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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ В ОРГАНІЗМІ  

LYMNAEA STAGNALIS 

 

Показники ліпідного обміну гідробіонтів є однією з найважливіших 

характеристик фізіолого-біохімічної індикації стану цих організмів і їх популяцій при 

зміні чинників водного середовища, адже завдяки своїй гетерогенності вони відіграють 

важливу роль у розвитку адаптивної відповіді водяних тварин до змін умов існування. 

Окрім цього, триацилгліцероли (ТАГ) в організмі молюсків є фундаментальним 

енергетичним резервом та використовуються протягом довгого періоду розвитку, 

забезпечуючи всі процеси життєдіяльності, оскільки за певних умов вони можуть 

швидко мобілізуватися із жирових депо, легко перетворюючись в інші сполуки та 

швидко включаючись у процеси обміну (Фокина и др., 2010). 

Метою нашого дослідження стало не лише вивчення кількісних  показників 

вмісту ТАГ у тканинах (органах) Lymnaea stagnalis у нормі, але й з’ясування динаміки 

вмісту цієї ліпідної фракції за дії трематодної інвазії. Адже паразитування 

партеногенетичних поколінь трематод в організмі молюсків роду Lymnaea призводить 

до глибоких гістопатологічних змін різних органів хазяїна та часто порушує його 

нормальну метаболічну активність, що спричиняє ослаблення організму молюска та 

втрату його лабільності, яка є необхідною для адаптації до видозміненого водного 

середовища (Shakarbaev et al., 2013).  

Для дослідження використано 40 екз. однорозмірних молюсків L. stagnalis 

(Línnaeus, 1758), зібраних в серпні 2016 р. в р. Гнилоп’ять (м. Бердичів, Житомирська 

обл.). Для біохімічного аналізу у досліджуваних тварин відбирали гемолімфу, 

гепатопанкреас, мантію та ногу. Додатково з тканин гепатопанкреасу кожного молюска 

виготовляли тимчасові препарати на предмет виявлення в них трематодної інвазії. 

Визначення видової приналежності трематод проводили на живому матеріалі. Для 

дослідження відібрано L. stagnalis, заражених редіями та метацеркаріями 

Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909. Ліпіди екстрагували сумішшю хлороформ-

метанол у співвідношенні 2:1 за методом Фолча (Folch et al., 1957). Кількість ТГА  

визначали біхроматним методом (Vaskovsky and Kastetsky, 1985) при довжині хвилі 615 

нм. Отримані експериментальні дані опрацьовані методами варіаційної статистики з 

використанням t-критерію Стьюдента. Для оцінки достовірності зрушень 

використовували ступінь достовірності p<0,001 – 0,05. 

http://econf.at.ua/
https://www.ujecology.com/articles/toxicants-in-the-degradation-of-lipids-in-the-orginism-scaly-carp.pdf
https://www.ujecology.com/articles/toxicants-in-the-degradation-of-lipids-in-the-orginism-scaly-carp.pdf
https://teacode.com/online/udc/57/577.115.html
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Експериментом встановлено, що вміст ТАГ в організмі неінвазованих 

ставковиків знаходиться на рівні 2,65 – 6,22 мг/г сирої тканини (органу). Для 

інвазованих особин показники виявилися дещо нижчими і складали 1,73 – 4,38 мг/г 

тканини (органу). 

Щодо тканинно-органного розподілу, то для неінвазованих молюсків найвищі 

показники вмісту ТГА зафіксовано у метаболічно найактивніших органах – 

гепатопанкреасі та нозі. Так, вміст цих ліпідів в гепатопанкреасі перевищує такий в 

гемолімфі та мантії в 2,13 та 2,16 рази відповідно (р<0,001) та знаходиться в межах 

показників, встановлених для ноги. В організмі інвазованих L.stagnalis найвищими 

показниками вмісту ТАГ характеризується нога та мантія молюсків, найнижчими – 

гемолімфа. У гепатопанкреасі вміст досліджуваного класу ліпідів більший на 75,7% від 

такого у гемолімфі (p<0,001) та на 26,47% і 25,78% менший у мантії та нозі. Такий 

розподіл пояснюється тим, що гепатопанкреас є одним з основних органів, що 

виконують функцію запасання ліпідів, а також є місцем їх синтезу, розщеплення та 

використання (Васильева и др., 2010). Саме ці метаболічні ресурси інтенсивно 

використовуються організмом молюсків за стресів різної природи, зокрема впливу 

трематодної інвазії.  

