослей // Гидробиол. журнал. – 1975. – Т. 11. – № 6. 

– С. 47–52. 

397. Rastogi R.P., Sinha R.P., Incharoensakdi A. The cyanotoxin-microcystins: 

current overview. Reviews in environmental science and biotechnology. 

2014. V. 13, № 2. P. 215–249. 

398. Sivonen K. Cyanobacterial Toxins. Chapter 3 / K.Sivonen, G. Jones // 

Toxic cyanobacteria in Water: A Guide to Their Public Health 

Consequences, Monitoring, and Management / (Eds.) I. Chorus, J. 

Bartram. London and New York: E&FN Spon, 1999.P. 41–111. 

399. Hobson P. Eff ect of irradiance, temperature and salinity on growth and 

toxin production by Nodularia spumigena / P. Hobson, H.J. Fallowfi eld // 

Hydrobiology. 2003. V. 493. P. 7–15. 

400. Lang–Yona N., Lehahn Y., Herut B., et al. Marine aerosol as a possible 

source for endotoxins in coastal areas. Sci. Total Environ. V. 499. P. 311–

318. 

401. Caller T.A., Doolin J.W., Haney J.F. et al. A cluster of amyotrophic 

lateral sclerosis in New Hampshire: A possible role for toxic 

cyanobacteria blooms. Amyotroph. Lateral. Sc. 2009 (S2). V. 11. P. 101–

108. 

402. Lobner D., Piana P.M.T, Salous A.K., Peoples R.W. β–N–methylamino–

L-alanine enhances neurotoxicity through multiple mechanisms. 

Neurobiol. Dis. 2007. V. 25. P. 360–366. 

403. Hardison D.R., Sunda W.G., Shea D., Litaker R.W. Increased Toxicity of 

Karenia brevis during Phosphate Limited Growth: Ecological and 

Evolutionary Implications. PLoS One. 2013. V. 8. № 3. P. 1–15. 

URL : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0

058545 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058545
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058545


276 

 

 

404. Moore S.K., Trainer V. L., Mantu, N.J et al. Impacts of climate variability 

and future climate change on harmful algal blooms and human health. 

Environmental Health. 2008. V. 7. (Suppl. 2): S 4. P. 1–12. 

405. Про затвердження форми Програми державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря. Наказ Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України від 25.02.2021 р. № 147. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0543-21#Text 

406. Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 21.05.2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря 

для Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#Text 

407. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих 

веществ в промышленных выбросах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 

272 с. 

408. Сборник согласованных методик по определению концентраций 

загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Часть 1. 

Фотометрические методы анализа. – СПб.: ЛАУ «Радар», 1991. – 

211 с. 

409. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – 

М.: Госкомгидромет СССР; Минздрав СССР, 1991. – 695 с. 

410. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.11.02 з 

питання „Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної 

води в містах і селах України”. – Київ, 2002. – 27 с. 

411. Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін., Методика 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями. – К.: Символ-Т, 1998. – 28 с. 

412. Йоргенсен С.Э. Управление озерными системами. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 160 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0543-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#Text


277 

 

 

413. Михеева Т.М. Структура и функционирование фитопланктона при 

эвтрофировании вод.– Автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Минск, 

1992. – 63 с. 

414. Трифонова И.С. Состав и продуктивность фитопланктона 

разнотипных озер Карельского перешейка. – Л: Наука, 1979. – 168 с. 

415. Heinonen P. Quantity and composition of phytoplankton in Finnish inland 

waters // Publications of the Water Research Institute, National Board of 

Waters. Helsinki, Finland. 1980, №. 37. 91 p. 

416. Felfoldy L.I.M. Biological water quality. Research in water quality and 

water technology. Budapest, 1976. V. 3. 37 p. 

417. Vurderingssystem for vannkvalitet i innsjoer og elver. NIVA. Rapport. 

Oslo, 1983. 75 s. 

418. ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. 

Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила 

вибирання. – К: ДССУ, 2007. – 42 с. 

419. Оксиюк О.П., Жданова Г.А., Гусынская С.Л., Головко Т.В. Оценка 

состояния водных объектов Украины по гидробиологическим 

показателям. 1. Планктон // Гидробиол. журн. – 1994. – Т. 30. – № 3. 

– С. 26–31. 

420. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоёмов. – Минск: Изд-во АН 

БССР, 1960. – 329 с. 

421. Жукинский В.Н., Оксиюк О.П., Олейник Г.Н., Кошелева С.И. 

Принципы и опыт построения экологической классификации 

качества поверхностных вод // Гидробиол. журн. – 1981. – Т. 17. – 

№ 2. – С. 38–49. 

422. Жукинский В.Н., Оксиюк О.П., Цееб Я.Я., Георгиевский В.Б. Проект 

унифицированной системы для характеристики континентальных 

водоемов и водотоков и ее применение для анализа качества вод.// 

Научные основы контроля качества поверхностных вод по 



278 

 

 

гидробиологическим показателям / Труды советско-английского 

семинара. – Л : Гидрометеоиздат, 1977. – С . 43–53. 

