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У  реальних умовах людина і біота 
зазнають комплексного впливу великої 

кількості забруднювачів середовища, в тому числі з 
вираженою генотоксичною активністю. Внаслідок 
немонофакторного характеру дії стресорів сумарна 
генотоксична активність середовища (повітря, 
води, грунту) важко прогнозується на підставі 
мутагенності його окремих компонентів, оскільки 
окремі речовини, вступаючи у взаємодію одна з 
одною ,  спроможні  активуватися  або 
інактивуватися різноманітними зовнішніми 
чинниками і залежать, наприклад, від умов 
мікроклімату в кожний конкретний момент. 
Реальні екосистеми з цієї точки зору практично не 
досліджені. Першочергове значення мають 
комплексна оцінка екологічної ситуації, організація 
і проведення моніторингу довкілля, що включає, з 
одного боку, спостереження за джерелами 
антропогенного впливу, а з іншого – 
спостереження  за  станом  компонентів 
навколишнього середовища, в тому числі за 
відгуками (реакціями) біологічних систем різного 
рівня інтеграції на вплив антропогенних факторів. 
Так, серед найбільш актуальних проблем сучасної 
радіоекології виділяють радіоекологічний 
моніторинг, екологічне нормування (гранично 

допустимого радіаційного навантаження на 
людину та біоту), визначення екологічних ризиків 
(генетичних і соматичних), еквідозиметрію, 
ландшафтну паспортизацію територій [1]. 

Слід відмітити, що як прямий моніторинг за 
мутаціями у людини, так і хімічний аналіз вмісту 
мутагенів в об’єктах навколишнього середовища є 
дуже трудомісткою, вартісною та важко 
виконуваною роботою, яка, крім того, не дає 
уявлення про ефекти комбінованої дії різних 
факторів в малих дозах на організм. Недостатньо 
опрацьованою є також методика кількісної оцінки 
ризиків генотоксичної комбінованої дії стресорів 
довкілля. У зв’язку з цим на перший план виступає 
задача розробки методологічних основ та 
методичних підходів для кількісної оцінки 
комбінованого впливу різних типів забруднювачів 
на екосистеми. В цьому відношенні рослинні тест-
системи мають істотні переваги. Простота обліку 
ефектів та інтерпретації результатів, чутливість і 
відтворюваність результатів робить доцільним їх 
застосування для оцінки екологічних ризиків при 
поєднаній дії факторів різної природи. 

Метою роботи було, спираючись на літературні 
та власні дані, оцінити можливість застосування та 
ефективність різних рослинних тест-систем для 

Рослинні тест-системи можуть бути застосовані для моніторингу комбінованого впливу 
стресорів довкілля (іонізуючого випромінювання, УФ, важких металів, пестицидів тощо). Фізіолого-
біохімічні та цитогенетичні параметри рослинних тест-систем є придатними для кількісної оцінки 
ефектів поєднаної дії факторів в умовах реальних рівнів техногенного забруднення. 

 
The plant can be used for monitoring of the combined environment stressor influence (ionizing 

radiation, UV, heavy metals, pesticides and others). The physiological, biochemical and cytogenetical 
parameters of plant test-system are acceptable for a quantitative estimation of the combined action of the 
factors in conditions of real technogenic pollution levels.  
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кількісної оцінки ефектів взаємодії факторів різної 
природи (фізичних факторів – іонізуюче 
випромінювання, УФ, хімічних – важких металів, 
пестицидів тощо).  

Біологічний моніторинг 
 
Вирішення екологічних проблем у зв’язку з 

забрудненням навколишнього середовища потребує 
розробки і впровадження системи екологічного 
моніторингу, завданням якого є організація 
систематичних досліджень за змінами біосфери; 
оцінка змін, що спостерігаються; прогноз і 
визначення тенденцій у зміні біосфери [2]. За 
допомогою моніторингу виявляють критичні 
ситуації, критичні фактори, що діють в середовищі, 
та критичні (найчутливіші) елементи біосфери. 
Рослини можна вважати найбільш зручними 
об’єктами для біологічного моніторингу 
забруднення навколишнього середовища, оскільки 
вони є первинними ланками трофічних ланцюгів, 
виконують основну роль в поглинанні різноманітних 
забруднювачів і постійно зазнають їх впливу 
внаслідок закріплення на субстраті.  

