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Малакофауна є високочутливою до забруднення води і відіграє 

провідну роль в акумуляції і переносі хімічних речовин у водоймах [5]. 

Накопичуючи різні полютанти, молюски виступають основним фактором, 

який підвищує самоочищуючу здатність водойм. Вони характеризуються 

певними видоспецифічними фізіологічними механізмами адаптації до 

несприятливих чинників оточуючого середовища, в тому числі і до 

токсичних сполук. Серед важливих індикаційних біохімічних показників 

стану гідробіонтів в навколишньому середовищі є каротиноїди [1]. Зміна 

концентрації цих природних пігментів розглядається як один із 

молекулярних механізмів адаптації організму до дії негативних факторів 

оточуючого середовища [7]. 

Максимальною стійкістю до дії токсичних речовин володіють види з 

високим вмістом каротиноїдів – здатних до кумуляції кисню і віддачі його 

при екстремальних умовах. Такими організмами є черевоногі легеневі 

молюски, які мають захисний апарат – каротиноксисому, за допомогою якого 

відбувається пристосування організму до дефіциту кисню в умовах гіпоксії, 

коли функцію енергозабезпечення беруть на себе каротиноїди, які здатні 

зв’язувати кисень за рахунок системи спряжених подвійних зв’язків і 

системи термінального окиснення [7]. У випадку, коли кисню, який поступає 

ззовні не є достатньо, відбувається активація анаеробного гліколізу і 

накопичення лактату, наслідком чого є окиснення внутрішньоклітинного 

середовища і активація кислих фосфатаз каротиноксисом, які синтезують 

жирні кислоти з їх наступним окисненням дихальним ланцюгом з 

використанням кисню, депонованого в каротиноїдах [6]. Даний процес поряд 

з перемиканням аеробного дихання на анаеробне забезпечує необхідний 

рівень метаболічної активності, що підтверджено ростом дихального 

коефіцієнта [9]. 

Каротиноїди не синтезуються в організмі молюсків, але можуть 

накопичуватися та модифікуватися в організмі тварин. В організм молюсків 

ці речовини надходять з їжею рослинного походження [3, 6, 9]. 

Науковий інтерес до каротиноїдів у клітинах тварин виник при 

вивченні прижиттєвих мікроспектральних досліджень гігантських нейронів 

Lymnaea stagnalis. Показано, що каротиноїди спільно з міоглобіном 

локалізовані у великих цитоплазматичних гранулах, які мають складну 

ультраструктуру [10]. 

Концентрація каротиноїдів у внутрішньому середовищі ставковика 

озерного коливається в дуже широких межах і підпадає сезонній і 

популяційній мінливості. Так, влітку та восени рівень каротиноїдів значно 

вищий, ніж взимку та весною, що зумовлено анабіотичним станом тварин [4]. 



L. stagnalis також реагують на підвищення температури зовнішнього 

середовища зростанням концентрації каротиноїдів, що, можливо, обумовлено 

особливостями їх морфофункціональної організації та умовами проживання 

[9]. 

Відомо, що в тканинах L. stagnalis суміш каротиноїдів розділяється на 

10 фракцій. Найбільш різкі зміни концентрації каротиноїдів залежать від 

рівня активності тварин. В організмі L. stagnalis  каротиноїди ідентифіковані 

в гепатопанкреасі, нирці, нозі і, особливо, в гермафродитній залозі. Зокрема в 

гермафродитній залозі присутні β-каротин, криптоксантин і ксантофіл [12]. 

Крім того, нервові ганглії характеризуються різним кількісним 

співвідношенням каротиноїдів [10]. З’ясовано, що у кожному ганглії 

зустрічаються гемопротеїн і каротенопротеїн [11]. Тканинно-специфічний 

розподіл каротиноїдів, насамперед, зумовлений метаболічною активністю 

цих тканин. Чим метаболічно активніша тканина, тим більше в ній даних 

пігментів. За допомогою каротиноїдів відбувається адаптація клітин мантії, 

зябер, гепатопанкреасу, ноги, статевої залози до забруднення. Найбільше 

каротиноїдів міститься у гепатопанкреасі, оскільки він є найактивнішою 

тканиною і виконує бар'єрну функцію. Нижчою активністю характеризується 

нога тварин, зябра, мантія молюска. Але, незалежно від початкових 

концентрацій каротиноїдів, ці тканини однаково реагують на забруднення 

середовища  значним зростанням рівня досліджуваного показника. [5]. 

Виняток становить гемолімфа ставковика, яка реагує на токсичний вплив 

значним зниженням рівня досліджуваного показника за дії токсичних сполук 

[4]. 

Вплив іонів важких металів на накопичення каротиноїдів в організмі 

молюсків різноманітний, залежить від багатьох чинників та відображає 

рівень забруднення гідроценозів. Існує декілька думок щодо залежності 

вмісту каротиноїдів від антропогенного навантаження. Одні вважають, що 

існує прямий зв'язок між ступенем забруднення середовища і питомою 

концентрацією каротиноїдів в тканинах L. stagnalis, яка залежить від 

фізіологічного стану тварини і збільшується в гіпоксичних умовах [7]. Інші 

стверджують, що збільшення степені забруднення водного середовища 

спричинює зниження концентрації каротиноїдів в тканинах та органах 

L. stagnalis, що свідчить про несприятливий вплив антропогенних факторів 

на їх організм [2]. 
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