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Робота полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких 

металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону. Встановлено, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, 

розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

гірською, є більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму і Кадмію та 

аніонних насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. При цьому в них є 

меншим вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький – 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації. 
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Джерела емісії важких металів і шляхи їх надходження в навколишнє середовище 

відрізняються різноманітністю, але в основному вони мають техногенне походження як 

наслідок урбанізації та індустріалізації [2]. Розвиток промисловості, сільського господарства, 

енергетики та транспорту, інтенсивне видобування корисних копалин − все це призвело до 

надходження в повітря, воду, ґрунт, рослини високотоксичних мінеральних елементів [1–3]. 

Міграція важких металів в об’єктах зовнішнього середовища призвела до 

нагромадження їх у ґрунтах, рослинах, тканинах медоносних бджіл і продуктах бджільництва 

[1, 2]. У результаті змінився характер (змінилися строки цвітіння) і розподіл (одні види 

медоносних рослин уступили місце іншим) рослинності, що призвело до погіршення умов 

медозбору [1, 3, 4].  

Важкі метали причетні до обмінних процесів в організмі медоносних  бджіл [2, 3]. 

Зокрема, важкі метали впливають на інтенсивність обміну білків, ліпідів і вуглеводів в 

організмі бджіл [2]. У результаті змінюється забезпеченість організму бджіл енергетичним, 

структурним і біологічно активним матеріалом. Все це позначається на життєдіяльності 

медоносних бджіл і продуктивності бджолиних сімей [4]. З огляду на наведене вище науково-

практичний інтерес становить дослідження вмісту важких металів, аніонних і 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, залежно від 

природних умов довкілля.  

Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких 

металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону.  
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Матеріали і методи. Медоносні бджоли відбирались з трьох вуликів на трьох пасіках, 

розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону. Зокрема, у 

приватних пасічних господарствах гірської (с. Славське Сколівського району), передгірної 

(с. Стинава Стрийського  району) та лісостепової (с. Миклашів Пустомитівського району) зон 

Карпатського регіону. У відібраних зразках тканин грудей медоносних бджіл визначали вміст 

аніонних і неестерифікованих жирних кислот (Й. Ф. Рівіс і Р. С. Федорук, 2010) та важких 

металів (В. В. Влізло й ін., 2012). 

Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та 

Кадмію) у тканинах грудей медоносних бджіл визначали на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С–115 ПК [7]. Концентрація аніонних і неестерифікованих жирних кислот 

у тканинах грудей медоносних бджіл визначалася методами газорідинної хроматографії [7, 8].  

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом варіаційної статистики з 

використанням критерію Стьюдента. Зокрема, вираховували середні арифметичні величини 

(M) та похибки середніх арифметичних (±m). Різниці між середніми величинами вважалися 

вірогідними за p0,05. Для розрахунків було використано комп’ютерну програму Origin 6.0, 

Excel (Microsoft, USA). 

Результати й обговорення. Констатовано, що в тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у гірській зоні, є 

вірогідно більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію 

(табл. 1). Із наведених у таблиці даних видно також, що в тканинах грудей, отриманих з 

вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, міститься найбільша  кількість 

згадуваних вище важких металів. Отримані дані характеризують рівень техногенного 

забруднення територій у досліджуваних природних зонах Карпатського регіону.  
 

Таблиця 1 
 

Вміст важких металів у тканинах грудей медоносних бджіл, мг/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Важкі метали та їх 

символи 

Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Ферум, Fe 37,36±0,355 40,68±0,924* 48,16±1,071*** 

Цинк, Zn 18,31±0,653 22,68±0,894* 30,39±0,804*** 

Купрум, Cu 2,05±0,086 2,73±0,056** 3,05±0,075*** 

Хром, Cr 3,15±0,040 3,41±0,061* 4,08±0,125** 

Нікель, Ni 4,10±0,064 4,62±0,119* 5,25±0,144** 

Плюмбум, Pb 0,82±0,020 0,95±0,032* 1,18±0,049** 

Кадмій, Cd 0,04±0,003 0,05±0,003* 0,08±0,003** 
 

Примітка: у цій і наступних таблицях:  — p 0,05–0,02;  — p 0,01; *** — p 0,001. 

 

Разом з тим, у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей 

медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст 

аніонних і неестерифікованих жирних кислот, що впливає на їх антибактеріальну та 

антигрибкову активність [4, 5]. 

