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ВИДОВІ ТА СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ 

РЕЗИСТЕНТНОСТІ КОРОПОВИХ РИБ 
 

Досліджували сезонну динаміку та видові особливості клітинної і гуморальної ланок 
природної резистентності організму коропових риб: лускатого і рамчастого коропів і 
сазана. Результати проведених досліджень показали, що активність клітинних і 
гуморальних факторів природної резистентності організму досліджуваних видів риб 
зазнавала суттєвих змін у різні періоди їх вирощування. Зокрема, зафіксовано нижчий рівень 
показників неспецифічної резистентності у любінських лускатих та рамчастих коропів і 
сазанів у літній та осінній періоди порівняно з весняним.  

Стосовно видових особливостей природної резистентності у досліджуваних видів 
риб встановлено значно вищі показники клітинної і гуморальної ланок неспецифічної 
резистентності у сазанів порівняно до любінських лускатих і рамчастих коропів.  

Ключові слова: природна резистентність, коропові риби, сезонна динаміка, кров. 

Вступ. Відомо, що основними об’єктами ставового рибництва західного 
регіону України є затверджені у 1997 році лускаті та рамчасті коропи 
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любінського внутрішньо породного типу. У племінних господарствах також 
вирощується сазан, який є однією із вихідних форм для створення коропів 
любінського типу та використовується для отримання коропо-сазанових 
гібридів [2]. Найбільш актуальними проблемами при вирощуванні коропів є 
необхідність підвищення їхньої резистентності та всебічне вивчення 
біологічних особливостей [1]. 

Імунна система риб, як і вищих хребетних, забезпечує саморегуляцію за 
допомогою безпосереднього контакту клітин, а також за допомогою 
специфічних та неспецифічних факторів захисту. Неспецифічні механізми 
захисту мають значно більший діапазон функцій і використовуються для 
знешкодження навіть тих чужорідних тіл, із якими організм взагалі не 
контактував [8]. До неспецифічних факторів захисту відносять фагоцитоз 
лейкоцитів [8], неспецифічні цитотоксичні клітини [7]. Водночас, у риб 
виявлено низку філогенетично закріплених неспецифічних гуморальних 
факторів, які мають протимікробну дію: лізоцим, фібриноген, бактерицидна 
активність сироватки крові [3]. 

Мета роботи полягала у з'ясуванні сезонних і видових особливостей 
природних механізмів захисту організму коропових риб: любінського 
рамчастого, лускатого коропа та сазана.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили у 
Львівському відділенні Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий 
Любінь на трьох групах риб дворічного віку. Короп лускатий і рамчастий 
вирощувались суміжно в одному ставі, а сазан  окремо, у розміщеному поряд. 
Матеріалом для досліджень слугувала кров, яку брали із серця риб у різні пори 
року: весною (травень), літом (серпень) і осінню (жовтень). У сироватці крові 
визначали бактерицидну активність (БАСК) до мікробної культури Aeromonas 
hydrophila; лізоцимну активність (ЛАСК) до добової культури Mycrococcus 
Lysodeikticus; вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) середньої 
молекулярної маси. У стабілізованій гепарином крові визначали фагоцитарну 
активність та інтенсивність полінуклеарних клітин. Усі дослідження 
виконували за методиками, описаними Влізло В. В. зі співавт. (2012). 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведені дослідження 
показали (табл.1), що активність клітинних і гуморальних факторів природної 
резистентності організму досліджуваних видів риб зазнавала суттєвих змін 
упродовж різних періодів вирощування, що свідчить про залежність 
неспецифічних механізмів захисту від впливу сезонних чинників. Зокрема, у 
любінських лускатих коропів бактерицидна і лізоцимна активність сироватки 
крові, показники фагоцитозу в осінній, і, особливо у літній періоди були 
нижчими (р<0,05–0,001), ніж у весняний. Водночас, вміст циркулюючих 
імунних комплексів у сироватці крові в осінній період мав тенденцію до 
зростання. Подібні зміни клітинних і гуморальних факторів неспецифічних 
механізмів захисту виявлено також у крові сазанів. Так, лізоцимна активність 
сироватки крові у літній і бактерицидна активність в осінній періоди була 
відповідно на 8,7 (р<0,01) і 7,8% (р<0,01) нижчою, ніж у весняний. Сезонні 
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зміни показників неспецифічної резистентності у крові любінських рамчастих 
коропів були виражені меншою мірою, ніж у інших досліджуваних видів риб. 
При цьому зауважимо, що у крові рамчастих коропів у літній період 
фагоцитарний індекс та вміст циркулюючих імунних комплексів у осінній 
періоди були відповідно на 10,6 (р<0,05) і 11,4 % (р<0,05) більшими, ніж у 
весняний періоди. 