423. Carlson R.E. A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 1977. 

V. 22. P. 361–369. 

424. Сигарева Л.Е. Хлорофилл в донных отложениях волжских водоемов. 

– М.: ООО "Товарищество научных изданий КМК", 2012. – 217 с. 

425. ДСТУ ISO 11269-2:2002 Якість ґрунту. Визначання дії 

забруднювачів на флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин 

на проростання та ріст вищих рослин». – К: ДССУ, 2004. – 22 с. 

426. Коммунальная гигиена / Е.И. Гончарук, В.Г. Бардов, С.И. Гаркавый 

та ін.; За ред. Е.И. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2006. – 792 с. 

427. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: 

навчальний посібник / Петрук В.Г., Васильківський І.В., Іщенко В.А., 

Петрук Р.В., Турчик П.М. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 253 с. 



279 

 

 

ДОДАТОК А 

(довідковий) 

Застосування методу аналізу ієрархій для визначення пріоритетів 

факторів і критеріїв еколого-соціального оцінювання небезпеки 

процесів евтрофування складових довкілля 

 

Як було відзначено в попередніх розділах звіту, процеси евтрофування 

торкаються всіх трьох головних складових навколишнього середовища, – 

водних об'єктів, атмосфери і ґрунтів. Відповідно, взаємозв'язок цих процесів 

обумовлює необхідність комплексного розгляду їх небезпеки. 

Науково-методичні основи визначення комплексних еколого-

соціальних оцінок передбачають використання інтегральних показників, які 

нормуються за бальною шкалою, наприклад, від 1 до 100.  

У математичному сенсі будь-який інтегральний показник являє собою 

згортку критеріїв багатокритеріальної задачі за якими проводиться 

оцінювання в припущенні їх рівного впливу на остаточний результат. Разом з 

тим на практиці в загальному випадку пріоритети критеріїв можуть істотно 

різнитися, отже складати їх потрібно з відповідними ваговими коефіцієнтами 

їх важливості. Для додання різним показникам різної ваги в інтегральній 

оцінці, їм можуть експертним шляхом приписані різні вагові коефіцієнти, 

сума яких має бути унормована до одиниці. 

Критерії, що застосовуються для оцінювання небезпеки евтрофування 

складових довкілля, утворюють складну ієрархічну структуру. Тому для 

визначення їх пріоритетів (співвідносної важливості) доцільно 

використовувати особливі методи системного аналізу, які призначені саме 

для аналізу ієрархій. Перш за все це метод аналізу ієрархій (МАІ) 

американського математика Т.Л. Сааті. 
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Крім методу Сааті існує безліч інших методів аналізу подібних систем. 

Однак саме цей метод набув широкого поширення і наразі активно 

використовується в управлінській практиці. 

Для порівняння вузлів ієрархії в методі Сааті пропонується 

використовувати якісні ознаки, які потім за 9-ти бальною шкалою 

переводяться в кількісні (табл. А.1).  

Таблиця А.1 – Шкала методу Сааті 

Інтенсивність 
відносної 

важливості 
в балах 

Визначення Пояснення 

1 Рівна важливість Важливість об'єктів (чинників) Ai и Aj однакова 

3 
Помірна перевага 

одного над іншим 

Досвід і судження дають легку перевагу одному 

об'єкту (фактору) над іншим 

5 
Істотна або сильна 

перевага 
Наявні дані свідчать про помітну перевагу Ai над Aj 

7 Дуже сильна перевага Перевага об'єкта (фактору) Ai над Aj очевидна 

9 Абсолютна перевага 
Очевидність переваги Ai над Aj підтверджується 

всіма наявними ознаками 

2,4,6,8 

Проміжні оцінки між 

двома сусідніми 

судженнями 

Застосовуються в компромісних випадках 

Саме безрозмірні пріоритети дозволяють обґрунтовано порівнювати 

різнорідні фактори, що є відмінною рисою МАІ. 

Матриці порівнянь вузлів заповнюються на основі "середньої" думки 

групи експертів. У цьому випадку кожен експерт дає своє порівняння. З 

думок експертів по таблиці 1 формуються числові значення і з них береться 

середнє арифметичне. При цьому навіть для критеріїв, що мають чітке 

числове вираження, в методі Сааті спочатку потрібно вибрати якісне 

порівняння і тільки потім кількісне. 

У відовідності до задачі визначення пріоритетів факторів і критеріїв 

оцінювання, алгоритм рішення включає в себе наступні етапи: 

1. Розрахунок локальних векторів пріоритетів на основі побудови та 

експертного заповнення матриці попарних порівнянь критеріїв. 
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2. Перевірка експертних оцінок на несуперечливість (обчислення 

індексу узгодженості). 

3. Розрахунок пріоритетів критеріїв оцінювання в ієрархії в цілому на 

основі синтезу локальних пріоритетів. 

