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Tributilalvas (TBT) bioindikatora - gliemežu imposeksa piemērotība Latvijas
apstākļiem.
Tributilalva (TBA)
Tributilalvas (TBA) savienojumi ir aktīvās sastāvdaļas daudzos biocīdu produktos, ko
galvenokārt izmanto koksnes iekonservēšanai - kuģu pretapaugšanas krāsās,
pretsēnīšu iedarbībai tekstilrūpniecībā un industriālajās ūdensapgādes sistēmās, lai
kontrolētu ūdens organismu (baktērijas, aļģes, tārpi, gliemeži) savairošanos (Bauer
et.al. 1997).

1. attēls. Tributilalvas struktūrformula.
Tieši trīsaizvietotie (struktūrā ir trīs funkcionālās grupas) organiskie alvas
savienojumi vēsturiski tiek lietoti kā biocīdi un pesticīdi (Cohiba 2012). TBA
savienojumus plaši sāka izmanotot 60 gados un tikai 30 gadus vēlāk tika ieviesti
tributilalvas lietošanas ierobežojumi. Lai gan daudzās valstīs krāsas, kas satur
tributilalvas savienojumus ir aizliegtas laivām, kas lielākas par 25m, piesārņojuma
līmenis vēl joprojām ir augsts, īpaši vietās, kur ir intensīva kuģu satiksme (Veiga
2009).Pirmā valsts, kas uzlika ierobežojumus TBA izmantošanai, bija Francija
1982.gadā, bet jau 1988.gadā “Organotin Antifouling Paint Control” likums aizliedza
to izmantot visā pasaulē (Carlson et.al. 2001).
Tributilalva nešķīst ūdenī 25C temperatūrā, tomēr šķīst benzolā un toluolā. Noārdās
ūdenī gaismas ietekmē (fotolīzes rezultātā) un mikroorganismu iedarbības
(biodegradācijas) rezultātā. TBA var noārdīties par mazāk toksisko dibutilalvu un
monobutilalvu. Vielas sadalīšanās pusperiods ir no dažām dienām līdz dažām
nedēļām, tomēr, ja TBA ir uzkrājusies jūras nogulsnēs un ir pilnīgi izslēgta skābekļa
iedarbība, TBA sadalīšanās pusperiods var būt vairāki gadi. Tādēļ ir risks, ka ūdeņi ar
lielu nogulšņu daudzumu, piemēram, ostās un upes grīvās, vairākus gadus var būt
piesārņoti ar šo vielu (Cohiba 2012).
Uz doto brīdi TBA lietošana tiek stingri kontrolēta ar starptautiskiem, Eiropas
Savienības, HELCOM un nacionālajiem normatīvajiem aktiem (skat. Tab.1.).
1.tabula.Reglamentētais tributilalvas statuss.

Spēkā esošās regulas

TBA aizliegums
Oslo – Parīzes konvensija
International Maritime Organization
(IMO), Convention for the Protection of
the marine Environment of the NorthEast Atlantic (OSPAR)
Tirdzniecības
un
lietošanas TBA aizliegums
ierobežošana
Marketing and Use Restrictions Directive (76/769/EEC)

Saturs
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Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, Biocīdo produktu tirgošanas kontrole
licenzēšana un ierobežošana
Regulation (EC) 1907/2006 on the
registration,
evaluation
and
authorization of chemicals (REACH)
Biocīdo produktu laišana tirgū
Biocidal Products Directive (98/8/EC)
Piesārņojuma integrētu novēršana un
kontrole
Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC) Directive (96/61/EC)
Vielu klasifikācijas, etiķetes un
iepakošanas regalēšana
Regulation (EC) No 1272/2008 on the
classification, labeling and packaging of
substances
and
mixtures
(CLP
Regulation)
Kopienas rīcība ūdens politikas jomā
Water Framework Directive (WFD)
(2000/60/EC)
Augu aizsardzības līdzekļu laišana
tirgū
Placing of plant protection products on
the market (Directive 91/414)
Roterdamas konvensija
Rotterdam convention
Vides kvalitātes standarti
EQS Directive (2008/105/EC)

Biocīdu produktu lietošanas aizliegums
Uzstāda Vides kvalitātes standartus
Uzstāda TBA klasifikācijas un etiķetes
standartus.

Uzstāda Vides kvalitātes standartus
Aizliedz
tirgot
vai
lietot
aizsardzības
līdzekļus,
kas
tributilalvu.

augu
satur

TBA eksporta/importa kontrolēšana
TBA tiek identificēts
bīstamības viela.

Rekomendācijas
TBA
Baltijas jūras rīcības plāns
Convention on the Protection of the samazināšanai Baltijas jūrā.
Marine Environment of the Baltic Sea
Area (HELCOM)

kā

primāras
emisijas

TBA izraisītie bioloģiskie efekti
TBA pieskaitāms pie endokrīno sistēmu graujošiem piesārņotājiem un tā bioloģiskie
efekti ir tieši saistīti ar organismu reproduktīvās sistēmas traucējumiem. Gliemežiem
bieži vien konstatēts imposekss vai intersekss, savukārt zivīm un arī sānpeldēm TBA
izraisa embriju deformācijas. Imposeks ir pseidohermafrodītisms, kad papildus
attīstās vīrišķie dzimumorgāni (loceklis un/vai sēklvads) sievišķajiem indivīdiem
(Jenner 1979). Imposeksu gliemežiem izraisa tributilalvas (TBA) noplūde no kuģu
korpusa krāsām, ko izmanto kuģu neapaugšanai ar mikroorganismiem (Stroben et.al.
1992). Imposeks var izraisīt mātīšu neauglību un novest pie pāragras nāves, kas var
ietekmēt visu populācijas nākotni. Taču viss dramatiskākais TBA aspekts ir tas, ka šī
viela iedarbojas uz organismiem ļoti zemās koncentrācijās, pietiek vien ar dažiem
nanogramiem TBA uz litru ūdens, lai tas izraisītu imposeksu jūras gliemežiem (Gibbs
et.al. 1994).
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Tieši gliemežus plaši izmanto kā bioindikatorus tributilalvas noteikšanai ūdenī, jo:
 Imposeksa stadija norāda TBA daudzumus audos un apkārtējā vidē;
 Imposeksu izraisa ļoti zema TBA koncentrācija vidē – tuvu tam līmenim ko
var noteikt ar mērinstrumentiem;
 Gliemeži var būt bieži sastopami un tiem ir ierobežota iespēja pārvietoties
(Gibbs et.al. 1994).
Gliemeži ir vieni no jutīgākajiem bezmugurkaulniekiem pret TBA (Bryan & Gibbs
1991). Imposeksa fenomens var veidoties tikai gliemežu mazuļiem vai mātītēm, kas
vēl nav sasniegušas dzimumbriedumu (Bauer et. al. 1997).

2. attēls.Gliemežu imposeks stadiju klasifikācija.
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cgo – aizvērtas sievišķās ģenitālijas; ct – žaunas; e – acs; ool –olvada kanāla
atvērums; ovl – vaginālā kanāla atvērums; p – penis; pp – peņa aizmetnis; t –
tausteklis; vd – sēklvads.(Schulte – Oehlmann et. al.1998).
1970. gadā Blabers ziņoja, ka vairākām Nucella lapillus mātītēm, kas ievāktas
Apvienotās Karalistes ūdeņos, ir atrasti “izaugumi” aiz labā taustekļa, kas stipri
atgādina vīriešu dzimumlocekli.Gadu vēlāk Smith pamanīja līdzīgu fenomenu –
penim līdzīgu struktūru Ilyanassa obsolete sievišķajiem indivīdiem, kas tika ievāktas
ASV, Konektikutas ūdeņos. Smith šo fenomenu nosauca par imposeksu (Sternberg
et.al. 2010).70 gadu beigās imposeksa fenomens jau tika atpazīts un konstatēts vismaz
34 jūras gliemežu sugām (Jenner 1979).Vienu dekādi vēlāk, jau vairāk kā 100 jūras
gliemežu sugām tika atklāts pseidohermafrodītisms (Fioroni et.al. 1991).Šobrīd šis
globālais fenomens konstatēts vairāk kā 195 gliemežu sugām (Shi et.al. 2005).
Imposeks ir neatgriezenisks stāvoklis, kas ilgtermiņā var samazināt gliemežu
populācijas (Foale 1993).
Stroben savos pētījos atklāja, ka TBA visvairāk akumulējas attiecīgā kārtībā – nierēs,
gremošanas dziedzeros, pēdā un citos audos.
Ķīmiskās analīzes ir dārgas un laikietilpīgas, tāpēc laba alternatīva ir izmantot
gliemežus kā bioindikatorus TBA noteikšanai dabā (Reitsema et.al. 2003).Veselīgā
gliemežu populācijā mātīšu īpatsvars ir lielāks nekā tēviņu, līdz ar to var uzskatīt, ka
izmaiņas mātīšu/tēviņu attiecībā ir norāde uz TBA ietekmi (Hayward, Ryland 1990).
Imposeku iedala 0-4 stadijās, 5 stadija ir pilnīgi neauglīga mātīte pirms sācies
dzimumu maiņas process (skat. 2.attēlu) (Schulte – Oehlmann et.al.1997).
Šīs stadijas iedala divos tipos – a un b tips. A-tipā mātītēs vispirms attīstās penis un
tad pamazām sēklvads (3a stadija). 1a stadijā parādas dzimumlocekļa aizmetnis. 2a
stadijā veidojas dzimumlocekļa ķermenis un tā lielums pieaug. 3a stadijā peņa
pamatnē parādās distāls sēklvads, bet 4a stadijā sēklvads savieno peņa pamatni ar
sieviešu dzimumrogāniem.
B-tipā vīrišķo orgānu izveidošanās ir otrāda. Vispirms izveidojas sēklvads un tad 3b
stadijā parādās dzimumloceklis. 1b stadijā sieviešu dzimumorgāniem blakus
izveidojas iedobe, kas tālāk 2b stadijā pilnīgi izveidojas par sēklvadu. 3b stadijā
parādās peņa aizmetnis, bet 4b stadijā, tas jau ir pilnīgi attīstījies un savienojies ar
sēklvadu(Schulte – Oehlmann et.al. 1998).
TBA noārdīšanās ir atkarīga no temperatūras apkārtējā vidē. Aukstāka vide samazina
TBA noārdošo mikroorganismu augšanu. Zemā tributilalvas šķīdība ūdenī, veicina šīs
vielas saistīšanos ar organiskajām vielām un sedimentu daļiņām, un nogulsnēšanos
ūdenstilpes apakšā. Sedimentācijas procesa ātrums var variēt atkarībā no vietas, to
ietekmē organisko vielu saturs, daļiņu lielums un materiāls (Svavarsson 1995).
Pēc ilgstošas TBA izmantošanas pretapaugšanas krāsu sastāvā ir nopietns risks, ka
nogulsnes, īpaši kuģubūvētavās un ostās, satur daudz tributilalvas. Ostās,
kuģubūvētavās un kuģu ceļos šīs vielas koncentrācija samazinās ļoti lēni. Atkārtotas
šo piesārņoto nogulšņu suspendēšanas dēļ var atbrīvoties daudz TBA, ūdenī radot
augstu šīs vielas koncentrāciju (Cohiba 2012).
Ir konstatēts, ka Eiropā jūras produkti staur augstu organisko alvas savienojumu
koncentrāciju (EFSA 2004). Pētījumi parāda, ka tributilalva ir atrasta visos trofiskajos
līmeņos.Lielākā TBA koncentrācija novērota delfīnu organismos.Tributilalvas
bioakumulācija bāziskā vidē, kas ir zemāka par pH 6,5 ir vājāka nekā skābākā
vidē(ECHA 2008).
Lai gan1990.gadā tika ieviests likums par TBA lietošanas ierobežošanu, pētījumos
atrada 100% imposeksuBuccium undatum gliemežiem (Carlson et.al. 2001).Tieši
tāpēc ir svarīgi veikt TBA monitoringu, lai varētu salīdzināt vielas koncentrāciju vidē
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pēc ilgāka laika posma (Reitsema et.al. 2003). Tā kā TBA izmantošana pašlaik ir
stingri ierobežota, galvenie jaunākie piesārņojuma avoti un atbilstošie pasākumi
pārsvarā ir saistīti ar vēsturisko piesārņojumu vai piesārņojumu, kas joprojām
iespējams pārejas periodā, kamēr vēl nav stājušies spēkā visi normatīvie akti (Cohiba
2012).
Zināšanas par TBA toksisko ietekmi uz nemērķa organismiem, ieskaitot cilvēkus, ir
limitētas. TBA ietekmē cilvēka imūnsistēmu un stimulē gēnus, kas izraisa taukaudu
šūnu augšanu un aptaukošanos. Tributilalvas savienojumi ir vidēji vai ļoti noturīgas
organiskas piesārņojuma vielas, kas bioloģiski koncentrējas līdz jūras plēsīgo
dzīvnieku barības ķēdes līmenim (Cohiba 2012). Pētījumi parāda, ka tributilalva atstāj
negatīvu efektu uz zīdītāju embriju imūnoun nervu sistēmu (Berge et.al. 2004).