З’ясовано, що за дії трематодної інвазії вмісту ТАГ зменшується: у 

гепатопанкреасі на 43,37% (р<0,001), у нозі на 30,40% (р<0,001) та на 31,26% (р<0,01) у 

гемолімфі. Таке падіння значень досліджуваного показника за дії зазначеного 

біотичного чинника, ймовірно, пов’язана з різким зниженням в гепатопанкреасі запасів 

глікогену, внаслідок використання його паразитами для власних енергетичних потреб 

(Начева и Сумбаев, 2013). У зв’язку з цим ТАГ інтенсивного використовуються 

інвазованими молюсками  як джерело енергії, оскільки відомо, що вони у складі 

загальних ліпідів заповнюють дефіцит енергетичних ресурсів організму тварини та при 

стресі витрачаються в першу чергу. У зв’язку з вище обумовленим і відмічено 

зниження резерву цих ліпідів в організмі інвазованих ставковиків. Зменшення 

кількісних показників вмісту ТАГ також може бути спричинене значними 

енерговитратами молюсків при протистоянні хазяїна паразиту, а також споживанням 

ТГА трематодами для власних енергетичних потреб, адже відомо, що паразити 

споживають суттєву частину запасних резервів хазяїна (McManus et al., 1975; Ткач и 

др., 2010.). Одночасно з цим зафіксовано статистично достовірне збільшення вмісту 

ТАГ у мантії (на 66,02%, р<0,01) L. stagnalis. 

Оцінюючи отримані результати в цілому, відмічаємо, що модифікації 

кількісного вмісту ТГА в організмі досліджуваних молюсків виступають адаптивною 

відповіддю цих тварин, направленою на підтримку функціонування організму за дії 

несприятливих чинників, зокрема трематодної інвазії. 
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НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПЕЧІНЦІ ТА ГОНАДАХ СОНЯЧНОГО 

ОКУНЯ LEPOMIS GIBBOSUS (LINNAEUS, 1758) 

 

Однією із найпоширеніших екологічних проблем водного середовища є 

забруднення важкими металами, джерелом яких є продукти переробки та стічні води 

від підприємств. Важкі метали становлять певну загрозу як для водних екосистем в 

цілому, перерозподіляючись та накопичуючись у компонентах середовища, живих 

організмах, їх тканинах і органах, так і для людини зокрема. Оскільки людина є 

основним споживачем рибної продукції, яка накопичує в собі забруднюючі речовини, 

питання токсикологічних досліджень є досить актуальними. Важкі метали навіть у 

порівняно малих концентраціях можуть негативно впливати на водні організми. 

Біологічні наслідки забруднення важкими металами водного середовища виявляються, 

насамперед, у прямій токсичній дії на гідробіонтів, що призводить до ураження їх 

фізіологічних систем. 

Особливий інтерес становить вивчення адаптаційних можливостей нових видів 

гідробіонтів, які вперше вселяються до водойм зі сталим екологічним режимом та 

сформованим токсикологічним фоном. У такому випадку нові види можуть або 

загинути, не витримавши тиску антропогенних чинників, або, навпаки, адаптуватися до 

нових умов. При цьому процес адаптації, який відбувається на біохімічному та 

клітинному рівні створює передумови виживання популяції інвазійного виду. 

Одним із нових видів-вселенців водойм України є сонячний окунь Lepomis 

gibbosus (Linnaeus, 1758), який швидко поширює свій ареал та освоює нові водойми 

нашої країни. Сонячний окунь – представник американського фауністичного комплексу, 

відноситься до родини Centrarchidae ряду Perciformes. Природний ареал сонячної риби – 

прісні водойми Північної Америки від Великих озер до Флориди. У Запорізькому 

(Дніпровському) водосховищі сонячний окунь відомий як масовий вид-вселенець.  

На сьогоднішній день вид добре акліматизувався та поширив свій ареал у водоймах 

Дніпропетровської області. 

Метою нашої роботи було провести дослідження вмісту важких металів у 

печінці та гонадах статевозрілих особин сонячного окуня, улови якого в літній період в 

Самарській затоці з 2016 року сягають від 20 до 200 кг щоденно. 
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