Таблиця 1 
Динаміка показників неспецифічної резистентності коропових риб, 

M±m, n=5 
Показники Періоди досліджень 

літовесна (контр) осінь 
36,0±0,7033.6±0.50º38,2±1,35Лізоцимна активність, %

33,3±1,30ººº37,5±0,51º44,9±2,31Бактерицидна активність, %
39,8±1,4640,0±0,7041,4±0,87Фагоцитарна активність, %

9,3±0,07Фагоцитарний індекс, од. 8,5±0,32º 9,0±0,31 
Фагоцитарне число, од 3,8±0,10 3,5±0,12 3,6±0,20 
ЦІК,  ммоль/л 42,2±2,2635,2±1,35º40,8±1,46

Рамчастий короп 
34,8±1,1532,4±0,9735,4±1,20Лізоцимна активність, %
30,0±1,5429,9±0,85***34,8±2,55**Бактерицидна активність,%

35,2±0,66*35,2±0,58***37,0±1,18*Фагоцитарна активність, %
8,49±0,368,74±0,17º8,22±0,03***Фагоцитарний індекс, од.
3,02±0,173,25±0,123,06±0,10***Фагоцитарне число, од

ЦІК,  ммоль/л 41,6±1,07º35,8±0,8636,4±1,74
Сазан 

45,2±1,06***38.8±0.73***ºº44,4±1,50*Лізоцимна активність, %
36,5±2,39ºº42,9±1,34**46,7±1,55Бактерицидна активність, %
44,0±1,3046,0±0,70***42,6±1,50Фагоцитарна активність, %

8,9±0,24Фагоцитарний індекс, од. 9,26±0,259,0±0,14
Фагоцитарне число, од 3,92±0,174,08±0,13*3,80±0,19
ЦІК,  ммоль/л 48,4±2,6541,2±1,39*42,0±1,51

 

  Примітка: Різниці вірогідні: º-порівняно до весняного періоду, * - порівняно до лускатого 
коропа  (*– p<0,05; **– p< 0.01; ***– p < 0.001).

Отже,  отримані  результати  досліджень  свідчать  про  нижчий  рівень
показників  неспецифічної  резистентності  у  любінських  лускатих  і  рамчастих 
коропів  та  сазанів  у  літній  та  осінній  періоди  порівняно  з  весняним,  що  може 
бути зумовлено  температурою води  і зростанням антигенного навантаження на 
організм коропів і, як наслідок, зниження імунного потенціалу організму.

  Стосовно  видових  особливостей  показників  природної  резистентності  у 
досліджуваних  видів  риб  необхідно  зауважити,  що  бактерицидна  і  лізоцимна 
активність  сироватки  крові,  а  також  фагоцитарна  активність  нейтрофілів, 
фагоцитарне  число  та  індекс  у  крові  рамчастих  коропів  у  весняний  і  літній 
періоди  були  меншими  (р<0,05–0,001),  ніж  у  вказані  періоди  досліджень  у 
лускатих  коропів.  При  цьому  у  рамчастих  коропів  порівняно  до  лускатих  в 
осінній  період  встановлено  також  нижчу  (р<0,05)  фагоцитарну  активність 
нейтрофілів крові. Ці дані свідчать про нижчу активність природних механізмів
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захисту в організмі любінських рамчастих коропів порівняно до лускатих. Ці 
різниці можуть бути детерміновані генетично, про що свідчить більш 
стабільний генетичний апарат у любінських лускатих, ніж у любінських 
рамчастих коропів [4].  

При аналізі наведених у таблиці даних звертає на себе увагу вища 
лізоцимна, бактерицидна і фагоцитарна активність та більший вміст 
циркулюючих імунних комплексів у крові сазанів у літній та осінній періоди їх 
вирощування, порівняно до любінських лускатих коропів (р<0,05–0,001). 
Вказані різниці були виражені більшою мірою у літній період досліджень, ніж у 
осінній. При цьому необхідно зауважити вищу лізоцимну активність сироватки 
крові у сазанів порівняно до любінських лускатих коропів у весняний період 
досліджень (р<0,05).  

Таким чином, отримані результати досліджень свідчать про значно вищі 
показники неспецифічної резистентності у сазанів порівняно до любінських 
лускатих і рамчастих коропів. Вищий потенціал природних механізмів захисту 
у сазанів ймовірно сформувався впродовж тривалої еволюції у різних умовах 
існування та у різних кліматичних зонах. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Констатовано 
нижчий рівень показників неспецифічної резистентності у любінських лускатих 
коропів і сазанів у літній період вирощування, порівняно з весняним. 

Упродовж річного циклу вирощування активність клітинних і 
гуморальних факторів природної резистентності в організмі сазанів була 
вищою, ніж у любінських лускатих і рамчастих коропів. При цьому, 
бактерицидна і лізоцимна активність сироватки крові, а також фагоцитарна 
активність нейтрофілів, фагоцитарне число та індекс у крові рамчастих коропів 
у весняний і літній періоди були меншими (р<0,05–0,001), ніж у вказані періоди 
досліджень у лускатих коропів. 