Organismu bioloģija

Gliemeži
Gliemežu forma un izmēri ir ļoti atšķirīgi, tomēr visiem ir raksturīga asimetriska
uzbūve, kas veidojusies reducējoties mantijas kompleksa vienas puses orgāniem un
pastirpināti attīstoties otras puses orgāniem, kā arī spirāliski savijoties iekšējo orgānu
maisam. Šo īpatnību ārēji parāda čaulas forma.

3.attēls. Gliemežu anatomija; nobriedis tēviņš (A) un mātīte (B)(Reid 1996).
ag - olbaltumvielu dziedzeris, b – kopulatorā kroka;cg - kapsulas dziedzeris;cm –
muskuļa piestiprināšanās vieta pie čaulas;f -peņaaizmetnis;hg – mazsazarotais
dziedzeris; jg - gļotu dziedzeris;m – mantijas mala;o –olnīca; oo –olvads;op -atvere;
ov - ovipositor; pg - prostatas dziedzeris;r - taisnā zarna;ro - nieres kanāls;s– kuņģis;
sb – peņa gludā pamatne; sv- sēklas maisiņš;t – sēklinieki;wb – peņa krunkainā
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bāze(Cummins et.al. 2002).
Gliemežiem ir iegarens ķermenis ar labi attīstītu galvu, kurai ir mute, 1 vai 2 pāri
taustekļu un 1 pāris acu. Kāja ir muskuļots vēderpuses izaugums ar plakanu
pēdu.Atkarībā no dzīvesveida kāja var būt ar dažādiem pielāgojumiem dzīvei noteiktā
vidē.
Viduklis ar iekšējo orgānu maisu ir samērā neskaidri norobežots.Pie vidukļa virzienā
uz leju veidojas ķermeņa segas kroka – mantijas kroka, zem kuras atrodas mantijas
dobums ar iekšējiem orgāniem.Mantija izdala spirāliski savītu čaulu. Čaulas augšana
sākas pie čaulas ieejas. Čaulu veidojošo vielu izdala vairāki mantijas dziedzeri.
Dziedzeri, kas atrodas mantijas krokā, veido plānu organiskās vielas (konhiolīna)
slāni periostracum, kas klāj čaulas virspusi. Savukārt citi mantijas dziedzeri veido
galvenokārt no kalcija karbonāta sastāvošu masu, kura veido slāni zem tā. Pēc šīs
vielas sacietēšanas veidojas porcelānveida slānis, ko sauc ostracum. Tas ir biezs,
gluds un spīdīgs, un šī slāņa krāsojums nosaka čaulas krāsu (Latvijas Gliemji 2010).
Baltijas jūras gliemeži ir trīs tā saucamās hidrobiju sugas. Hidrobijas ir jūras piekrastē
uz augiem un aļģēs dzīvojoši apmēram piecus milimetrus lieli jūras gliemeži. Slaidā
hidrobija dzīvo jūras piekrastes ūdeņos un parasti uzturas dūņās. Barojas ar aļģēm.
Uzpūstā hidrobija – apmetas uz dažādiem nosēdumiem un dūņās, trešā pie mums
dzīvojošā hidrobija ir Jaunzēlandes jostiņhidrobija.
(http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/gliemezhu-petnieciiba.a36720/).
Nosaukums

2.tabula. Latvijas teritoriālajos ūdeņos sastopamās gliemežus sugas

Potamopyrgus antipodarum
Jaunzēlandes jostiņhidrobija
Pazīmes
4-6 x 2-3 mm. Čaula savīta pa labi,
torņveida, 5,5 vāji uzpūsti vijumi,
virsotne asa. Vijumu šuves seklas. Lūpa
plāna. Naba slēgta vai ļoti šauras
spraugas veidā. Čaulas krāsa gaiša,
pelēkzaļgana. Virsma gluda vai ar plānu
jostiņu. Dzīvam gliemezim čaulas ieeju
slēdz vāciņš.
Izplatība un Galvenokārt piejūras līdzenumā un jūras
sastopamība piekrastē. Ne bieži.
Biotops
Saldūdens un jūras piekrastē –
galvenokārt piejūras līdzenumā. Īpatņi
var veidot lielu populācijas blīvumu.
Nosaukums
Pazīmes

Izplatība un
sastopamība

Ecrobia ventrosa
Uzpūstā hidrobija
4 – 4,5 x 2,2 mm. Čaula savīta pa labi,
konusveida, 6 uzpūsti vijumi, virsotne
vairāk strupa. Vijumu šuves dziļas. Lūpa
plāna. Naba ļoti šauras spraugas veidā.
Čaulas krāsa gaiša. Dzīvam gliemezim
čaulas ieeju slēdz vāciņš.
Izplatība precizējama
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Biotops

Biotops Jūrā.

Nosaukums

Peringia ulvae
Slaidā hidrobija
4,8 x 2,6 mm. Čaula savīta pa labi,
torņveida – konusveida, 6 samērāgludi
vijumi, virsotne vairāk strupa. Vijumu
šuves seklas. Lūpa plāna. Naba ļoti
šauras spraugas veidā. Čaulas krāsa gaiša.
Dzīvam gliemezim čaulas ieeju slēdz
vāciņš.
Izplatība precizējama

Pazīmes

Izplatība un
sastopamība
Biotops
Biotops Jūrā.

Dzimumsistēmai ir daudz variāciju: priekšžauņi parasti ir šķirtdzimumumiski,
plaušgliemeži hermafrodīti. Dzimumdziedzeris jeb gonāda vienmēr ir viens.
Šķirtdzimumiskajām formām tā ir olnīca un sēklinieks. Dzimumsistēmas izvadkanāli
priekšžauņiem ir samerā vienkārši.
Tēviņiem ir sēklvads, kas uz āru atveras labajā pusē tuvu ķermeņa priekšgalam. Pie
pašas atveres vai tās priekšā atrodas muskuļots izaugums – kopulācijas orgāns.Mātītei
olvads var izveidot vietēju paplašinājumu – dzemdi, kā arī sēklas uztvērēju.Vairums
gliemežu dēj olas.(Latvijas gliemji 2010).

METODIKA

Ievākšana
Paraugi tika ievākti braucot ar kuģi “Salme” un LHEI motorlaivu reisos pa Rīgas
jūras līci un Baltijas jūras piekrasti sākot no 2015. gada maija līdz novembrim.
Paraugi tiek ievākti izmantojot Van Veen kausu (1m2).
Macrozoobentosa ievākšana tika veikta 20 stacijās (Rīgas osta, Ventspils osta,
Liepājas osta un Rīgas līcis).Izvēlētās stacijas atrodās lielākajās Latvijas ostās un
kuģu ceļu tuvumā.Stacijas ostu teritorijās tika izvēlētas antropogēnās ietekmes vietās
– laivu piestātnēs, kuģubūvētavās, kuģu piestātnēs.
3. tabula. Staciju koordinātes
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Stacija
RO1
RO2
RO3
RO4
EL1
EL2
EL3
EL4
EL5
EL6
V1
V2
V3
L1
L6
L7
165
114A
VAD2
167B

Lat-dec

57,0521000
57,0216667
56,9904500
56,9897030
57,0536200
57,0613600
57,0457200
57,0311400
57,0242894
56,9605000
57,3961000
57,3960833
57,4059000
56,5161667
56,5233167
56,5312833
57,0833333
57,8433333
57,3576667
57,0550000

Long-dec

24,0301000
24,0860833
24,1005500
24,0870950
24,0305300
24,0227800
24,0661700
24,1317400
24,1216850
24,0961100
21,5511000
21,5511333
21,5430333
21,0005667
20,9829833
20,9950167
24,0016667
22,4100000
23,2369500
23,8883333

4. attēls. Paraugu ņemšanas vietas Rīgas pilsētas ostas teritorijā.
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5. attēls.Paraugu ņemšanas vietas Liepājas pilsētas ostas teritorijā.

6. attēls.Paraugu ņemšanas vietas Ventspils pilsētas ostas teritorijā.
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7. attēls.Paraugu ņemšanas vietas Latvijas teritoriālajos ūdeņos (ostas un Rīgas līcis).
Sijāšana
Paraugi pēc ievākšanas tika uzglabāti termostatos pie 4C temperatūras un tika
nodrošināta sedimentu paraugu apskābekļošana. Ievāktie paraugi tika sijāti caur sietu
ar acs izmēru 0,5 mm un atlasīti hidrobiju klases indivīdi. Tika veikta gan dzīvo, gan
mirušo indivīdu uzskaite.
Imposeks noteikšana
Morfoloģisko analīžu veikšanai, gliemeži tika ievietoti 7% MgCl2 destilētā ūdenī uz
divām stundām.Tika nomērīts čaulas garums.Pēc tam čaula tika sašķaidīta izmantojot
skrūvspīles, lai varētu atdalīt čaulu no gliemeža mīkstās daļas.Katram indivīdam tika
noteikts dzimums.Imposeks gadījumā tika noteikta tā stadija izmantojot Stroben et.al.
1992.klasifikāciju.

