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Аннотация. В роботі наведені результати досліджень щодо оцінки 

загальної біотоксичності наноаквацитратів з використанням Allium-тесту. 

Доведено, що дія наноаквацитратів на вказаний тест-об’єкт залежить від 

типу базисного металу та концентрації сполук у водному середовищі. Вперше 

достовірно визначено інгібуючий вплив наноаквацитратів на ростові процеси 

рослини і деталізовано кількісні параметри даної залежності. За 

результатами дослідження встановлено обернену залежність між 

концентрацією дослідних сполук і довжиною коренів, тобто токсичність 

прямо залежна від концентрації наноаквацитратів перехідних металів, 

починаючи з порогу – 0,05 мг/дм3. 
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Abstract. It is determined the research results on the evaluation of overall 

toxicity nanoaquacitrates using Allium-test. It is proved that the nanoaquacitrate 

effect on the Allium depends on the type of metal and substances concentration in the 

aqua environmental. It is first significantly identified nanoaquacitrates inhibitory 



effect on the growth processes of plants and detailed quantitative parameters of this 

dependence. It is established inverse relationship between the concentration of 

experimental compounds and length of roots, so toxicity directly dependent on the 

concentration of nanoaquacitrates of transition metals, since the threshold -  

0.05 mg / dm3. 

Key words: nanoaquacitrates, toxicity, environmental safety, transition metals, 

Allium-test. 

Вступ. 

Незважаючи на значні обсяги виробництва наносполук, оцінкам їх впливу 

на навколишнє середовище не надається достатньої уваги. Таким чином, 

світова наука до наявного часу володіє лише обмеженим обсягом фактичної 

інформації щодо екологічної та токсичної безпечності продуктів 

нанотехнологій. Зокрема, з використанням абляційних нанотехнологій в 

Україні синтезовано цитрати перехідних металів у водних розчинах, що 

дозволило назвати їх наноаквацитратами. Доведено, що вказані сполуки 

проявляють дезінвазійний ефект при знезараженні тваринницьких приміщень, 

ґрунту, стічних вод. Водночас, практичне впровадження наноаквацитратів 

неминуче призведе до надходження і накопичення їх надмірних концентрацій в 

абіотичних та біотичних компонентах довкілля. При цьому в контексті 

традиційної методології оцінка екологічного ризику ускладнюється тим, що 

існуючі підходи не враховують фізико-хімічних властивостей речовин, 

отриманих методами нанотехнологій, і особливості їхньої біологічної дії, що і 

зумовило проведення даного комплексу досліджень. 

Огляд літератури. 

Використання рослинних організмів у якості тест-об`єктів сягає своїм 

корінням античних часів. Так, Теофраст першим звернув увагу на зв’язок 

характеристик рослин з умовами навколишнього середовища. Тим не менш, 

схеми рослин-індикаторів були розроблені лише у 1841 р. геологом 

О. П. Карпинським, якого вважають засновником біоіндикаційного вчення на 

території Російської імперії. Накопичений на сьогодні масив даних дозволяє 



констатувати, що перевагами використання фітобіоти в якості біотестів є 

адекватність, чутливість до полютантів, легкість культивування, можливість 

регенерації, короткий життєвий цикл, відносно низька собівартість досліджень 

та можливість проводити експерименти in situ [1]. Відомо, що коренева система 

рослини є найсенситивнішою до шкідливих впливів полютантів. Крім того, 

великі розміри клітин, чітка морфологія хромосом і відносно невелика їх 

кількість робить цибулю ідеальним об’єктом для цитогенетичних досліджень. 

Саме Allium-test рекомендован експертами ВООЗ як стандарт в 

цитогенетичному моніторингу навколишнього середовища, оскільки результати 

на цій культурі показують високу кореляцію з тестами на інших об’єктах, в 

тому числі й гідробіонтах. Біотест з використанням Allium cepa 

характеризується високою чутливістю та може проявляти позитивний результат 

у випадках, коли досліджувані проби в інших системах, у тому числі на вищих 

тваринах, виявилися не токсичними. Окрім того, використання Allium-test 

рекомендовано OECD для оцінки токсичності речовин, отриманих методами 

нанотехнологій [3].  

Доведено, що первинною реакцією рослинного організму на дію 

токсичних металів є пригнічення росту кореня, а найчутливішою є апікальна 

зона [2]. Зважаючи на вищенаведене, нами оцінено загальну біотоксичність 

наноаквацитратів за розмірними показниками коренів Allium cepa. 

Методи дослідження. 

В якості модельного біотесту використовували A. cepa L. (сорт 

«Штутгартен») – багаторічну трав'янисту рослину родини Цибулевих 

(Alliaceae) Для досліду відбирали однорозмірні цибулини масою 15±5 г, 

діаметром – 1,5-2 см. Використовували стандартні процедури активації. 

Попередньо в однорозмірних цибулин видаляли зовнішні луски та нижню 

пластинку, а потім поміщали в пробірки об’ємом 20 см3, наповнені дослідним 

та контрольним розчинами протягом 96-годин, використовуючи по 10 рослин у 

трьох повторностях на кожний варіант концентрації. Після закінчення 



експозиції оцінювали зміни розмірних показників пророслих корінців прямим 

вимірюванням за допомогою міліметрової лінійки. Ростові характеристики 

контролю приймали за 100%, відносно яких проводили перерахунок показників 

(у %) експериментальних рослин. 

Фітотоксичний ефект – ФЕ (%) визначали за приростом корінців 

дослідної цибулі відносно контрольного приросту. Розрахунок 

проводився за формулою 1 [1]: 

ФЕ = 100
0

0 ×
−
L

LL х  % ,      (1) 

де L0 – середня довжиня кореня контрольної рослини;  

Lx – середня довижина кореня цибулі, вирощеної у дослідному розчині. 

Результати досліджння.  

Скринінг токсичності виконували за морфо-розмірними характеристиками 

росту коренів, використовуючи по 10 рослин в трьох повторах на кожний 

варіант концентрації на фоні контролю росту коренів у воді без додавання 

наноаквацитратів. Результати дослідження наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Відносний приріст коренів A. сepa за дії наноаквацитратів 

перехідних металів 

За результатами цих досліджень вперше достовірно встановлено 

інгібуючий вплив наноаквацитратів на ростові процеси рослини і деталізовано 

кількісні параметри даної залежності. В діапазоні концентрацій 0,01-0,025 



мг/дм3 має місце нейтральна або слабостимулююча дія наноаквацитратів 

(зелена зона рис. 1), але по мірі зростання концентрації виникає пригнічення 

ростових процесів. Стимулюючий ефект на початкових концентраціях сполук 

вірогідно спричинений мікроелементним потенціалом базисних металів, 

особливо помітним для цинку та заліза. 

Загалом, встановлено обернену залежність між концентрацією дослідних 

сполук і довжиною коренів, тобто токсичність прямо залежна від концентрації, 

починаючи з порогу – 0,05 мг/дм3. 

Висновки. 

Отже, дослідження ростових показників коренів A. cepa дає змогу оцінити 

потенційну токсичність досліджуваних препаратів. Разом з тим, для отримання 

інформації відносно ступеню й механізму токсичного ефекту або потенційної 

мутагенності сполук необхідно проводити додаткові контролі на клітинному 

рівні. 
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