Перспективним напрямком в системі 
біомоніторингу є застосування різнорівневих 
біомоніторів [3]. Ефекти впливу стресорів 
реалізуються в послідовності реакцій, що 
відбуваються на різних рівнях організації біосистем. 
Всі реакції на вплив стресових факторів 
розвиваються в рамках структурно-функціональної 
ієрархії конкретної біологічної системи (від клітини 
до екосистем) [4, 5]. Пошкоджуючі ефекти на 
нижчих рівнях часто нівелюються на більш високих 
рівнях організації біологічних систем і тому не 
завжди виявляються через видимі фізіологічні 
реакції організмів, хоча можуть відігравати суттєву 
роль у спадкових та відтворювальних процесах у 
більш віддалений період дії токсикантів та мутагенів. 

Більшість реакцій біосистем мають певний 
поріг чутливості або стійкості до дії стресора. 
Будь-яка підпорогова доза для одного ефекта може 
виявитися одночасно надпороговою для іншого 
ефекту і навпаки. Якщо реакції мають виражений 
пороговий характер, дозова залежність має істинне 
плече. Є підстави вважати, що для власне 
біологічної дії іонізуючої радіації, як і для інших 
факторів нерадіаційної природи, існує поріг [4].  

Радіобіологічні реакції, що мають істинний 
поріг і в своєму прояві залежать від поглинутої дози 
(затримка клітинного поділу, гальмування процесів 
росту, індукція стерильності, гостра променева 
хвороба, втрата функції органом), класифікуються 
МКРЗ як детерміновані [4, 6]. У рослин 
детерміновавні  ефекти  оцінюються  за 
інтегральними параметрами – висотою рослин, 
біомасою рослини та її окремих частин, 
порушенням (модифікацією) корелятивних зв’язків 
при розвитку рослинного організму. До 
детерміністичних ефектів можна віднести 

стимуляцію прояву флуктуючої асиметрії у рослин, 
що проявляється як ненаправлене відхилення від 
чіткої білатеральної симетрії, зокрема, у будові 
листкової пластинки. Так, показано, що гостре 
опромінення у високих дозах (5 Гр і вище) 
проростків сої та квасолі збільшувало ступінь 
асиметрії складного листка пропорційно дозі 
опромінення [7]. 

У випадку стохастичних (ймовірнісних) 
ефектів від дози фактора залежить не інтенсивність 
реакції біологічної системи, а лише частота прояву 
ефекту. До прояву стохастичних ефектів іноді 
потрібні досить тривалі проміжки часу (латентний 
період), коли реалізуються потенціальні 
пошкодження на клітинному рівні. Вони можуть 
проявлятися у формі цитогенетичних пошкоджень, 
які пов’язують зі станом підвищеного ризику. 
Прикладами стохастичних ефектів є поява мутацій 
хромосомних абрерацій, трансформація клітин, 
втрата проліферативної активності клітинами як 
наслідок цитогенетичних ушкоджень та інші. При 
досягненні стохастичними ефектами (зокрема, 
рівня летальних мутацій) певного порогу у 
величині їх прояву на відповідному рівні 
біологічної організації вони можуть зумовлювати 
розвиток детерміністичних ефектів на вищому 
рівні організації. 

В біологічному моніторингу застосовують як 
детерміновані, так і стохастичні ефекти дії факторів.  