Суть методу Сааті полягає в декомпозиції проблеми на більш прості 

складові частини і поетапному встановленні з використанням попарних 

порівнянь пріоритетів оцінюваних компонентів – головних критеріїв, 

підкритеріїв і різних цільових функцій (альтернатив), які представляють 

відносну важливість або перевагу елементів ієрархічної структури. При 

цьому елементи однакових рівнів повинні забезпечувати порівнянність 

одного з другим з точки зору можливості встановлення пріоритетів. Метод 

дозволяє отримати об'єктивні математичні співвідношення (коефіцієнти 

співвідносної важливості) між альтернативними критеріями на основі 

суб'єктивних експертних оцінок. 

При формуванні поточних відповідей для заповнення матриць парних 

порівнянь експерт виносить лише прості судження щодо порівняльної 

важливості кожної пари критеріїв, що дозволяє йому значною мірою знизити 

роль інтуїтивної складової в прийнятті рішення та уникнути критичних 

помилок. 

Для комп'ютерної підтримки методу Сааті існують різні програмні 

продукти, розроблені різними компаніями. Однак єдиним безкоштовним 

програмним забезпеченням, що реалізує обидва методи Т.Л. Сааті – МАІ 

[А.1] і його узагальнення – метод аналітичних мереж (МАМ) [А.2], є система 

підтримки прийняття рішень SuperDecisions [А.3], яка розроблена командою 

самого творця методу – Томаса Сааті. Розвиток і підтримку SuperDecisions 

спонсорує Фонд Creative Decisions Foundation. Саме це програмне 

забезпечення використовується в даному розділі. 

Для проведення розрахунків необхідно спочатку виділити групи 

факторів впливу на небезпеку процесів евтрофування для усіх складових 
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довкілля та критерії (показники) її оцінки. Після цього розрахунок 

коефіцієнтів співвідносної важливості виконується в декілька етапів. 

Етап 1. Занесення в систему SuperDecisions ієрархічної структури 

критеріїв у вигляді кластерів, що містять не менше одного вузла (фактору, 

критерія, показника) і взаємозв'язків (підключень) між ними. 

Під кластерами розуміються набори вузлів, об'єднані деякою загальною 

ознакою. Вузол – це елемент або фактор у вирішенні, наприклад мета, 

критерій, підкритерій або альтернатива. Вузли – це прямокутні рамки 

меншого розміру всередині рамки кластера. 

В даній задачі вузли об'єднуються в кластери по батьківським (вищим) 

вузлам ієрархії. На рис. А.1 представлений вид задачі для згорнутої форми 

кластерів. Розгорнутий лише кластер "Водне середовище". 

Етап 2. Заповнення шаблонів матриць парних порівнянь для кластерів 

моделей і їх відповідних вузлів.  

Заповнення матриць виконується шляхом запису суджень експертів на 

питання, суть яких випливає з назви рядків і стовбців відповідних шаблонів. 

Судження експертів заносяться у вигляді значущих за шкалою Сааті чисел 

(рис. А.2 – А.4). Виносячи судження, експерт набирає числа з 

фундаментальної шкали 1–9 і вказує, який критерій є домінуючим 

елементом. Стрілки вгору червоні і вказують на елемент стовпця, бічні 

стрілки сині і вказують на елемент рядка. 

Діагональні елементи матриць завжди дорівнюють 1, тому вони не 

відображаються. Так само не відображаються і елементи під діагоналлю, 

оскільки вони завжди інвертують оцінку в зворотному осередку вище и 

aij=1/aji. 
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Рисунок А.1 – Відображення ієрархії кластерів задачі в системі SuperDecisions 
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Судження експертів перевіряються на узгодженість. Наприклад, якщо 

вузол A краще вузла B в 2 рази, а вузол B краще вузла C в 3 рази, то вузол A 

повинен бути краще вузла C в 2*3=6 раз. Інакше судження неузгоджені між 

собою. Всі такі трійки суджень для кожної групи порівняння перевіряються 

на несуперечливість, і SuperDecisions дає міру їх неузгодженості у вигляді 

десяткового числа, яке повинно бути менше приблизно 0.10. Для перегляду 

неузгоджених суджень передбачена спеціальна процедура. 

 

Рисунок А.2 – Приклад судження експерта про співвідносну важливість 

екологічної і соціальної складових 

 

Рисунок А.3 – Приклад судження експерта про співвідносну важливість 

кластерів "Водне середовище" і "Атмосфера" 
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Рисунок А.4 – Приклад судження експерта про співвідносну важливість 

вузлів (критеріїв) кластера "Водна товща": "4.1.1. Гідрофізичні"; 

"4.1.2. Гідрохімічні"; "4.1.3. Гідробіологічні"; "4.1.4. Токсичність"; 

"4.1.5. Бактеріологічні"; "4.1.6. Дослідження сапробності"; "4.1.7. Трофність" 

У режимі відображення зв'язків кластери з завершеними судженнями 

відзначаються червоним контуром (рис. А.5). 

 

Рисунок А.5 – Приклад відображення кластерів з завершеними судженнями 

У розглянутому тестовому прикладі з використанням системи 

підтримки прийняття рішень SuperDecisions були отримані значення 

пріоритетів представлені на рис. А.6. 
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Рисунок А.6 – Пріоритеті критеріїв задачі по методу Сааті (показаний початковий фрагмент повної таблиці)
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