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ВПЛИВ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Досліджено особливості фізіологічного стану двостулкових прісноводних молюсків Anodonta 
cygnea і Unio tumidus при підвищеній температурі навколишнього середовища. За таких умов 
було відмічено зростання вмісту загального білку в зябрах, нозі та мантії обох видів молюсків. 
Також, було показано, що за впливу температурного чинника активність АТФ-ази в тканинах
A. cygnea та U. tumi dus була вищою, ніж в молюсків контрольної групи.
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аденозинтрифосфатаза

Протягом останніх десятиріч через зміну кліматичних умов відмічено певне зростання 
температури водних екосистем, що призводить до непередбачуваних наслідків для виживання 
прісноводних двостулкових молюсків [4-6].

Пристосування молюсків до несприятливих екологічних умов відбувається за рахунок 
регуляції фізіолого-біохімічних процесів. Одним із показників таких перебудов є активність 
ферменту аденозинтрифосфатази (АТФ-аза). Цей фермент клітинної мембрани тканин 
вибірково викачує з клітини іони натрію і акумулює в ній іони калію, використовуючи при 
цьому енергію АТФ. В результаті на клітинній мембрані утворюється різниця концентрацій 
цих елементів, що є необхідним для підтримання нормального осмотичного тиску гемолімфи, 
проведення збудження в нервових та м’язових клітинах, проходження нормального водно- 
сольового обміну, підтримання кислотно-лужного балансу організму і регуляції клітинного 
обміну речовин [3]. Через такі властивості, чутливість цього мембранного ферменту можна 
використовувати як індикатор стану організму за негативного впливу тих чи інших чинників 
екосистем.

Метою роботи було вивчення фізіологічного стану організму беззубки Anodonta cygnea 
(Linnaeus) та перлівниці Unio tumidus (Philipsson) при підвищеній температурі водного 
середовища. Для цього досліджували вміст загального білку і активність 
аденозинтрифосфатази в тканинних структурах молюсків.
Матеріал і методи досліджень
Біологічний матеріал відбирали на ділянках мілководної зони Київського водосховища 
(ур. Толокунь).

Для визначення виду молюсків використовували загальноприйняті методики [7, 10]. 
Досліджували активність АТФ-ази у зябрах, нозі і мантії прісноводних двостулкових 

молюсків беззубки A., cygnea та перлівниці U. tumidus [1]. Концентрацію загального білку у 
цих тканинах визначали за методом Лоурі [2].

Отриманий цифровий матеріал оброблений статистично із застосуванням t-критерію 
Стьюдента [8].
Результати досліджень та їх обговорення
Досліджено фізіологічний стан беззубки A., cygnea та перлівниці U. tumi dus за тривалого впливу 
температури води 21,5 та 27,00 С.

Піддослідні молюски, які належать до ектотермних тварин, проявляли різний рівень 
пластичності організму за даних температурних умов водного середовища (рис. 1 а, б).
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Рис.1. Вміст білків у досліджуваних тканинах молюсків за різних температур води, 
мг білків/г тканини (M±m, n = 10)

Примітки: 1 -  Тводи= 21,5 0С, 2 -  Тводи= 27,0 0С; а -  беззубка A. cygnea,, б -  перлівниця 
U. Tumidus.
Так, при перебуванні у воді з підвищеною температурою (27,0 0С) вміст загального білку 

у зябрах і нозі беззубки A. cygnea зріс на 9 і 33 % відповідно, порівняно з показниками за дії 
21,5 0С. При цьому у мантії його вміст практично не змінився. Також спостерігалось зростання 
загального білку у досліджуваних тканинах перлівниці U. Tumidus (у зябрах на 4%, у нозі і 
мантії -  на 22 і 10% відповідно).

Очевидно, реакцією обох видів молюсків на тривалий вплив 27,0 0С було посилення 
загального метаболізму в їх організмі. Це викликало підвищення транспорту багатьох речовин 
(гормонів, холестерину, тригліцеридів та ін.), який здійснюється білками альбумінової фракції 
[9], що і могло слугувати одним із чинників зростання концентрації загального білку у 
тканинах молюсків.

Зокрема, результати дослідження показали, що у A. cygnea за умови підвищеної 
температури середовища зростання концентрації загального білку у зябровій тканині і нозі 
було на 5 і 11% вище, ніж у U. tumidus. При цьому у мантії перлівниці вміст білку зріс у 
більшій мірі порівняно з беззубкою (на 6%). Вірогідно, така відмінність пов’язана з тим, що у 
цих видів молюсків білковий метаболізм протікає з різною інтенсивністю у відповідь на вплив 
температурного чинника.

Слід відмітити, що зростання загального білку у досліджуваних молюсків за умов 
підвищеної температури водного середовища мало достатньо виражену тканинну специфіку. 
Так, в умовах експерименту зафіксовано суттєве зростання білкових ресурсів у нозі обох видів 
молюсків.