REZULTĀTI UN DISKUSIJA
Kopējais ievākto hidrobiju indivīdu skaits ir 533 (20 stacijās) (skat 8.attēlu). No tām
168 (32%) konstatētas dzīvas, bet 365 (68%) gliemeži konstatēti miruši. Šāds liels
mirušo indivīdu skaits skaidrojams ar to ka paraugi, kas ievākti Ventspils un Liepājas
ostu stacijās iespējams netika savlaicīgi izskatīti un iespējams 22% gliemežu aizgājuši
bojā uzturēšanas procesa laikā.Aptuvenais hidrobiju dzīves ilgums ir 2 gadi, kas
varētu būt otrs skaidrojums, kāpēc ievāktajos paraugos ir tik liels atrasto tukšo čaulu
skaits. Pats gliemezis ir aizgājis bojā, bet čaula vēl saglabājusies sedimentos.
Dažos avotos minēts, ka minimalais indivīdu skaits stacijā ir 30, lai varētu uzskatīt to
par objektīvu imposeksa rādītāju.Tomēr lielākajā daļā pētījumu tiek ieteikts
minimālais gliemežu skaits 20.
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8.attēls. Dzīvo un mirušo indivīdu attiecība ievāktajos paraugos.
4.tabula. Ievākto gliemežu skaits un čaulas garums.
Stacija

Skaits

Garums

Datums

EL1
EL2
EL3
EL4
EL5
EL6

0
1
1
37
13
0

0
5,05
3,93
2,99
2,96
0

04.11
04.11
04.11
04.11
04.11
04.11

V1
V1
V2
V2
V3
V3

5
12
24
0
14
28

3,39
2,64
3,04
0
2,98
3

19.05
09.09
19.05
09.09
19.05
09.09

L1
L1
L3
L7

4
15
9
9

3,37
3,4
3,56
2,89

18.05
08.09
15.05
08.09

165
114A
VAD2
167B

6
0
0
0

4,03
0
0
0

09.05
08.05
08.05
09.05

RO1
RO1
RO2
RO2
RO3
RO3
RO4

58
6
27
173
81
0
10

1,93
2,32
1,93
2,41
3,41
0
2,43

14.05
02.09
14.05
02.09
14.05
02.09
02.09
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Vidējais čaulas garums ievāktajiem hidrobiju indivīdiem ir 3,083 mm (skat 4.tabulu).
Salīdzinājumā ar citu pētnieku datiem, Latvijas teritorijā sastopamās hidrobijas ir
mazas, līdz ar to precīza imposeksa konstatēšana ir apgrūtinoša. Nepieciešamas
konsultācijas ar jomas speciālistiem un labas izšķirtspējas mikroskopi. Viens no
rādītājiem, ko izmanto TBA ietekmes noteikšanai ir vīrišķā un sievišķā peņa izmēra
indeks. Šādai metodei ir būtiski labi mēristrumenti.

9.attēls. Hidrobiju klases gliemežu skaits katrā stacijā.
Kā redzams 9.attēlā, paraugi tika ievākti lielākajās Latvijas ostās un četras stacijas
atrodās Rīgas jūras līcī. Šīs stacijas tika izvēlētas, jo atrodas uz kuģu ceļiem.Trīs
stacijās (114A, VAD2, 167B) netika atrasta neviena hidrobija, liekot secināt, ka šīs
stacijas nevar izmantot TBA noteikšanai ar gliemežu imposeksu. Tas skaidrojams ar
to, ka jūras dziļums šajās stacijās ir stipri lielāks, nekā ostās un attiecīgo sugu
gliemeži šīs vietas neapdzīvo.
Liepājas ostas teritorijā tika atrasts vismazākais skaits hidrobiju, bet konsekvents
skaitlis visās stacijās, liecinot par vienmērīgu gliemežu izplatību. Ventspils ostā
indivīdu daudzums variēja katrā stacijā, vidēji tas bija 10 īpatņi uz staciju. Visos šajās
stacijās ievāktajos paraugos tika konstatētas tukšas čaulas. Kā jau iepriekš minēts, tam
var būt divi iemesli. Iespējams, pārvešanas un uzturēšanas laikā gliemeži aizgājuši
bojā vai arī ievāktas tukšas čaulas. Tāpēc nepieciešami atkārtoti reisi uz šīm ostām, lai
saprastu patiesos populācijas apjomus un to stāvokli.
Rīgas un Venstpils ostas ierindojas Baltijas jūras lielāko ostu sarakstā, tomēr kā
redzams 5.tabulā, Latvijas ostas skaitās mazas (pēc kravu apgrozījuma). Liepājas osta
ir piecas reizes mazāka par Rīgas ostu.Pētījumos Tokijas ostā tika atrasts, ka
imposeks ir 100% visā populācijā.Tāpēc jāsecina, kaut gan Rīgas osta ir uz pusi
mazāka, ir iespējamība, ka mūsu ostās gliemežiem ir imposeks. Tieši Latvijas ostu
salīdzināšana būtu nepieciešama, jo to lielums stipri atšķirās un būtu iespējams
novērot TBA ietekmes atšķirības.
5.tabula. Ostu lielumu salīdzinājums pēc ikgadējā kravu apgrozījuma (2014.gads)
Osta
Kravu apgrozījums gadā (tonnās)
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Šanhaja, Ķīna
Roterdama, Nīderlande
Hamburga, Vācija
Tokija, Japāna
Rīga, Latvija
Ventspils, Latvija
Liepāja, Latvija

755 000 000
441 500 000
145 700 000
90 000 000
41 000 000
26 206 000
7 431 000

10.attēls. Dzīvo un mirušo gliemežu skaits katrā stacijā.
Tomēr, lielākais hidrobiju skaits atrasts Rīgas ostās, Daugavas grīvā.Rīgas ostu
stacijās hidrobiju skaits bija intervālā no 0 līdz 100.RO2 ir stacija kurā atrasts viss
vairāk īpatņu no visām 20 stacijām (skat.10.attēlu). No 173 ievāktajiem gliemežiem,
140 tika atrasti dzīvi un tiem noteikts dzimums, bet 33 indivīdiem atrastas tikai
čaulas. Šāda mirušo/dzīvo attiecība ir normāla.
No atrastajiem 168 dzīvajiem hidrobiju indivīdiem, dzimumu varēja noteikt 70
gliemežiem (skat. 11.attēlu). Veicot čaulas sašķaidīšanu ar skrūvspīlēm ir jābūt īpaši
uzmanīgam, lai nesabojātu pašu gliemezi, tapec dažos gadījumos ir grūti izšķirt un
atrast dzimumorgānus.
No visiem dzīvajiem gliemežiem, kam konstatēts dzimums, 81% (57) sastādīja
mātītes, bet 19% (13) tēviņi. Veselīgā jūras gliemežu populācijā dominē mātītes, ko
arī šajā gadījumā varējām novērot. TBA klātbūtnes rezultātā, mēs varētu novērot
tēviņu īpatsvara palielināšanos populācijā. No 57 mātītēm, 49 mātītēm tika atrastas
olas. Tas liecina ka populācija ir veselīga un reproduktīvā sistēma nav bojāta. Olu
kvalitāte bija laba un netika konstatētas nekādas anomālijas.
Apskatot un analizējot gliemežu dzimumorgānus, netika atrasts konkrēti neviens
imposeksa gadījums. Zināšanas par imposeksu un tā stadijām ir jāpilnveido..
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11.attēls. Mātīšu/mātīšu ar olām un tēviņu attiecība.
Lai arī šis ir bijis pilot pētījums tributilalvas noteikšanai dabā ar gliemežu imposeksu,
varam secināt, ka šī metode ir kvalitatīva un efektīva. Teritorijās, kur iespējamas
lielākās TBA noplūdes (lielās ostās) tika konstatēts pietiekams daudzums hidrobiju,
lai tās varētu izmanot kā bioindikatorus. Lai veiksmīgi šo metodi ieviestu ir
nepieciešamas detalizētākas zināšanas un pieredze tieši gliemežu morfoloģijā un
imposeksa stadiju noteikšanā, ko iespējams apgūt pie šīs jomas speciālistiem. Būtu
ieteicams veikt sedimentu analīzes, lai konstatētu iespējamo TBA klātbūtni un
koncentrāciju vidē un tad šos rezultātus salīdzinātu ar imposeksa indeksu. Atrodot
korelāciju starp vidi un imposeksu, TBA sedimentu analīzes nebūtu vairs
nepieciešams veikt. Šādas ķīmiskās analīzes var aizņemt laiku un izmaksāt dārgi,
salīdzinoši ar hidrobiju imposeksa metodi.
TBA noārdīšanās ilgums ostu sedimentos var pat sasniegt 15 gadus (de Mora et.al.
1989), tāpēc ar TBA piesārņotajiem sedimentiem būs toksiska ietekme arī pēc ilgāka
laika, lai arī vielas noplūde ir apturēta (Schulte – Oehlmann et.al. 1998).

