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Актуальність досліджень в області екологічної біохімії визначається не лише 

можливістю отримання даних про особливості біохімічної організації у різних 

екологічних груп тварин та зміни біохімічних показників в межах норми-реакції за 

адаптації до змінних умов середовища, а також і даних, що свідчать про виникнення 

патології в зв‘язку зі зростанням антропогенного навантаження на екосистеми. 

Адаптація гідробіонтів забезпечується діяльністю цілого комплексу механізмів, серед 

яких важливу роль відіграють біохімічні, що лежать в основі розвитку компенсаторних 

реакцій клітини у відповідь на дію несприятливих чинників [3]. Стійкість організму 

водних тварин до різних впливів значною мірою визначається особливостями ліпідного 

метаболізму, зокрема вмістом в їх організмі запасних ліпідів – триацилгліцеролів (ТАГ), 

деградація яких безпосередньо пов'язана з енергетичним метаболізмом молюсків, а при 

зростанні загальних потреб організму, викликаних репродукцією, активністю або при 

дефіциті кормових ресурсів чи за дії несприятливих чинників використовуються як 

резервні [1, 7]. Однак, незважаючи на те, що ліпідний склад морських молюсків є 

вивченим в достатній мірі, дослідженню вмісту ТАГ в організмі прісноводних 

черевоногих молюсків приділено небагато уваги, а наявні відомості в літературі, що 

переважно стосуються сумарного вмісту ліпідів, є малочисельними та фрагментарними. 

Здійснено [1, 7] порівняльний аналіз вмісту ТАГ та жирно-кислотного складу цієї 

фракції в функціонально важливих органах – гепатопанкреасі та нозі молюсків Lymnaea 

stagnalis і L. ovata із морськими гастроподами Littorina obtusata, L. littorea та Buccinum 

undatum (ці тварини відрізняються руховою активністю, типом живлення, а також 

біотопом існування). Показано, що малорухливі морські види роду Littorina накопичують 

в своєму гепатопанкреасі та нозі більші кількості ТАГ в порівнянні з прісноводними 

молюсками. 

Встановлено, що в гемолімфі Viviparus viviparus і L.stagnalis концентрація ТАГ 

коливається від 21,82 до 390,00 мг%, однак значення, отримані для L. stagnalis є 

нижчими, ніж у V. viviparus, незважаючи на те що концентрація загальних ліпідів вища у 

ставковиків [2]. Окрім цього, показано, що в гемолімфі V. viviparus вміст ТАГ підлягає 
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віковій та сезонній мінливості. Так, максимальні показники для цих ліпідів зафіксовано у 

2- і 3-річних живородок та зареєстровано сезонне збільшення вмісту ТАГ від 76,09 мг% в 

липні до 85,71 мг% у вересні (зрушення недостовірні) [2]. Частково вміст 

триацилгліцеролів вивчено для L.fragilis, в організмі яких цей показник становить 29,8 

мг/г сухої тканини [6]. У молюсків Valvata basicalensis та V. piligera частка нейтральних 

ліпідів, які виступали домінуючою фракцією, складає 61,7 та 58,8% від сухої ваги [5]. 

Вивчено вплив сезонної сплячки та голодування на вміст ТАГ в гемолімфі Bulinus 

globosus та B. rohlfsi й показано, що при голодуванні концентрація триацилгліцеролів в B. 

globosus достовірно зростає, а в цій же тканині B. rohlfsi знаходиться в межах значень 

контрольної групи. На кінець сплячки в особин B. globosus зафіксовано суттєве 

збільшення ТАГ, оскільки в даний період зменшується рухливість молюска, а, відповідно, 

і його метаболічна активність [4]. Вивчено також вплив трематодної інвазії на вміст ТАГ 

в гемолімфі V. viviparus і L.stagnalis, однак не встановлено достовірних відмінностей в 

концентрації триацилгліцеролів між зараженими молюсками і контролем [2]. 

Отже, кількісний вміст триацилгліцеролів в тканинах та органах прісноводних 

черевоногих молюсків є маловивченим, а дослідження біохімічного різноманіття 

реакцій-відповідей екосистеми є необхідними не лише для з‘ясування механізмів 

адаптації гідробіонтів до умов середовища, що постійно змінюються внаслідок дії 

різних чинників, а також для вирішення завдань, пов‘язаних з охороною природи, 

раціональним природокористуванням, тестуванням та моніторингом природних вод. Все 

це і обумовлює необхідність проведення експериментальних досліджень в даному 

напрямку. 
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