На фоні зростання вмісту загального білку відмічено підвищення активності АТФ-ази у 
зябрах, нозі та мантії молюсків A. cygnea і U. tumidus. Зазначимо, що активність ферменту 
досліджуваних тканин знаходилась у прямій залежності від температури водного середовища.

Так, за впливу 27,0 0С активність АТФ-ази зябрової тканини беззубки і перлівниці 
відповідно була на 45 і 30 %, ноги -  23 і 16 %, мантії -  18 і 12 % вищою, порівняно з 
показниками при 21,5 0С (рис. 2 а, б).

Слід відмітити, що за впливу температури води 27,0 0С АТФ-азна активність 
досліджуваних тканин беззубки A. cygnea була вищою порівняно з перлівницею U. tumidus. 
Зокрема, найбільш висока активність ферменту спостерігалась у зябрах A. cygnea (вища на 
15 %). Це може свідчити про більш інтенсивне проходження транспортних процесів крізь 
мембрани клітин зябрового апарату і більш активний обмін речовин у цього виду.
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Рис. 2. Активність АТФ-ази досліджуваних тканин молюсків за різних температур 
води, мкмоль Р/мг білку за год. (M±m, n=10)

Примітки: 1 -  Тводи= 21,5 0С, 2 -  Тводи= 27,0 0С; а -  беззубка A. aygnea, б -  
перлівниця U. tumidus.
Отже, при зростанні температури водного середовища підвищення активності АТФ-ази є 

одним із засобів організму прісноводних двостулкових молюсків до встановлення певного 
рівня гомеостазу.
Висновки
Відмічено зростання загального білку у A. cygnea та U. tumidus за умов підвищеної температури 
водного середовища, що мало достатньо виражену тканинну специфіку.

Виявлено пристосувальний характер організму у прояві зростання реактивності ферменту 
АТФ-ази у тканинах обох видів молюсків при підвищеній температурі.

Встановлено, що у беззубки A  cygnea досліджувана ферментативна система має вищу 
активність, ніж у перлівниці U. tumidus.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДНОЙ СРЕДЫ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРЕСНОВОДНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
Исследовали особенности физиологического состояния двустворчатых пресноводных 
моллюсков Anodonta cygnea и Unio tumidus при повышенной температуре окружающей среды. 
При этих условиях, было отмечено увеличение концентрации белка в жабрах, ноге и мантии 
обоих видов моллюсков. Также, было показано, что при влиянии температурного фактора 
среды активность АТФ-азы в тканях A  cygnea и U. tumidus была выше, чем в контрольной 
группе моллюсков.

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, жабры, нога, мантия, повышеная температура, общий 
белок, аденозинтрифосфатаза

Yu. N. Krasyuk
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv
INFLUENCE OF AN INCREASE TEMPERATURE OF WATER ENVIRONMENT IS ON THE 
PHYSIOLOGICAL STATE OF FRESHWATER BIVALVES MOLLUSKS
Peculiarities of the physiological state of freshwater bivalves of Anodonta cygnea and Unio tumidus 
was investigated at the increase temperature of environment. In these terms, the increase of the protein 
concentration of both types of mollusks was marked in a gill, leg and mantle. Also was shown that the 
activity of enzymes of ATP-ase in tissues of A. cygnea and U. tumidus was higher than in control 
mollusks group.

Keywords: bivalves mollusks, gills, leg, mantle, increase temperature, protein, ATP-ase
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ПОТЕНЦІЙНІ БІОПРОДУКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВОДОСХОВИЩ 
ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ___________________________________

Розглянуто сучасний стан продукційних можливостей Дніпровських водосховищ за рахунок 
розвитку фіто-, зоопланктону та макрозообентосу за період 2001-2005 та 2006-2010 рр. За
період досліджень загальна продукція по роках коливалась від 3171 до 12089 кг/га яка може 
забезпечити потенційну рибопродуктивність водосховищ на рівні 21-64 кг/га. Встановлено, що 
величина потенційної рибопродуктивності у водосховищах зумовлюється переважно 
продукційними можливостями зоопланктонних та макрозообентосних угруповань, навіть при 
незначному рівні їх розвитку. Так величина потенційної рибопродуктивності у водосховищах 
на 11-57 % від загальної формується продукцією зоопланктонних угруповань на 10-36% 
продукцією"м’якого" макрозообентосу, на 21-75% молюсків і лише 4-42% за рахунок продукції 
фітопланктону.

Ключові слова: водосховища, фітопланктон, зоопланктон, макрозообентос, кормова база, продукція, 
потенційна рибопродуктивність.

Дніпровські водосховища формують основний фонд рибогосподарських водних об'єктів 
України загальнодержавного значення, що зумовлює необхідність постійного моніторингу

1 Продукція всіх угруповань гідробіонтів наводиться з розрахунку на рік.
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