SECINĀJUMI






Gliemežu izplatība lielāko ostu tuvumā ir pietiekama, lai varētu novērtēt
potenciāli piesārņotās vietas, taču Rīgas jūras līcī un Baltijas jūras piekrastē to
skaits nav pietiekams.
Mātīšu īpatsvars populācijā ir lielāls nekā tēviņu, kas liecina par veselīgu
gliemežu populāciju.
Ievāktajos paraugos netika konstatēts neviens imposeksa gadījums.
Gliemežu imposeksu var izmantot kā TBA noteikšanas bioindikatoru Latvijas
apstākļos.
Gliemežu imposeksa metode ir efektīva, vienkārša un lēta, tomēr, lai
nepieciešami papildus pētījumi ar hidrobijām un TBA ietekmi uz tām.
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Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrāciju skrīnings Baltijas
jūras un Rīgas līča piekrastes zivīs
Ievads
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)) ir plaši
izplatīti vides piesārņotāji, kas vidē izdalās degšanas procesos (vulkāniskā aktivitāte,
fosilā kurināmā sadedzināšana, arī koksnes un atkritumu dedzināšanas procesā) un no
vidē izplūdušiem naftas produktiem. PAH ir plaša ķīmisko savienojumu grupa, ko veido
2-6 kondensēti benzola gredzeni. No tiem 16 PAH savienojumi tiek uzskatīti par
prioritārām piesārņojošām vielām. PAH ir nepolāri, lipofīli savienojumi, kas grūti
biodegradējas vidē. Pateicoties šīm īpašībām tie spēj akumulēties ūdensorganismu
taukaudos, lai gan novērojamas būtiskas atšķirības PAH savienojumu akumulācijā
dažādos organismos (HELCOM, 2010).
Baltijas jūrā nonāk galvenokārt antropogēnas izcelsmes PAH savienojumi, kas ietver
naftas produktus un nepilnīgas sadegšanas produktus no fosilā kurināmā- oglēm, gāzes,
koksnes un atkritumu apstrādes (HELCOM, 2010). Katram PAH avotam raksturīgs
savdabīgs PAH savienojumu komplekts, kas ļauj atšķirt piesārņojuma izcelsmes avotus
(Baumard et al. 1998, Sicre et al.1987, Yunker et al. 2002). Pie zemām temperatūrām,
piemēram, dedzinot malku, rodas PAH savienojumi ar mazu molmasu, kamēr augstākās
temperatūrās, piemēram, iekšdedzes dzinējos rodas lielmolekulāri PAH savienojumi
(Tobiszewski, Namiesnik, 2012). Saldūdeņu un jūras sedimenti akumulē visus PAH
savienojumus, kas no sauszemes nonāk ūdenstilpēs, tāpēc PAH akumulācija un tās
izraisītie efekti ir daudz labāk izpētīti ūdeņu ekosistēmās nekā uz sauszemes.
PAH savienojumi ir toksiski ūdens organismiem, jo izraisa mutagēnus un kancerogēnus
efektus. Daži PAH savienojumi var būt vāji kancerogēni, taču kompleksos dažādu vielu
maisījumos tie spēj pastiprināt citu PAH savienojumu kancerogēno aktivitāti. Tāpēc PAH
sinerģiskie efekti var būt ievērojami nopietnāki nekā to varētu liecināt PAH
koncentrācijas audos. Augstas PAH koncentrācijas audos ietekmē arī zivju reprodukcijas
spējas un var bojāt šūnu membrānu funkcijas (Knutzen, 1995).
Zivis uzņem PAH savienojumus caur žaunām un ķermeņa virsmu, kā arī uzņemot ar
PAH piesārņotu barību un no piesārņotiem sedimentiem. PAH toksiskums ir atkarīgs
no savienojumu struktūras, pat izomēri ar vienādu gredzenu skaitu var variēt no
netoksiskiem līdz ārkārtīgi toksiskiem savienojumiem, atkarībā no stereometriska
benzēna gredzenu novietojuma. PAH toksiskums ir cieši saistīts ar metabolisma
procesiem. Organismi, kas nespēj metabolizēt PAH savienojumus, piemēram, mīdijas,
ir daudz mazāk jutīgi pret PAH iedarbību. Analizējot PAH savienojumus, zivs
orgānos tiek konstatētas tikai niecīgas koncentrācijas, jo zivis spēj metabolizēt PAH
savienojumus. Tomēr tieši metabolisma procesos PAH degradācijas starpprodukti
izraisa kaitīgo efektu zivīs. Epoksīdi, kas rodas PAH savienojumu oksidācijas procesā
ar citohromu P450 1A1, var tikt tālāk oksidēti par kancerogēnajiem dioleposīdiem.
Diolepoksīdi saistās ar DNS un var izraisīt mutācijas, kas veicina vēža attīstību. Zivīs,
kas pakļautas PAH iedarbībai bieži konstatētas neoplastiskas aberācijas un audzēji
(Myers et al. 1994; Vethaak et al. 1996; Dipple et al., 1984; Tuvikene, 1995 ). Citos
darbos konstatēta negatīva PAH savienojumu ietekme uz zivju augšanu, izdzīvotību
un zivju mazuļu skeleta deformācijām (pēc Breyer at al, 2005). Tāpēc PAH
piesārņojums vidē ir īpaši bīstams. Tākā hidrofīlie PAH metabolīti tiek koncentrēti un
izvadīti no organisma galvenokārt caur žulti, tad zivju žults ir labākā matrica akūta
PAH piesārņojuma konstatēšanai. PAH metabolīti žultī ir specifiski PAH
piesārņojuma bioindikatori, tāpēc HELCOM Coreset tos rekomendē izmantot vides
piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (HELCOM, 2013).
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PAH noteikšanas metodes
Šobrīda pieejamas vairākas analītiskās tehnikas ar ko iespējams noteikt fluorescentu
aromātisko savienojumu klātbūtni paraugos. Bioloģiskā monitoringa vajadzībām
nepieciešamas ātras un salīdzinoši lētas metodes, jo bieži nepieciešamas analizēt
lielus paraugu daudzumus. Vispirms PAH metabolītu kvantificēšanai zivju žultī tika
ieviesta HPLC metode (Krahn et al. 1987). Vēlāk tika aprakstīta metode, kas balstās
uz sinhronās fluorescences spektrometriju (SFS). Ariese un kolēģi salīdzinājas SFS un
HPLC metodes, noskaidrojot PAH koncentrācijas plekstu žultī mezokosmu
eksperimentos, reaģējot uz piesārņotiem sedimentiem. Lins un citi veica HPLC un
fiksētā viļņu garuma fluorescences (FF) salīdzinājumu benzo[a]pirēna un naftalēna
tipa metabolītiem, savukārt Aas uc (1998) izmantoja FF metodi PAH savienojumu
noteikšanai zivju žultī.
FF metode ir relatīvi vienkārša, ātra un lēta, jo ietver tikai žults atšķaidīšanu ar
metanolu vai etanolu un fluorescences noteikšanu pie noteiktiem viļņu garumiem.
Metode tiek uzskatīta par semikvantitatīvu, jo žults var saturēt citus fluorescentus
savienojumus, kas var traucēt PAH metabolītu fluorescencei (Vuontisjȁrvi et al,
2004). FF ir ievērojami ātrāka un lētāka metode nekā HPLC analīzes. Ar FF metodi
iespējams noteikt līdz pat 50 paraugiem dienā, turpretim ar HPLC tikai 11 paraugus,
jo katra HPLC analīze aizņem 67 minūtes. Turklāt FF metodei ir nepieciešams tikai
etanols, bet HPLC analīzēm tiek izmantoti dārgi, tīri un potenciāli kaitīgi reaģenti kā
acetonitrils, turklāt nepieciešama dārga aparatūra (Vuontisjȁrvi et al., 2004).
Fiksētā viļņu garuma fluorescences (FF) metode
Žults paraugus iegūst no bentiskajām zivīm (plekstēm, mencām, lucīšiem), vēlams
laikā, kad zivis negatavojas nārstam vai arī nav tikko nārstojušas(12.att.). Parasti
analīzēm izmanto viena dzimuma zivis. Vīrišķajiem īpatņiem parasti tiek konstatētas
augstākas PAH koncentrācijas, jo estrogēni inhibē detoksifikācijas enzīmu aktivitāti
un PAH metabolītu līmenis sievišķajiem īpatņiem ir zemāks (Vourinen et al, 2006).
Žulti ņem ar šprici no žultspūšļa un līdz analīzēm glabā -20ºC temperatūrā.
Laboratorijā žults paraugu atkausē, labi samaisa (viegli sonicējot) un centrifugē. Žulti
atšķaida ar 48% etanolu 1000-2000 reizes, atkarībā no žults koncentrācijas. Atšķaidītu
žulti pilda kvarca kivetē un analizē izmantojot spektrofluorimetru. Parasti ierosinošai
un izspīdošai gaismai izvēlas 2.5nm spektrālās spraugas platumu, kas parasti ir
kompromiss starp signāla stiprumu un specifiskumu. Vispirms tiek nolasīta
fluorescence spirta šķīdumam, kuras vērtības (no Ramana izkliedes un solventa
piemaisījumiem) tiek atņemtas no paraugu vērtības.
Hidroksi PAH savienojumu un zivju žults paraugi tikuši izmantoti optimālo
ierosinošās/izspīdošās gaismas viļņu garumu pāru noteikšanai, lai analizētu dažādus
PAH savienojumus. Rekomendētie viļņu garumi nedaudz atšķiras starp publikācijām,
taču parasti skrīningam tiek izmantoti šādi viļņu garumu pāri: 290/335nm 2/3gredzenu PAH savienojumiem (naftalēna un fenentrēna metabolītiem), 341/383nm 4gredzenu PAH (pirēna metabolītiem), un 380/430nm 5/6-gredzenu PAH
(benzo[a]pirēna metabolītiem) (Krahn et al., 1987, 1984; Lin et al., 1996; Aas et al.,
2000b). Tākā trūkst glikuronidēto hidroksi PAH standartu un fluorescences signāla
intensitāte nav attiecināma tikai uz vienu savienojumu, tad FF datus parasti izsaka
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fluorescences vienībās, kas ir pieņemami skrīninga vajadzībām, lai atšķirtu tīrās vietas
no piesārņotām. Tas ir pieņemami, ja tiek izmantots viens spektrofluorimetrs pie
vienādiem uzstādījumiem. Fluorescences signālu var izteikt arī kā izvēlētu PAH
standartu ekvivalentu, piemēram, pirēna ekvivalentu (Aas et al., 2000b). Ja vēlas FF
mērījumus salīdzināt starp laboratorijām, nepieciešams lietot vienādus
spektrofluorimetra uzstādījumus, vienādus standartus vai references žults materiālus
(Ariese et al., 2005).

12.att. PAH fluorescences spektri.
Strādājot ar fluorescences metodi jāņem vērā, ka žults var saturēt arī citus
fluorescējošus savienojumus, kas var dzēst PAH fluorescences signālu. Turklāt
fluorescences kalibrācijas līknes zaudē linearitāti pie augstām koncentrācijām. Šīs
problēmas var viegli atrisināt izvēloties pietiekamu žults atšķaidījumu pirms
fluorescences mērījumiem. 1000-2000 reižu atšķaidījums ar 50% etanolu vai
metanolu parasti ir pietiekošs (Aas et al., 2000b). Parasti rekomendē veikt vienkāršu
atšķaidīšanas eksperimentu, lai optimizētu FF metodi vai arī darbojoties ar ļoti
koncentrētiem žults paraugiem, kas ir tumši zaļā krāsā. Izmantojot ļoti koncentrētu
žulti ar augstām PAH metabolītu vērtībām var būt nepieciešams pat 20 000 reižu
atšķaidījums, lai fluorescences signālu varētu nolasīt lineārajā kalibrācijas līknes daļā
(Lin et al., 1996).
Signālu intensitātes attiecības pie dažādiem viļņu garumu pāriem (290/335, 341/383,
un 380/430nm) sniedz informāciju par PAH piesārņojuma izcelsmi: kompleksi
savienojumi ar alkilētiem un nealkilētiem naftalēna metabolītiem, ko atrod zivīm, kas
pakļautas naftas produktu piesārņjumam uzrāda augstāku fluorescences intensitāti pie
290/335 nm, kamēr nepilnīgas sadegšanas rezultātā radušies savienojumi uzrāda
augstāku fluorescenci pie 341/383 un 380/430nm, jo satur 4 un 5/6-gredzenu PAH
(pirēnu un benzo[a]pirēnu) (Lin et al., 1996; Aas et al., 2000b).
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PAH svienojumu koncentrācijas Rīgas līča un atklātās Baltijas jūras plekstēs
Plekstes tika ievāktas ar „Nordic” tipa zinātniskās zvejas tīkliem 3 paraugošanas
vietās Liepājas-Jūrmalciema apgabalā (30.06.-02.07.2015), Kolkā (14.07.2015),
Lielupes, Daugavas un Gaujas grīvu rajonos (01.05.2015; 22.10.2015).
Žults un aknas PAH analīzēm tika savākta tūlīt pēc zivju atvešanas krastā. Aknu
paraugi tika apvienoti no 5 līdzīga izmēra zivīm. Analīzes tika veiktas zinātniskajā
institūtā „BIOR”, nosakot benzo[a]antracēna, benzo[b]fluorantēna, benzo[a]pirēna un
krizēna summu (mg/kg slapjā svara), atsevišķi izdalot benzo[a]pirēna koncentrācijas.
Žults paraugi tika savākti no individuālām zivīm, kurām no žultspūšļa bija iespējams
paņemt vismaz 200µl paraugu. No pārējām zivīm ar tukšiem žultspūšļiem tika ņemts
integrētais paraugs no 3-5 zivīm. FF metodes testēšanai tika izmantoti tikai paraugi,
kas ievākti Lielupes, Daugavas un Gaujas grīvu rajonos. Pārējie paraugi uzglabāti
dziļajā saldētavā (-85ºC) līdz pilnīgai metodes atstrādei un aprobācijai.
PAH ķīmiskās analīzes plekstu aknu paraugos uzrāda salīdzinoši zemas
koncentrācijas. Šobrīd nav izstrādātas PAH koncentrāciju pieļaujamās normas zivīs.
Vienīgais regulējošais dokuments Komisijas Regula (EC, No 835/2011) nosaka PAH
pieļaujamās koncentrācijas kūpinātu zivju muskuļos, kur PAH koncentrācijas
paaugstinās kūpināšanas procesā.
6.tabula. PAH savienojumu koncentrācijas Rīgas līča un atklātās Baltijas jūras
piekrastes zivīs.