 
Фітоценотичний моніторинг 
та біоіндикація  
 
В  мон і т о р ин г о вих  до с л і дж енн ях 

використовують метод біоіндикації. Застосовують 
методи біоіндикації, в основі яких лежить 
визначення змін видового складу і структури 
біоценозів. Перспективним підходом до 
біо індикаці ї  забруднення  довкілля  є 
біоценотичний, який враховує зміни структури 
природних угруповань організмів. Найбільш 
в ажли в им  по к а з н и к ом  е к о л о г і ч н о г о 
неблагополуччя  є  зменшення  видового 
різноманіття та падіння біологічної продуктивності 
екосистем, зміна чисельності видів (популяцій), 
зміна домінантних форм. 

Рослини є чутливими індикаторами наявності в 
грунті, воді, повітрі тих чи інших хімічних 
елементів, речовин. В якості фітоіндикаторів 
застосовують ряд представників природної флори, 
які відрізняються за рівнями спонтанної стійкості 
(чутливості) до дії несприятливих факторів. 

Об’єктами дослідження при фітоценотичному 
моніторингу є види рослин з різною ценотичною 
роллю: домінанти, кодомінанти, асектатори з різним 
ступенем покриття [8]. За участю рослин у складі 
біоценозів (фітоценозів) можна з досить великою 
точністю визначити радіаційний баланс, вологість, 
кислотність, засоленість, валовий вміст поживних 
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речовин (трофність), а також наявність у субстраті 
тих чи інших елементів, які відображають сутність 
абіотичного екологічного впливу місцезростання на 
розвиток рослинності [9]. Важливою задачею фіто-
індикації є розробка наукових основ і надійних 
методів діагностичної оцінки впливу кліматичних, 
едафічних, орографічних та інших екологічних 
факторів на флористичний склад, структуру, 
розвиток і динаміку рослинності [9].  

Зміни екологічних умов та зростання 
забруднення середовища внаслідок посилення 
антропогенного навантаження на біосферу 
приводять до глобальних змін природних типів 
рослинності і формування нових типів рослинних 
угрупувань, які характеризуються значним 
зменшенням видового різноманіття при зростанні 
конвергентності флори, що особливо виражено на 
урбанізованих територіях. Розробка індикаційних 
шкал для великої кількості рослин та фітоценозів 
дозволяє оцінювати як вплив окремих екологічних 
факторів, так і комбіновану дію кількох факторів. 

Одним з напрямків біологічної (біогеохімічної) 
індикації забруднення довкілля є визначення 
якісного та кількісного вмісту певних хімічних 
елементів та їх сполук в біооб’єктах як тест-
індикаторах техногенного забруднення [10, 11]. 
Відомо, що на територіях з підвищеним вмістом тих 
чи інших мікроелементів відбувається їх 
надлишкове (вище фізіологічно обумовленого) 
накопичення в окремих компонентах біоти, які 
можуть бути використані в якості біологічних 
індикаторів. Наприклад, при оцінці екологічного 
стану прісноводних гідроекосистем в якості 
біоіндикаторів використовували планктон, водні 
рослини, двостворчаті молюски, кілька видів риб (їх 
тканини та органи) [10]. Вищі водяні рослини 
(очерет, рогіз) накопичують органічні токсиканти, 
зокрема, пестициди, в кореневищах [11]. 

О р г а н і з м и - к о н ц е н т р а т о р и ,  я к і 
використовують в якості індикаторів забруднення 
екосистем, отримали назву моніторів, а їх 
н а ко пич у в а л ь н а  з д а т н і с т ь  к і л ь к і с н о 
характеризується коефіцієнтом накопичення Кн – 
відношенням аналітично визначених речовин в 
досліджуваних організмах та їх органах до їх 
вмісту в середовищі (воді, грунті) [11, 12]. Рослини 
характеризуються  високими  значеннями 
коефіцієнтів накопичення по відношенню до 
радіонуклідів (порядку 2,5-35 в залежності від виду 
рослин та радіонукліду) [50]. 

При біондикації радіонуклідного забруднення 
встановлюють значення параметрів накопичення 
радіонуклідів в різних компонентах екосистем. Зміни 
встановлених співвідношень вмісту радіонуклідів в 
різних компонентах екосистем, як правило, свідчить 
про їх додаткове надходження у середовище [12, 13].  