Зокрема, вміст аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, є більший (табл. 2). Це зумовлено зв’язуванням жирних кислот з катіонами, якими є важкі 

метали [6]. Слід відмітити, що найбільший вміст аніонних жирних кислот виявлено у тканинах 

грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону.  
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Таблиця 2 
 

Рівень аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Жирні кислоти  

та їх код 

Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Каприлова, 8:0 0,4±0,033 0,6±0,033* 0,7±0,033** 

Капринова, 10:0 0,8±0,033 0,1±0,033*** 0,1±0,033*** 

Лауринова, 12:0 1,3±0,033 1,5±0,033* 1,6±0,033** 

Міристинова, 14:0 2,6±0,115 3,0±0,057* 3,1±0,066* 

Пентадеканова, 15:0 3,4±0,115 3,8±0,088* 4,0±0,088** 

Пальмітинова, 16:0 46,7±1,530 50,8±0,638** 51,9±0,493*** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 2,1±0,088 2,5±0,057* 2,6±0,088* 

Стеаринова, 18:0 43,5±1,504 48,0±0,750** 49,0±0,705*** 

Олеїнова, 18:1 118,1±3,416 126,3±1,010** 128,0±1,078** 

Лінолева, 18:2 100,8±3,875 110,4±1,071** 112,4±1,058*** 

Ліноленова, 18:3 110,3±3,641 119,0±0,692** 121,1±0,796** 

Арахінова, 20:0 4,9±0,173 5,5±0,145* 5,7±0,120** 

Ейкозаєнова, 20:1 8,2±0,317 9,2±0,173** 9,5±0,145*** 

Ейкозадиєнова, 20:2 8,5±0,317 9,5±0,173** 9,8±0,173*** 

Ейкозатриєнова, 20:3 8,3±0,375 9,4±0,145** 9,7±0,120*** 

Арахідонова, 20:4 114,7±3,334 125,1±1,442* 126,9±1,473*** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 85,5±1,767 91,0±0,982** 92,0±0,669*** 

Докозадиєнова, 22:2 8,2±0,317 9,1±0,145** 9,4±0,120*** 

Докозатриєнова, 22:3 8,7±0,317 9,7±0,173** 10,1±0,272* 

Докозатетраєнова, 22:4 11,3±0,317 12,8±0,433* 13,3±0,440** 

Докозапентаєнова, 22:5 26,5±1,992 31,4±0,433** 32,2±0,338*** 

Докозагексаєнова, 22:6 30,2±1,214 33,8±0,550** 34,6±0,328*** 

Загальна концентрація аніонних жирних кислот 745,0 812,5 827,7 

в т. ч. насичені 103,6 113,3 116,1 

           мононенасичені 128,4 138,0 140,1 

           поліненасичені 513,0 561,2 571,5 

ω-3/ω-6 10,3 10,3 10,3 

 

Більша кількість аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій) зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, зумовлена більшим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно 

109,5 і 112,1 проти 100,2 г∙10-3/кг сирої маси) і непарною (3,8 і 4,0 проти 3,4) кількістю 

вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,5 і 2,6 проти 2,1) 

і ω-9 (135,5 і 137,5 проти 126,3) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (284,9 і 290,0 

проти 261,2) і ω-6 (відповідно 276,3 і 281,5 проти 251,8 г∙10-3/кг сирої маси). Відношення 

вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот 

родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить відповідно 10,3 і 10,3 

проти 10,3. 

З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами 

грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно 

збільшується концентрація таких аніонних насичених жирних кислот, як каприлова, 

капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова, 

таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, 

ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадиєнова, докозатриєнова, 

докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 
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Зростання вмісту аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, 

порівняно тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, призводить до зменшення в них кількості найбільш активних жирних кислот – 

неестерифікованих.  

Менша кількість неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних 

бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та  лісостеповій зонах Карпатського 

регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у 

гірській зоні,  зумовлена меншим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною 

(відповідно 112,2 і 109,9 проти 122,2 г∙10-3/кг сирої маси)  і непарною (3,5 і 3,4 проти 4,1) 

кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,3 і 2,1 

проти 2,6) і ω-9 (145,1 і 137,8 проти 164,4) та поліненасичених жирних кислот родин  ω-3 (292,2 

і 281,9 проти 332,2) і ω-6 (відповідно 278,6 і 267,8 проти 317,8 г∙10-3/кг сирої маси). 

Відношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних 

кислот родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить, відповідно, 10,4 

і 10,5 проти 10,4.  
Таблиця 3 

 

Вміст неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,  

г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Жирні кислоти та їх код 
Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Каприлова, 8:0 0,8±0,033 0,6±0,033* 0,5±0,033** 

Капринова, 10:0 1,2±0,057 0,9±0,057* 0,8±0,057** 

Лауринова, 12:0 1,7±0,115 1,3±0,057* 1,2±0,057* 

Міристинова, 14:0 3,2±0,115 2,8±0,057* 2,7±0,033* 

Пентадеканова, 15:0 4,1±0,173 3,5±0,088* 3,4±0,057* 

Пальмітинова, 16:0 56,3±1,707 52,3±0,375** 51,6±0,440** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 2,6±0,305 2,3±0,088** 2,1±0,088** 