Paraugs
JM1M
JM2M
JM3M
JM4M
JM5T
KO6M
KO7M
KO8T
KO9T
KO10M
KO11T
DA12M
DA13TM

Policikliskie aromātiskie
ogļūdeņražibenzo[a]antracēna,
benzo[b]fluorantēna,
benzo[a]pirēna, krizēna
summa (g/kg) slapjā svara
0.60 ± 0.09
0.49 ± 0.06
0.51 ± 0.08
0.92 ± 0.14
1.2 ± 0.1
0.38 ± 0.04
0.50 ± 0.09
0.51 ± 0.08
1.5 ± 0.2
1.0 ± 0.1
0.69 ± 0.08
0.63 ± 0.09
0.71 ± 0.11

Benzo[a]pirēns,
(g/kg)
< 0.09
< 0.09
< 0.09
< 0.09
0.11 ± 0.02
< 0.09
< 0.09
< 0.09
0.10 ± 0.02
0.13 ± 0.3
< 0.09
< 0.09
< 0.09

Konstatēta būtiska negatīva sakarība starp zivju izmēru un PAH savienojumu saturu
aknās. Maza izmēra plekstes akumulē ievērojami vairāk PAH savienojumus nekā
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lielākās plekstes (13.att.). Tāpat tēviņiem biežāk konstatētas augstākas PAH
koncentrācijas nekā mātītēm. Tas izskaidrojams, ka jaunākām butēm aknas vēl
nestrādā pietiekoši efektīvi nespējot metabolizēt PAH savienojumus.
PAH zivju (butēs) aknās 2015

- benzo(a)pirēns

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

1,80

m g kg

-1

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

17-19

17-19

20-25

25-28,5

29-32

15-20

20-25

20-25

20-25

25-30

25-30

15-20

JM5T

JM4M
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KO10M

KO6M
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DA12M

Jūrm alciem s

Kolka

Dažādi
izm ēri

DA13TM

Daugavgrīva

13.att. PAH koncentrācijas plekstu aknās atkarībā no zivju izmēra.
Vienīgā informācija par PAH metabolītu saturu Rīgas līča zivīs iegūta BONUS
projekta BEAST laikā. Rīgas līča zivīs konstatētas Baltijas jūrai salīdzinoši augstas
PAH metabolīta 1-hidroksipirēna koncentrācijas (200-300 ng/ml)

14.att. PAH metabolīta 1-hidroksipirēna koncentrācija Baltijas jūras plekstu (mātīšu)
žultī 2009. un 2010. gada decembrī. BONUS projekta BEAST rezultāti, analizēti vTI
(Nyberg et al, 2013).
Projekta laikā tika izmēģināta FF PAH metabolītu skrīninga metode ar Rīgas līča
plekstu paraugiem. Iegūtie rezultāti parāda labu sakritību ar publicētajiem datiem. 1hidroksipirēna koncentrācijas (iegūtas ar FF) Rīgas līča dienvidu daļā svārstījās no
14-1614 ng/ml, vidēji sasniedzot 480 ng/ml. PAH metabolītu koncentrācijām ir
būtiska pozitīva korelācija ar garuma/svara indeksu 0.59 (n=18, p<0.05), tātad
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garākās un smagākās zivis potenciāli satur vairāk PAH metabolītu. Mazā paraugkopas
apjoma dēļ nav iespējams noteikt atšķirības starp Daugavas, Gaujas un Lielupes
paraugkopām. Lielupē konstatētas augstākas vērtības, taču atšķirības starp stacijām
nav statistiski ticamas, jo datu izkliedes starp atsevišķiem indivīdiem ir lielas. Šobrīd
ir pieejami pirmie novērtēšanas pamatkritēriji (BAC- background assessment criteria)
(16 ng/ml, ar HPLC-F), bet vides novērtēšanas kritēriji (EAC- environmental
assessment criteria) 1-hidroksipirēnam plekstu žultī vēl nav izstrādāti (Nyberg et al,
2013). Salīdzinot iepriekšējos projektos iegūtos rezultātus (BONUS BEAST) ar šajā
projektā iegūtajiem pirmajiem rezultātiem, redzams, ka BAC vērtības tiek ievērojami
pārsniegtas, taču pagaidām nav skaidrs kādas vērtības varētu būt EAC. Tāpēc šobrīd
novērtēt Rīgas līča vides stāvokli pēc PAH metabolītu koncentrācijām vēl nav
iespējams, taču spriežot pēc zemās BAC vērtības, PAH piesārņojums Rīgas līcī ir
aktuāla problēma. Tāpēc nepieciešms turpināt darbu pie metodes apgūšanas un uzkrāt
faktu materiālu par PAH metabolītu koncentrācijām dažādās Rīgas līča vietās.
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Enzimātisko biomarķieru un metalotioneīna aktivitāte Rīgas līča moluskos

Ievads
Bīstamās vielas jūrā nonāk ar notekūdeņiem un lauksaimniecības noteci, no
gaisa, kā arī no kuģu transporta, ostu darbības vai jūrā veidotām konstrukcijām.
Galvenās zonas, kur visvairāk akumulējās antropogēnais piesārņojums, ir jūras
piekraste un upju grīvu rajoni (HELCOM, 2002).
Baltijas jūrā atrodama liela ķīmisko vielu daudzveidība, piemēram, dioksīni,
polihlorētie bifenili, DDT, smagie metāli, pesticīdi u.c. Bīstamās vielas saglabājas
jūras vidē ļoti ilgi, nonāk sedimentos vai akumulējas biotā. Daudzi organiskie
savienojumi un smagie metāli nonāk tieši barības ķēdēs un tiek akumulēti
organismos, sasniedzot pat tādas koncentrācijas, kas var būt toksiskas jūras
organismiem. Tās negatīvi ietekmē dzīvnieku vairošanās spējas, it īpaši sugām, kas
atrodas barības ķēdes augšgalā (McCarthy and Stutgart, 1990; Livingstone et.al.,
1992; Livingstone 1993.).
Pēdējo desmitgadu laikā ir attīstītas dažādas metodes, lai pārbaudītu un
kontrolētu vides piesārņojumu, viena no tām ir biomarķieru izmantošana. Biomarķieri
ir ķīmiskās vielas iedarbības rādītāji, kas izpaužas kā sub-letāla bioloģiska reakcija uz
piesārņotāja vielas iedarbību organisma vai tā elementu līmenī, kas uzrāda novirzes
no normāla stāvokļa (Peakall, 1994). Biomarķieri iekļauj vairākus molekulārus,
bioķīmiskus, fizioloģiskus, histoloģiskus, morfoloģiskus un celulārus parametrus, kas
tiek uzskatīti par efektīvām un rentablām metodēm, lai iegūtu informāciju par vides
stāvokli un piesārņojuma ietekmi uz bioloģiskajiem resursiem (McCarthy and
Stutgart, 1990; Hugget et.al., 1992; Wester et.al., 1994; Depledge et.al., 1995).

Materiāli un metodes

Vieni no galvenajiem organismiem, kas tiek pielietoti ķīmiskā piesārņojuma
novērtēšanai ūdens ekosistēmās, ir divvāku gliemenes (Bealiaeff et al., 1997). Tās ir
sēdošas, filtrētāj gliemenes, plaši izplatītas gan piekrastu, gan upju grīvu rajonos, spēj
akumulēt dažāda veida piesārņojumus. Šo īpašību dēļ tās tiek izmantotas
piesārņojuma monitoringa programmās, kur ķīmiskajām analīzēm paralēli tiek veikta
arī biomarķēšana, novērtējot piesārņojuma izraisīto molekulāro, bioķīmisko, celulāro
ietekmi uz organismu (Livingstone, 1993, OSPAR, 2008). Baltijas jūrā biomarķieru
aktivitāte galvenokārt tiek noteikta ēdamgliemenēs (Mytilus trossulus (Kopecka et al.,
2006), Mytilus edulis (Leiniö un Lehtonen, 2005; Kankaanpää et al., 2007), kā arī
Baltijas plakangliemenēs Macoma balthica (Leiniö un Lehtonen, 2005). Tā kā Rīgas
līcī ēdamgliemens ir reti sastopamas, kā mērķorganisms tika izvēlēta Baltijas
plakangliemene M. baltica.
Lai noteiktu piesārņojuma bioloģiskos efektus, maija, augusta un novembra
mēnešos, desmit Rīgas līča stacijās (15.attēls) tika ievāktas Baltijas plakangliemenes
(Macoma balthica), izmantojot Van Veen tipa bentosa kausu un noteikta biomarķieru
- acetilholīnesterāzes (AChE), glutationa S-transferāzes (GST), katalāzes (CAT) un
metalotioneīna aktivitāte (MT). Kā mērķorgāns GST, CAT un MT biomarķieru
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aktivitātes noteikšanai tika izmantots M.baltica gremošanas dziedzeris, bet AChE –
gliemenes pēdas. Biomarķieru aktivitāte tika noteikta spektrofotometriski, balstoties
uz iepriekš izstrādātām metodēm, tās pielāgojot mikroplatei (GST – Habig et.al.,
1974; CAT - Claiborne 1985; AChE - Bocquene and Galgani 1998; MT - Viarengo et
al. 1997).

15. attēls. Baltijas plakangliemenes Macoma baltica paraugu ievākšanas stacijas
Rīgas līcī.
Iegūtie rezultāti tika analizēti izmantojot matemātisku metodi, kas apvieno
visas izmērītās biomarķieru atbildes reakcijas vienā vispārējā ''stresa indeksā'' sauktā
par integrēto biomarķieru indeksu („Integrated Biomarker Response” - IBR; Beliaeff
and Burgeot, 2002) .