У перспективі є необхідність вивчення показників Т- і В-клітинної ланки 
імунітету з метою комплексної оцінки стану природного й адаптивного 
імунного захисту коропових риб упродовж річного циклу їхнього вирощування. 
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ВИДОВЫЕ И СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ КАРПОВЫХ / Руденко О. П., Віщур О. І., Коваленко В.Л. 
 

Исследовали сезонную динамику и видовые особенности клеточного и гуморального 
звеньев естественной резистентности организма карповых рыб: чешуйчатого и 
рамчастого и сазана. Результаты проведенных исследований показали, что активность 
клеточных и гуморальных факторов естественной резистентности организма исследуемых 
видов рыб испытывала существенные изменения в различные периоды их содержание. В 
частности, зафиксировано низкий уровень показателей неспецифической резистентности у 
Любинский чешуйчатых и рамчастих карпов и сазанов в летний и осенний периоды по 
сравнению с весенним.  

Относительно видовых особенностей естественной резистентности у исследуемых 
видов рыб установлено значительно выше показатели клеточного и гуморального звеньев 
неспецифической резистентности у сазанов по сравнению с Любинский чешуйчатых и 
рамчастих карпов.  

Ключевые слова: естественная резистентность, карповые рыбы, сезонная 
динамика, кров 

SPECIES AND SEASONAL FEATURES OF RESISTANCE NONSPECIFIC CARP 
FISH / Rudenko O. P., Vischur O. I., Kovalenko V. 

 
Introduction. We know that the main objects pond breeding western region of Ukraine is 

approved in 1997 and scaly carp ramchasti Lyubinska inner interbreed type. In breeding farms and 
cultivated carp, which is one of the original forms to create carp Lyubinska type and is used for 
carp-Sazanov hybrids [2]. Most pressing problems in growing carp is the need to increase their 
resistance and comprehensive study of the biological characteristics [1] . 

The immune system of fish, as well as higher vertebrates, provides self-regulation through 
direct contact of the cells, as well as by specific and nonspecific factors of protection. Non-specific 
protection mechanisms have a much greater range of functions and uses for removal of foreign 
bodies, even those with which the body does not contacted [8]. By nonspecific factors of protection 
include phagocytosis of white blood cells. [8], nonspecific cytotoxic cells [7]. Meanwhile, the 
number of fish found phylogenetically fixed non-specific humoral factors that have antimicrobial 
action, lysozyme, fibrinogen, serum bactericidal activity [3]. 

The goal of the work.  іs to clarify the seasonal and specific features of the natural defense 
mechanisms of the body carp fish: Lyubinska ramchastoho, scaly carp and wild carp. 

Materials and methods of research.The study was conducted at the Lviv branch of the 
Institute of Fisheries NAAS, town. Great Lubin on three groups of fish age of two. Carp and scaly 
ramchastyy grown adjacent to a pond and carp separately, is next. The material for the research 
served as the blood that was the heart of fish in different seasons: spring (May), summer (August) 
and fall (October). Serum samples - bactericidal activity (BASK) for microbial culture Aeromonas 
hydrophila; lizotsymnu activity (please) the daily culture Mycrococcus Lysodeikticus; content of 
circulating immune complexes (CIC) average molecular weight. In the heparin samples were 
stabilized phagocytic activity and intensity polinuklearnyh cells. 

Results of research and discussion. Research results indicate a lower level of performance 
in a non-specific resistance and ramchastyh Lyubinska scaly carp and carp in the summer and 
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autumn periods compared to the spring, which can be caused by water temperature and increasing
antigenic load on the body carp and consequently lowering the immune capacity of the body.

Regarding  the  specific  performance characteristics  of  natural  resistance in  the  studied
species should be noted that lizotsymna bactericidal activity and serum, and phagocytic activity of 
neutrophils, phagocytic index number and blood ramchastyh carp in the spring and summer periods
were lower (p <0,05-0,001 ) than in the period of research in scaly carp.

Thus,  the  research  results  show  significantly  higher  levels  of  non-specific  resistance in
comparison  to  carp  Lyubinska  flake and  ramchastoho  carp.  High  potential  natural  defense 
mechanisms in carp likely formed during a long evolution in different conditions of existence and in
different climatic zones.

Conclusions  and  prospects  for  further  research. It  notes  that  lower  indices  of  nonspecific
resistance in  Lyubinska  scaly  carp  and  carp  in  the  summer  compared  to  spring  cultivation. 
During the annual cycle of growing activity of cellular and humoral factors of natural resistance in
the  body  carp  was  higher  than  Lyubinska  ramchastyh  and  scaly  carp.  However,  bactericidal 
activity and lizotsymna serum and phagocytic activity of neutrophils, phagocytic index number and
blood  ramchastyh  carp  in  the  spring  and  summer  periods  were  lower  (p  <0,05-0,001)  than  in  the 
period of research in scaly carp.

  Note about the need to study the performance of T- and B-cell immunity for the purpose of 
comprehensive assessment  of  natural  and  adaptive immune  defense  carp  fish  throughout  their
annual cycle of cultivation.

Keywords: natural resistance, carp fish blood.
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