При концентраціях радіонуклідів в 
екосистемах та їх компонентах, що створює 
потужність дози опромінення, яка перевищує 0,4-

4,0 Гр/рік, і відповідає концентрації 137Cs в 
компонентах екосистеми близько 200-1000 кБк/кг, 
можна очікувати прояву явних екологічних ефектів 
– кількісних і якісних змін видової структури 
угрупувань, зміну радіостійкості окремих видів, 
зменшення приросту біомаси і навіть повної 
загибелі окремих популяцій (як це спостерігалося у 
випадку „рудого лісу” в зоні Чорнобильської АЕС) 
[4]. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС були 
проведені багаторазові детальні описи рослинних 
угрупувань і геоботанічні описи для виявлення 
тенденцій динаміки рослинного покриву з метою 
прогнозування його подальшого розвитку [14, 15]. 

Одним з найважливіших напрямків у вивченні 
наслідків антропогенного впливу на екосистеми є 
дослідження  мутаційних  процесів ,  що 
відбуваються в природних популяціях рослинних 
організмів [16]. У зв’язку з цим особливу увагу 
привертають цитогенетичні методи діагностики 
рівня забруднення довкілля, які дозволяють 
зафіксувати вплив мутагенів на генетичному рівні 
при короткочасній і хронічній дії, а також при 
комбінованій дії фізичних і хімічних факторів 
довкілля. У зв’язку з цим цитогенетичні методи 
контролю за змінами навколишнього середовища, 
що дозволяють оцінити комбіновану (поєднану) 
дію всіх несприятливих факторів на організми в 
залежності від дози та часу їх впливу, мають 
безперечну перевагу над широко поширеними 
методами фізико-хімічного контролю, які не 
дозволяють оцінити сумарну дію екотоксикантів 
безпосередньо на організм [2, 3]. 

Реєструючи різні цитогенетичні параметри 
можна оцінити мутагенні і цитогенетичні ефекти 
впливу техногенного забруднення на живі 
структури, тобто визначити рівень мутагенного 
фону, і оцінити ступінь впливу екологічних 
факторів на генофонд рослин, тварин і людини або 
оцінити генетичний ризик для біоти і людини від 
дії мутагенних факторів довкілля [2, 3]. 

Для оцінки мутагенності in situ широко 
використовується аналіз мітотичних або 
мейотичних клітин рослин, що належать до 
досліджуваних екосистем. При цьому перевага 
надається  ендогенним  біо індикаторам . 
Інформативним джерелом оцінки репродуктивного 
стану популяцій і прогнозування їх продуктивності 
є дані аналізу мейозу в мікроспорогенезі та 
фертильності зрілих пилкових зерен [8]. Зручними 
об’єктами для дослідження хромосомного апарату 
у рослин з метою біоіндикації забруднювачів є 
проростки [16]. 

Було показано, що в зоні Чорнобильської АЕС 
в 1987 р. при поглинутих дозах 0,7-1,1 Гр рівень 
хромосомних аберацій в генеративних органах 
сосни був у 2-3 вищим за спонтанний, а 
життєздатність пилку зменшилась на 30%, зросла 
кількість морфологічних аномалій в пилку [17]. 
Проведення в 1991-1995 рр. цитогенетичного 
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дослідження 94 видів покритонасінних рослин з 
різною ценотичною роллю, що росли в умовах 
різних рівнів радіонуклідного забруднення в 30-
кілометровій зоні Чорнобильської АЕС з 
діапазоном γ-фону 25-40000 мкР/год, не виявило 
суттєвих відхилень від норми у протіканні процесів 
мейозу в мікроспорогенезі, утворенні спорад і 
пилкових зерен та мітозі в кореневій меристемі 
проростків, отриманих з насіння, зібраного на 
ділянках з різними забрудненнями. У деяких видів 
рослин (Jasione montana L., Hypericum perforatum 
L., Chamaenerium angustifolium (L.) Scop., Oenothera 
biennis L.) були виявлені порушення в 
мікроспорогенезі і морфології пилкових зерен, 
рівень яких корелював з рівнем хронічного 
опромінення [8]. Зокрема, кількість аномалій у 
Oenothera biennis на ділянках з рівнем γ-радіації до 
85       мкР/год складала 0,5-2%, а на ділянках з 
рівнем γ-радіації 3 мР/год підвищувалась до 57% 
[8]. 