Rezultāti

Jūras biomonitoringā glutationa S-transferāzes (GST) aktivitāte ir viens no
visbiežāk pielietotajiem antioksidantu enzīmiem. Tā piedalās detoksikācijas procesos,
kur tā aktivizē glutationa (GSH) konjugāciju ar ksenobiotiķi (Clark, 1989; Sheehan et
al., 2001; Strange et al, 2001). Pēc piesārņojuma ietekmes GST aktivitāte tiek
izmantota kā biomarķieris, kas norāda uz organisko savienojumu kā policiklisko
aromātisko ogļūdeņražu (PAH), polihlorēto bifenilu (PCB) klātbūtni vidē (Fitzpatrick
et al., 1997; Willet et.al., 1997; Armknecht et al., 1998; Moreira and Guilhermino,
2005).
Rīgas līcī augstākā GST aktivitāte tika konstatēta 111. stacijā, uzrādot 445
nmol mg-1 min-1. Salīdzinoši augstākas vērtības tika konstatētas Rīgas līcī pret
Ainažiem (107. st. - 346 nmol min-1mg-1 proteīnu), Daugavgrīvu (101A st. - 343 nmol
min-1mg-1 proteīnu) un Mērsragu (VAD2 st. - 330 nmol min-1mg-1 proteīnu).
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16. attēls. Biomarķiera glutationa S-transferāzes (GST) aktivitāte Baltijas
plakangliemenēs Macoma baltica Rīgas līcī
Iegūtie GST biomarķiera rezultāti tālāk tika aprēķināti pēc IBR indeksa (2.
att.), uzrādot biomarķieru atbildes reakcijas intensitāti stacijās. Viszemākā GST
aktivitāte konstatēta 114. stacijā, kā arī Rīgas līča austrumdaļā, savukārt visaugstākā –
111. stacijā un 101A stacijā. Salīdzinot iegūtos datus ar pētījumiem no Somu līča
(Leiniö and Lehtonen, 2005), GST aktivitāte Rīgas līcī konstatēta daudz zemāka,
norādot augstāku ekoloģisko kvalitāti.
Katalāze (CAT) ir enzīms, kas sastopamajās augu un dzīvnieku šūnās,
pārveidojot organismam kaitīgo ūdeņraža peroksīdu par nekaitīgiem galaproduktiem,
un tiek plaši pielietots kā oksidatīvā stresa biomarķieris (OSPAR, 2008). Palielināta
CAT aktivitāte norāda uz oksidatīvo stresa klātbūtni, kas bieži saistīts ar pārmērīgu
brīvo radikāļu veidošanos dažādu organisko savienojumu katabolismu laikā
(Claiborne, 1985; Di Giulio et al., 1989).
CAT aktivitāte Rīgas līča ievāktajās gliemenēs svārstījās robežās no 22 – 56
µmol min-1mg-1 proteīnu. Iegūtie rezultāti uzrādīja izteiktas atšķirības starp stacijām
(17.att.). Visaugstākā CAT intensitāte tika konstatēta Irbes šaurumā (111., 114
stacijas), pretī Mērsragam (VAD2 ), kā arī Daugavas grīvā (101A). Nedaudz zemākas
vērtības tika noteiktas Lielupes (167B) un Gaujas grīvā (163B), bet viszemākā CAT
aktivitāte tika konstatēta Rīgas līča austrumdaļā. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar
datiem no Somu līča (Leiniö and Lehtonen, 2005), uzrādot daudz zemākas CAT
aktivitātes vērtības Rīgas līcī.
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attēls. Biomarķiera katalāzes (CAT) aktivitāte Baltijas plakangliemenēs
Macoma baltica Rīgas līča stacijās

Neirotoksiskā stresa biomarķieris acetilholīnesterāze (AChE) norāda uz fosfororganisko savienojumu un
karbamātu pesticīdu iedarbību uz organismiem (Moreira et al., 2004). Dzīvajos organismos šie ķīmiskie savienojumi
inhibē neironu sinapsēs esošo holīnesterāzi, kas izraisa organisma refleksīvo darbību (elpošanas, sirdsdarbības u.c.)
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traucējumus, kuru pazīmes ir konvulsijas, paralīze vai nāve. Šis enzīms tiek plaši pielietots jūras monitoringā kā
specifiskais biomarķieris (OSPAR, 2008, HELCOM, 2012).
Rīgas līcī ievāktajos paraugos AChE aktivitāte svārstījās robežās no 25 - 40 nmol min-1mg-1 proteīnu. AChE
inhibācija tika konstatētas 114., 160B, 101A un stacijā pretim Mērsragam (VAD2) (18. attēls), savukārt vislabākie
rezultāti tika konstatēti Lielupes grīvas stacijā (167B). Salīdzinot iegūtos rezultātus ar datiem no Somu līča, AChE
inhibācija Rīgas līcī konstatēta daudz zemāka (Leiniö and Lehtonen, 2005).
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attēls. Biomarķiera acetilholīnesterāzes (AChE)
plakangliemenēs Macoma baltica Rīgas līča stacijās

aktivitāte

Baltijas

Tā kā smago metālu klātbūtne ierosina metalotioneīna (MT) sintēzi, tas tiek
plaši izmantots kā specifiskais biomarķieris Cd, Hg, Cu, Zn paaugstinātu
koncentrāciju noteikšanai vidē (OSPAR, 2008).
Rīgas līcī MT aktivitāte bija robežās no 151 līdz 300 µg g-1. Augstākās
koncentrācijas tika konstatētas Irbes šaurumā (114. stacija) un Rīgas līča ZA rajonā
(107. stacija), savukārt viszemākās – 111. stacijā un pretim Gaujas grīvai (163B).
Izvērtējot iegūtos rezultātus un tos salīdzinot ar Somu līča datiem, MT koncentrācijas
Baltijas plakangliemenēs Rīgas līcī bija salīdzinoši zemākās (Leiniö and Lehtonen,
2005).
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attēls. Biomarķiera metalotioneīna (MT)aktivitāte Baltijas plakangliemenēs
Macoma baltica Rīgas līča stacijās

Ekoloģiskā stāvokļa novērtējums, izmantojot biomarķieru aktivitāti
Lai noteiktu Rīgas līča stacijas pēc piesārņojuma 2015. gadā, visu četru iegūto
biomarķieru rezultāti tika apstrādāti izmantojot integrēto biomarķieru indeksu (IBR).
Iegūtie rezultāti uzrādīja vislielāko biomarķieru atbildes reakciju 114. stacijā, kā arī
101A stacijā. Nedaudz zemākas vērtības tika konstatētas 111. un VAD2 stacijā,
norādot uz visu iepriekšminēto vietu intensīvāku piesārņojumu. Jāmin, ka 101A, 111.
un 114. stacijas atrodas kuģu ceļā vai ļoti tuvu tam, turklāt šī nozare tiek uzskatīta par
vienu no galvenajiem potenciāli toksisko vielu avotiem Baltijas jūrā.
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attēls. Rīgas līča staciju novērtējums pēc integrētā biomarķiera indeksa
aprēķina

Balstoties uz daudzgadīgajiem biomarķieru datiem, kas iegūti laika periodā no 2010.
– 2015. gadam Rīgas līcī, tika uzsākta biomarķieru - GST, AChE un CAT potenciālo
kvalitātes klašu izstrāde. Diemžēl biomarķierim - metalotioneīnam (MT) esošo
rezultātu apjoms ir nepietiekams, lai varētu veikt kvalitātes klašu robežu izstrādi.
References jeb BAC (bacground assessment criteria) robežas tika aprēķinātas kā
10%-percentīle no visiem apkopotajiem datiem biomarķieriem GST, CAT, bet 90%percentile – AChE no visiem datiem. Savukārt labas/vidējas (GES – good
environmental status) tika noteiktas kā 50% novirze no references datiem GST un
CAT, bet AChE – 30% novirze (7.att.).
BAC

GES

AChE

41.3
28.9

GST

234.0
351.1

CAT

29.3
44.0

1. attēls. Potenciālās kvalitātes klašu robežas biomarķieriem AChE, GST, CAT
Baltijas plakangliemenēs Macoma baltica, Rīgas līcī
Izvērtējot iegūtos 2015. gada rezultātus, biomarķierim AChE GES robežas
tika pārsniegtas 114. stacijā, bet tuvu GES robežai vērtības bija VAD2 un 101A
stacijā. Savukārt biomarķierim GST - GES vērtības tika pārsniegtas 111. stacijā, bet
ļoti tuvu GES vērtībai – 107. un 101A stacijā. Biomarķierim CAT – GES vērtības
tika pārsniegtas 111., 114 un 101A stacijās, bet ļoti tuvu robežai bija VAD2 stacijā.
Iegūtie rezultāti sakrīt ar datiem, kas iegūti pēc IBR indeksa, kur šīs stacijas uzrādīja
visaugstāko biomarķieru stresa atbildes reakciju.
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Piesārņotāju bioloģiskie efekti: Vides faktoru izraisītas iedarbības
konstatēšana, izmantojot sānpelžu (Amphipoda) embriju attīstības
novirzīšanos no normāltipa
Ievads
Sānpelžu embrioģenēzes novirzes no normas ir vispārējs bioindikātors, kas ir
jutīgs pret dažāda veida piesārņojumu vidē (pesticīdi, rūpnieciskais piesārņojums utt.)
un ir izmantojams ilgtermiņa hroniskas ietekmes konstatēšanā uz konkrētu ķīmikāliju
vai piesārņojuma maisījumu, kā arī akūta piesārņojuma radīta efekta noteikšanu
dabiskās vides apstākļos (Sundelin et. al., 2008a). Turklāt iespējams iegūt informāciju
arī par negatīvu vides faktoru ietekmi, piemēram, skābekļa deficīta vai temperatūras
maiņas izraisītiem stresa apstākļiem, novērojot attiecīgu embriju attīstības novirzi no
normas. Tādējādi galvenā metodes priekšrocība ir atšķirt vispārējo piesārņotāju
ietekmi no vides faktoru radītās ietekmes. Metode ir iekļauta HELCOM CORESET
galveno bioindikatoru sarakstā (HELCOM, 2013).
Sānpležu ievākšana
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Sānpeldes embrioģenēzes pētījumiem tiek ievāktas to reproduktīvajā periodā,
kas katrai sugai ir atšķirīgs, piemēram, Monoporeia affinis tas ir novembris-marts un
embriji attīstās 3-4 nedēļas (februāra sākums, labākais periods veikt šo analīzi vēlajā
embrioģenēzes periodā). Sānpelžu ievākšana norit atbilstoši izmantotajai sugai – no
dziļūdens rajoniem ar Van Vīna kausu iegūst sedimentus, kurus izsijā caur 0,5 mm
sietu, sakoncentrējot tur mītošos organismus. Piekrastes sedimentus vienkārši izsijā
caur 0,5 mm sietu. Sānpeldes, kuras uzturas makroaļģu audzēs, ievāc izlasot
organismus no makroaļģēm. Transportējot organismus uz laboratoriju, nepieciešams
organismiem nodrošināt pēc iespējas dabiskākus vides apstākļus, jo reproduktīvās
mātītes reaģē uz skābekļa un temperatūras izmaiņu radīto stresu īpaši jūtīgi (Wiklund,
Sundelin, 2001).
Sugām, kurām reproduktīvajā periodā ir vairāki perējumi, vēlams embriju
kvalitātes noteikšanai izmantot agrīno pārošanās periodu, kad populācijā vērojama
daudz vienmērīgāks olu skaits un attīstība, nekā vēlākajos perējumos (Sundelin et. al.,
2008).
Laboratorijas analīzes
Atsevišķi tiek atlasītas apaugļotās mātītes ar labi saskatāmu olu maisu. No
dzīvas mātītes (lielākam organismam, ja nepieciešamas fiksē ar spirtu) ar adatu
palīdzību zem binokulāra tiek izpreparētas olas/embriji, lai redzētu embriju iekšējos
orgānus. Embriju attīstība tiek analizēta zem stereo mikroskopa. Nepieciešams
nodrošināt atbilstošu vides temperatūru, lai embriji netiktu pakļauti stresa situācijai.
Vēlama grafiskā dokumentācija. Veicot embriju kvalitātes analīzi, tiek konstatēts
embriju skaits un to attīstības stadija (1. att.), kā arī to stāvoklis – ietekmēta embriju
attīstība, deformācija, palielināti embriji vai embriji bez redzamiem vizuāliem
attīstības traucējumiem, neattīstītas, neapaugļotas vai mirušas olas, vai miris viss olu
maiss (2-4. att.). Statistiskai analīzei vēlamas vismaz 50 apaugļotas mātītes no viena
parauga, bet minimums jāizmanto vismaz 10 indivīdi (Sundelin et. al., 2008a).
Embriju/olu attīstības traucējumiem tiek izdalīti četri galvenie principi, kad
tiek novērota embriju attīstības novirzīšanās no normāltipa – olu/embriju deformācija,
olu neattīstīšanās, mirstība un miris viss perējums (nav iespējams precīzi aprēķināt cik
olas bijušas perējumā). Piemēram, embrijos, kuriem vērojama neliela deformācija, to
vieglāk konstatēt vēlākās attīstības stadijās, kā arī neattīstītas olas, kuras jau izgājušas
embrioģenēzes posmu. Līdz ar to šī metode nodrošina piesārņojuma radītās ietekmes
konstatēšanu un tiek rekomendēts izmantot šādai analīzei embrijus to vēlākajās
attīstības stadijās (piemēram, attīstības stadijās 3-7, kurās labāk var redzēt embriju
deformācijas). Analīzes protokols 1. pielikumā (Sundelin et. al., 2008a).
Deformētu embriju pazīmes - izpaužas dažādās deformācijas pakāpēs, kuras ir
viegli saskatāmas. Protams, nelielas deformācijas ir grūtāk saskatāmas, bet tās arī
nepieciešamas atzīmēt protokolā, jo tad var novērot, ka iespējams sagaidīt minimāla
līmeņa traucējumus populācijas attīstībā. Vispārējas deformācijas novērojamas (2. un
3. att.) – komatveidīgas savienotas acis, saīsināta attīstība ķermeņa daļām, saīsināta,
neregulāra un kopā saplūdusi mugurpuses daļa, dažādas membrānu isfunkcijas.
Nopietnākie membrānas bojājumi novērojami, kad lipīdi izplūst cauri iekšējai olu
membrānai un ir redzami uz ārējās membrānas, savukārt mazāki membrānu
disfunkcijas traucējumi, kad tiek izmainīta olu forma vai traucēta osmotiskā
regulācija, izraisot palielinātu ūdens saturu embrijos, radot tiem uztūkumu. Vides
faktoru radītais stress un pārtikas trūkums lielākoties embrijiem izraisa membrānas
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disfunkcijas radītos attīstības traucējumus un traucētu olu attīstību (Sundelin et. al.,
2008a).
Neattīstītas olas - neapaugļotas vai to attīstība pārtraukta gastrulācijas stadijā,
piemēram, nav veselas olas segmentācija (4. att).
Mirušas olas/ embriji un miris perējums (4. att.) – iespējams novērot jebkurā
attīstības embrioģenēzes stadijā (nav iespējams konstatēt attīstības stadiju), jo
olas/embriji ir balti neskaidri ar iztrūkstošiem orgāniem, jo proteīni mainījuši savu
struktūru. Savukārt, miris viss perējums nozīmē, ka olas ir sairšanas stāvoklī, parasti
tas novērojams agrā embrioģenēzes stadijā un grūti ir noteikt precīzu sākotnējo
olu/embriju skaitu. Mātīte ar sairušu perējuma maisu, vizuāli novērojama, it kā tajā
būtu iekšā biezas nogulsnes, eļļas pilni un perējumam ir līdzīga krāsa, kā mātītei ar
dzīvām olām (Sundelin et. al., 2008a).
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1. attēls Pontogammarus robustoides embriju attīstības stadijas. Foto E.
Strode.
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2. attēls Bathyporeia pilosa (A) neattīstīti (B), deformētu embriji (E),
membrānu tipa disfunkcijas (D) un lipīdu izplūšana (G – H) dažādās Baltijas
piekrastes rajonos, kā arī nevienmērīga embriju attīstība (C un F). Foto E. Strode.
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3. attēls Pontogammarus robustoides (A) neattīstīti, deformētu embriji (B-E),
membrānu tipa disfunkcijas (F) un lipīdu izplūšana (D) dažādos Rīgas līča piekrastes
rajonos. Foto E. Strode.
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4. attēls Monoporeia affinis miris perējums (A), mirušas olas/ embriji (C-F
un H) un neattīstītas olas (B un G) Rīgas līcī. Foto E. Strode.
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Iegūto datu interpretācija
Balstoties uz 20 gadu monitoringa programmu, Botnijas līcī un atklātajā
Baltijas jūras daļā ir izstrādāti kritēriji vides kvalitātes noteikšanai pēc deformēto
sānpelžu embriju skaita mātītē. Iegūtie rezultāti dod iespēju noteikt vides kvalitātes
stāvokli no augsta (tīras vides) līdz sliktam (piesārņota vide), aprēķinot deformēto
embriju skaitu (%) tiek noteikts vides kvalitātes statuss (1. un 2. tabula).
1. tabula
Vides vērtēšanas kritērijs pēc deformētiem Monoporeia affinis embrijiem (balstīts
uz HELCOM, 2010)
Klases statuss
Augsta
Laba