Стеаринова, 18:0 52,6±1,539 48,6±0,405** 47,8±0,296*** 

Олеїнова, 18:1 154,3±4,535 136,2±5,064** 129,1±5,548** 

Лінолева, 18:2 126,7±4,792 111,1±3,919** 104,5±3,062*** 

Ліноленова, 18:3 145,9±4,368 128,5±4,581** 123,1±4,716* 

Арахінова, 20:0 6,4±0,202 5,7±0,173** 5,3±0,120*** 

Ейкозаєнова, 20:1 10,1±0,433 8,9±0,145** 8,7±0,145** 

Ейкозадиєнова, 20:2 11,4±0,375 9,9±0,260* 9,5±0,233** 

Ейкозатриєнова, 20:3 10,2±0,433 8,9±0,202** 8,6±0,208** 

Арахідонова, 20:4 144,4±4,595 127,1±2,767* 124,4±2,368* 

Ейкозапентаєнова, 20:5 100,7±3,839 89,6±1,764** 87,2±1,409*** 

Докозадиєнова, 22:2 10,4±0,404 9,2±0,202** 8,9±0,173* 

Докозатриєнова, 22:3 11,3±0,433 9,7±0,328* 9,3±0,317* 

Докозатетраєнова, 22:4 14,7±0,664 12,4±0,433* 11,9±0,405* 

Докозапентаєнова, 22:5 34,1±1,128 30,3±0,696* 29,5±0,664* 

Докозагексаєнова, 22:6 40,3±1,473 34,1±1,457* 32,8±0,982* 

Загальна концентрація неестерифікованих жирних кислот 943,4 833,9 802,9 

в т. ч. насичені 126,3 115,7 113,3 

           мононенасичені 167,0 147,4 139,9 

           поліненасичені 650,1 570,8 549,7 

ω-3/ω-6 10,4 10,4 10,5 

 

Неестерифікованим жирним кислотам у тканинах медоносних бджіл притаманна 

найвища антибактеріальна та антигрибкова активність. Останньою володіють такі жирні 

кислоти − каприлова, капринова, лауринова, пальмітоолеїнова, олеїнова, лінолева, ліноленова, 

ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, 
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докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

Так, вміст наведених вище неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних 

бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у 

гірській зоні,  зменшується (відповідно до 721,0 і 692,1 проти 820,8 г∙10-3/кг сирої маси). 

Причому, найбільше зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону. Це може вказувати на те, що 

на екологічно більш забруднених територіях антибактеріальна та антигрибкова активність 

тканин грудей медоносних бджіл зменшується. 

Максимальну антибактеріальну та антигрибкову активність проявляють 

мононенасичені (пальмітоолеїнова та олеїнова) та, особливо, поліненасичені (лінолева, 

ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова-арахідонова, ейкозапентаєнова, 

докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова) 

неестерифіковані жирні кислоти. Виявлено, що екологічні умови довкілля мають значний 

вплив на загальний вміст мононенасичених і поліненасичених неестерифікованих жирних 

кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст наведених вище неестерифікованих 

жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей 

медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно 

718,2 і 689,6 проти 817,1 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше зменшується їх вміст у тканинах 

грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону. 

Довголанцюгові жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) у тканинах 

грудей медоносних бджіл здатні зв’язувати важкі мінеральні елементи, насамперед 

двовалентні. Зафіксовано, що екологічні умови довкілля мають вплив на вміст наведених вище 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст 

довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, є менший (відповідно 770,5 і 741,4 проти 873,5 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше 

зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених 

у лісостеповій зоні Карпатського регіону. 

З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами 

грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно 

зменшується концентрація таких неестерифікованих насичених жирних кислот, як каприлова, 

капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова, 

таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, 

ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадеєнова, докозатриєнова, 

докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький – 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, є 

наслідком урбанізації та індустріалізації. 

 

В И С Н О В К И 
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1. У тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у 

передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, є 

більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію. 

 2. Тканини грудей медоносних бджіл, отримані із вуликів, розміщених у передгірній та, 

особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, містять менший 

вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, але 

більший − аніонних. 

3. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький – 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації. 

Перспективи досліджень. Будуть проведені дослідження з вивчення інтенсивності 

нагромадження важких металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах 

голови і черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній 

та лісостеповій зонах Карпатського регіону. 
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The aim of this study was to research the intensity of accumulation of individual heavy metals, 

anionic and non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives 

located in the mountain, foothill and lowland areas of the Carpathian region. It is stated that chest 

tissues of honeybees, taken from the beehives located in the foothills, and especially in the forest 

steppe area of the Carpathian region in comparison with the mountain area, contains more iron, zinc, 

copper, chromium, nickel, lead and cadmium and anionic saturated, monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acids. Besides, they have a lower content of non-esterified saturated, 

monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. A high level of heavy metals and anionic fatty acids 

and a low level of non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives 

located in the foothill and especially in the forest steppe areas of the Carpathian region in comparison 

with the mountain area is the result of industrialization and urbanization. 
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Работа заключалась в исследование интенсивности накопления отдельных тяжёлых 

металлов, анионных и неэстерифицированных жирных кислот в тканях грудины медоносных 

пчел, полученных из ульев размещенных в горной, предгорной и лесостепной зонах 

Карпатского региона. Установлено, что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из 

ульев, размещенных предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по 

сравнению с горной, имеется большее содержание Железа, Цинка, Меди, Хрома, Никеля, 

Свинца и Кадмия, а также анионных насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот. При этом в них имеется меньшее содержание неэстерифицированных 

насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Высокий уровень 

тяжёлых металлов и анионных жирных кислот и низкий ‒ неэстерифицированных жирных 

кислот что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из ульев, размещенных 

предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по сравнению с горной, 

является следствием урбанизации та индустриализации. 

Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ. 
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