Відомо, що хронічне опромінення та 
накопичення радіонуклідів у рослинах може 
спричинювати генетичні пошкодження та появу 
мутацій при потужності дози 0,001 Гр/добу [18], 
проте їх внесок у мінливість популяцій є незначним. 
Припускають, що процес екологічних зсувів, 
пов’язаний з елімінацією чутливих видів, і 
перебудова структури угрупувань починається при 
досягненні порогу потужності дози порядку 0,01 Гр/
добу і вище [15]. Це свідчить про те, що зміни 
структури фітоценозів та характеру сукцесій 
рослинних угрупувань визначаються в першу чергу 
не радіонуклідним забрудненням, а зняттям 
антропогенного пресу [8, 14].  

 
Біотестування  
 
Найбільш доступним і досить інформативним 

методом контролю токсичності та мутагенності 
різних факторів є біотестування. Біотестування – це 
процедура встановлення токсичності та 
мутагенності окремих хімічних сполук, зразків 
води, ґрунту та повітря для біологічних об’єктів, яка 
ґрунтується на кількісних оцінках зміни життєво 
важливих функцій, виявленні летальної дії та 
мутацій у біооб’єктів (тест-об’єктів або тест-
культур) [11]. За технологією – це експеримент, що 
проводиться з дотриманням певних методичних 
вимог. Досліди, в яких проводиться визначення 
токсичності або мутагенності, називають біотестами 
(bіoassay, biotesting). 

Біотести проводять в лабораторних умовах, а 
також безпосередньо в природних умовах (in situ), 
наприклад, біля випусків стічних вод (екотестування) 
[11]. Серед тест-об’єктів розрізняють індикаторні 
види, що мають універсальне значення та 
представницькі види, які характерні для певних 
екосистем [11].  
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Таблиця 
Рослинні тест-системи [3, 20, 21] 

Тест-системи Морфологічні, анатомічні,  
фізіолого-біохімічні параметри Цитогенетичні параметри 

Пилок рослин Морфологія пилкових зерен Стерильність пилку 

Пиляки бутонів та квіток   Мейоз у мікроспорогенезі, кількість  
аномалій 

Перший справжній листок  
злаків (ячменю) Довжина листка, анатомічні аномалії Цитологічні пошкодження 

Корені проростків Швидкість росту коренів, утворення бічних 
коренів, об’єм кореневої системи   

Апікальна меристема  
первинного кореня проростків   Мітотичний індекс 

Хромосомні аберації 

Tradescantia 
– волоски тичинкових ниток 
(ВТН-тест), 
– апікальна меристема коренів 

  
– рецесивні мутації зі зміною забарвлення 
клітин тичинкових волосків 
– мітотичний індекс, хромосомні аберації 

Вегетативні органи рослин 

Довжина коренів 
Висота стебел рослин 
Коефіцієнт галуження коренів та стебел 
Кількість утворених метамерів 

Вихід соматичних мутацій (хлорофіли) 

Листки рослин Структурно-функціональний стан  
фотосинтетичного апарату листків рослин   

Рослини ряски 
Spirodella polyrrhiza 

Утворення дочірніх щитків, гальмування їх 
утворення та зміна кількості   

Протонема мохів Швидкість росту   

Культура ізольованих коренів, 
колеоптилів Швидкість росту коренів, колеоптилів   

Культура клітин Приріст біомаси Мітотичний індекс 
Хромосомні аберації 

Цілісна рослина Біомаса рослин, кількість утворених  
квітконосів, суцвіть, квіток   

Плоди Маса плодів, кількість утвореного насіння  
в плоді та на рослину   

Насіння Всхожість польова та лабораторна   
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