Deformēti embriji, %
< 2.9

2.9 < 5.7

Vidēja

5.7 < 8.6

Slikta

> 11.4

Vāja

8.6 < 11.4

2. tabula
Vides vērtēšanas kritērijs pēc deformētiem Gammaride dzimtas sānpelžu
Gmelinoides fasciatus, Pontogammarus robustoides and Gammarus tigrinus
embrijiem (balstīts uz HELCOM, 2014)
Klases statuss
Augsta
Laba

Deformēti embriji, %
<5

5<8

Vidēja

8 < 20

Slikta

> 40

Vāja

20 < 40

Otrs veids, kā reprezentēt rezultātus vienotā starptautiskajā sistēmā, tiek
noteikta GES (labas vides kvalitātes) robežas, kas tiek balstīts uz fona līmeņa un
paaugstināta līmeņa piesārņotāja identifikāciju pēc deformēto embriju īpatsvara (3.
tabula). GES-robežas noteikšana pēc sānpelžu embrioloģiskajiem izmeklējumiem
balstās uz diviem mainīgajiem, proti, (1) deformēto embriju proporciju un (2) mātītes
ar vairāk nekā vienu deformētu embriju proporciju. Abi mainīgie vienmēr jāmēra
vienlaikus un pēc abiem mainīgajiem vajadzētu sasniegt GES robežas areālu
(HELCOM, 2015 nepublicēti dati).
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4. tabula
GES- robežas M. affinis un Gammaride dzimtas sānpeldēm (balstīts uz ICES
cooperative Research Report no 315, Davies, Vethaak, 2012).
Monoporeia affinis

Vidējais

(1) Deformētu embriju īpatsvars
2.6 %
(2) Mātītes ar > 1 deformētu 15 %
embriju īpatsvars
Gammaride sānpeldes
(1) Deformētu embriju īpatsvars

(2) Mātītes ar > 1 deformētu
embriju īpatsvars

Fona
līmenis
(BAC)
0-3.8 %
0-22%

Paaugstināts
līmenis
(EAC)
>3.8%
>22%

<3.8%
<22%

0-5<8

>5-8

<8

0-20%

>20%

GESrobeža

<20%

GES robežas iespējams pielīdzināt arī citām sānpelžu sugām, ja pētāmajā
apgabalā netiek konstatēta Monoporeia affinis (3 un 4. tabula), pielīdzinot GES
robežām vides kvalitātes statusu (4. tabula), protams, izvērtējot arī šīm citām sugām
mātītes ar > 1 deformētu embriju īpatsvaru (<20%) (3. tabula) (HELCOM, 2015
nepublicēti dati).
3. tabula
GES robeža deformētiem embrijiem Gammaride dzimtas sānpeldēm Gmelinoides
fasciatus, Pontogammarus robustoides and Gammarus tigrinus izmantota Somu līcī.
GES-robeža
GES
sub-GES

Klases statuss
Augsta
Laba
Vidēja
Vāja
Slikta

Mātītes ar deformētiem embrijiem (%)
<5
5<8
8<20
20<40
>40
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Sānpelžu reprodukcijas kvalitāte Rīgas līcī un Baltijas jūrā
Sānpelžu reprodukcijas kvalitāte tika noteikta trīs sugām – Rīgas līča
dziļūdens sānpeldei Monoporeia affinis, svešzemju Rīgas līča piekrastes sugai
Pontogammarus robustoides un Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes sugai
Bathyporeia pilosa (1.att.).
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1. attēls. Reproduktīvas mātītes (A) Monoporeia affinis, (B) Pontogammarus
robustoides un (C) Bathyporeia pilosa, ievāktas Rīgas līcī un Baltijas jūrā. Foto E.
strode

Monoporeia affinisreprodukcijas kvalitāte Rīgas līcī

Monoporeia affinis tika ievākta no 8 Rīgas līča monitoringa stacijām, ar mērķi
noskaidrot to reproduktīvo kvalitāti (2. att). M. affinis reproduktīvās analīzes tika
veiktas laboratorijā, nosakot apaugļotu mātīšu embriju/olu attīstības kvalitāti.
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2. attēls Dziļūdens sānpeldes Monoporeia affinis ievākšanas vietas Rīgas līcī un
sedimentu kvalitāte pēc embrioloģiskajiem rādītājiem.
Augstākā M. affinis sastopamība ziemā tika konstatēta trīs stacijās 111A.,
162B. un 125. attiecīgi 6700, 3800 un 1500 ind. m2 (3. att.). Vidēji katrā stacijā tika
iegūtas līdz 15 reproduktīvām M. affinis mātītēm, kurām tika veikta embriju/olu
attīstības analīze, lai klasificētu vides kvalitāti, kurā organisms dzīvojis. M. affinis
biomasa attiecīgajās stacijās ir mainīga arī atkarībā no sezonalitātes, pārsteidzoši
augsta biomasa tika iegūta 111A. stacijā, salīdzinot ar iepriekšējiem rezultātiem,
konstatējot pat 2 reizes lielāku biomasu nekā 2012. gadā.

3. attēls M. affiinis sastopamība Rīgas līcī ziemas periodā (novembra beigas).
Embriju deformācija vislabāk saskatāma embrioģenēzes vēlajā periodā, bet kā
liecina iegūtie rezultāti (4. att), lielākoties tika konstatētas embriju attīstības
sākumstadijas (2-3). Piemēram, 160B. stacijā gandrīz puse no pārbaudītajiem
embrijiem tika konstatēti 4-6 attīstības stadijā, bet 125. un 162B. stacijā tika
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konstatēta vienmērīga embriju attīstība visās mātītēs, attiecīgi embriji 2 un 3 attīstības
stadijā, liecinot par pārošanās perioda stabilumu.

4. attēls. M. affinis embriju/olu attīstības stadijas
M. affinis mātītē vidēji tika konstatēti ap 40 embrijiem, izņemot 114A. un 125.
stacijas, kurās embriju skaits mātītē bija uz pusi mazāks (5. att.), kas iespējams
atkarīgs no barības pieejamības vai potenciālā piesārņojuma, jo tieši šajos paraugos
arī tika konstatēta lielākā embriju deformācija attiecīgi 13,7 un 7,6 %, norādot uz
sliktu un vidēju vides kvalitāti (2. un 5. att.). Paraugos embrijiem tika konstatēti arī
membrānu disfunkcijas traucējumi, neattīstītas olas/embriji un salīdzinoši mazāk - arī
lipīdu izplūšana (5. att.). Vismazāk ietekmēto embriju tika konstatēts Rīgas līča
Austrumu piekrastē 162B. un 163B. stacijās, norādot uz labu vides kvalitāti
organismu attīstībai un reprodukcijai, jo šajos paraugos tika konstatēta augstākais
olu/embriju skaits mātītēs (5. attt.).

5. attēls. M. affinis embriju attīstības kvalitāte un embriju/olu vidējais skaits mātītē.
Apskatot M. affinis mātīšu perējuma kvalitāti, tika konstatēts, ka katrā indivīdā
tika noteikts, kāds embrija deformācijas gadījums, uzrādot 100% deformāciju uz
mātīti VAD2. un 114A. stacijās, bet 160B. un 125. stacijā tas bija vairāk nekā 60 %
indivīdu. Savukārt 100 % neattīstīti perējumi tika konstatēti 107. un 111. stacijās,
kurās tika konstatētas mātītes ar nenosakāmu embriju attīstību. Neattīstīti perējumi
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(30%) tika konstatēti arī Rīgas līča Rietuma piekrastes stacijā VAD2., savukārt,
Austrumu piekrastē (162B. un 163B.) <20% deformācijas uz mātīti tika konstatētas(6.
att.).

6. attēls M. affinis perējuma kvalitāte
Rīgas līča sedimentu kvalitātes novērtējums pēc M. affinis
Rīgas līča Austrumu piekrastes stacijas 162B. un 163B. uzrāda augstu vides
kvalitāti (2 att.), jo ietekmēto embriju ir <1% (5. att.), savukārt ļoti sliktu vides
kvalitāti uzrāda Rīgas līča paraugi griezumā pret Irbes šaurumu, kur 107. un 111.
stacijā tika konstatēti tikai neattīstīti/miruši perējumi, bet 114A. stacijā 13.7% tika
konstatēta embriju deformācija (5 un 6. att.). Pārējās stacijās tika noteikta vidēja vides
kvalitāte, konstatējot 5.9-7.6% embriju deformāciju (2. un 7. att.).
Apskatot labas vides kvalitātes robežas (GES), tiek secināts pēc abiem
rādītājiem, tikai divas Rīgas līča Austrumu piekrastes stacijas ir fona līmenī (embriju
deformācija <3.8% un mātītes ar > 1 deformētu embriju īpatsvars <22%).

7. attēls GES robežas Rīgas līcim pēc M. affinis
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Pontogammarus robustoides reprodukcijas kvalitāte Rīgas līča
piekrastē
Apsekojot Rīgas līča piekrasti (8. att.), tika konstatēta neliela svešzemju sugas
P. robustoides biomasa vidēji 18±4 indivīdi/m2, kā arī vidēji reproduktīvo mātīšu
skaits un tēviņu skaits jūnijā tika konstatēts vienādās proporcijās (9 .att). Lielākais
organismu skaits tika konstatēts Garciema pludmalē, kas nav salīdzināms ar
iepriekšējo gadu rezultātiem, kad Vecāķu pludmalē tika konstatēta liela P.
robustoides biomasa (Strode et. al., 2013). P. robustoides lielākā izplatība tika
konstatēta līča vidusdaļā un Austrumu piekrastē, savukārt Rīgas līča Rietumu
piekrastē tikai vienā stacijā (Kaltene) tika konstatēta šīs sugas pārstāvji

8. attēls Piekrastes svešzemju sugas Pontogammarus robustoides ievākšanas vietas
Rīgas līcī un sedimentu kvalitāte pēc embrioloģiskajiem rādītājiem.
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9. attēls P. robustoides sastopamība Rīgas līča piekrastē (Jūnijā).
Embriju attīstība P. robustoides mātītēs jūnija sākumā tika konstatēta vidēji
65% tieši 2 attīstības stadijas embriji (10. att.), bet vienmērīga embriju attīstība (100
% - 2 attīstības stadija) tika konstatēta divās stacijās Lilastē un Bolderājā, kas
iespējams saistīts ar mazāko reproduktīvo mātīšu skaitu šajās stacijās (9. un 10. att.).
Savukārt stacijās, kur tika konstatēta lielāka reproduktīvo mātīšu biomasa (Garciemā,
Vecāķos un Ainažos) tika novērota vismaz četru attīstības stadiju embriju klātbūtne,
pat jaundzimušie organismi (7 stadija).

10. attēls. P. robustoides embriju/olu attīstības stadijas
Procentuāli lielākais ietekmēto (<12 %) embriju, kā arī konstatēto deformēto
embriju 7,5 % skaits tika konstatēts centrālajā Rīgas līča piekrastē Dubultos (11. att.),
kur tika novērota arī maza reproduktīvo mātīšu biomasa. Savukārt, salīdzinoši
vismazākā ietekme uz embriju attīstību tika konstatēta Salacgrīvas, Lilastes
piekrastēs, bet Bolderājas piekrastē tika noteikti tikai neattīstītu olu, kā arī netika
savāktas pietiekoši daudz reproduktīvas mātītes, lai noteiktu P. robustoides
embrioloģisko kvalitātes stāvokli. Vidēji P. robustoides mātītē tika konstatētas 84±27
olas uz mātīti, bet Vecāķos reproduktīvajās mātītēs bija trīs reizes mazāk 28±13, kas
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varētu liecināt par piesārņojumu klātbūtni, kas ietekmējusi olu reprodukcijas kvalitāti,
jo salīdzinoši liels skaits arī tika konstatēts deformēto embriju (11. att.).
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11. attēls P. robustoidesembriju attīstības kvalitāte un embriju/olu vidējais skaits
mātītē.
Apskatot P. robustoides mātīšu perējuma kvalitāti, tika konstatēts, ka embrija
deformācijas gadījums tika noteikts katrā indivīdā Dubultu un Vitrupes stacijās,
uzrādot 100 % deformāciju uz mātīti, bet Garciema stacijā > 60 %, savukārt pārējās
stacijās mazāk kā 50 % indivīdiem tika konstatēts kāds embriju deformācijas
gadījums mātītē (12. att.).

12. attēls P. robustoides perējuma kvalitāte.
Rīgas līča sedimentu kvalitātes novērtējums pēc P. robustoides.
47

P. robustoides embrioloģiskie izmeklējumi uzrāda augstu kvalitāti (<5%
deformētu embriju) Rīgas līča piekrastes rajonos, izņemot Dubultu stacijā labu
kvalitāti, kur ievāktajām P. robustoides reproduktīvajām mātītēm tika konstatēts 7,5%
deformētu embriju (8. att.).
Apskatot labas vides kvalitātes robežas (GES), tiek secināts, ka pēc deformētu
embriju klātbūtnes fona līmenī ir gandrīz visas stacijas, izņemot Dubultus, kur tika
konstatēts paaugstināts fona līmenis. Savukārt, pēc rādītāja mātītes ar >1 deformētu
embriju perējumā, pārsniedz fona līmeni 60 % stacijas (>20 %), bet 40 % staciju ir
fona līmenī – Salacgrīva, Lilaste, Bolderāja un Kaltene (13. att.).

13. attēls GES robežas Rīgas līcim pēcP. robustoides
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Bathyporeia pilosa reprodukcijas kvalitāte Rīgas līča piekrastē un
Baltijas jūrā
Baltijas jūras piekrastē tika konstatēta tikai Bathyporeia pilosa, kas raksturīga
seklākiem piekrastes ūdeņiem un smilšainiem sedimentiem. Sānpeldes tika ievākta no
4 atklātās Baltijas jūras piekrastes stacijām Jūrmalciemā, Liepājā, Ventspilī un Kolkas
ragā, kā arī Rīgas līča pusē Kolkā un Vecāķu pludmalē ar mērķi noskaidrot sānpeldes
reproduktīvo kvalitāti (14. att), nosakot apaugļotu mātīšu embriju/olu attīstību.
Apsekojot atklātās Baltijas jūras piekrasti (14. att.), tika konstatēta liela Bathyporeia
pilosa sugas biomasa un augsts reproduktīvo mātīšu skaits > 100 visās stacijās,
savukārt Vecāķos sugas biomasa bija mazāka.

14. attēls Piekrastes sānpeldes Bathyporeia pilosa ievākšana vasaras periodā atklātajā
Baltijas jūrā un Rīgas līcī un sedimentu kvalitāte pēc embrioloģiskajiem rādītājiem.
B. pilosa reproduktīvas mātītes dabā tika konstatētas visus vasaras mēnešus,
kas liecina par sugas spēju vairoties vairākas reizes gadā. Pārsvarā tika konstatētas
embriju attīstība sākot no 2 attīstības stadijai līdz pat jaundzimušajiem (7 attīstības
stadija). Lielākoties tika konstatēta embriju sākumstadija (2 stadija) Ventspilī pat 80
%, bet Kolkā, Liepājā gandrīz 50 %. Kā arī, piemēram, Jūrmalciemā augustā
ievāktajiem paraugiem tiek konstatēts mazāks skaits embriju 2 attīstības stadijā, bet
vairāk 6 attīstību stadijā (15. att.). Eksperimentālajā daļā, novērojot embriju attīstību
B. pilosa atrodoties laboratorijas apstākļos, pēc nedēļas tiek konstatētas pārsvarā
vēlākās embriju attīstības stadijas - Kolkā 4-6 stadija, bet Liepājā joprojām tiek
konstatētas visas attīstības stadijas, bet vairāk dominē 4 un 6 attīstības stadija (15.
att.).
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15. attēls B. pilosaembriju/olu attīstības stadijas
Procentuāli lielākais ietekmēto > 20 % embriju skaits tika konstatēts Rīgas līcī
- Kolka un Vecāķos, bet deformēto embriju ap 5 % Kolkā (16. att.), nekonstatējot
būtisku atšķirību starp Kolkas Rīgas līča vai atklātās Baltijas jūras daļu. Lielāko
ietekmi embriju attīstībā uzrāda tieši membrānu disfunkcijas gan Kolkā, gan Vecāķu
pludmalē ievāktajām B. pilosa (16. att.), kas iespējams izskaidrojams mazāku ūdens
sāļumu. Savukārt, salīdzinoši vismazākā ietekme uz embriju attīstību tika konstatēta
Liepājā, kur netika konstatēta deformētu embriju klātbūtne ievāktajos organismos.
Būtiska atšķirība vērojama eksperimentālajos rezultātos, kur B. pilosa embriju
kvalitāte tika noteikta pēc nedēļas vai ilgākas inhibācijas organismiem laboratorijas
apstākļos, jo Rīgas līča Kolkas pusē tika konstatēta trīs reizes lielāks deformēto
embriju skaits, kā arī Liepājas paraugiem tika novērota deformētu embriju klātbūtne
(16 att.), kas liecina par to, ka deformāciju embrijiem iespējams izraisījis potenciālā
piesārņojuma koncentrētākā vide, vai arī laboratorijas vidē nav notikusi ūdens
apmaiņas process, vai organismiem stresa stāvoklis izraisījis embriju deformāciju..
Vidēji B. pilosa mātītē tika konstatētas 4-8 olas uz mātīti, bet Jūrmalciemā
augusta mēnesī olas mātītēs tika konstatētas salīdzinoši mazāk (<3±1), kas iespējams
saistīts ar sugas reproduktivitātes ciklu, jo reproduktivitāte organismam nākamajā
metienā samazinās.

16. attēls B. pilosaembriju attīstības kvalitāte un embriju/olu vidējais skaits mātītē.
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Apskatot B. pilosa mātīšu perējuma kvalitāti, tika konstatēts, ka kopumā visās
stacijās <20 % indivīdu tika noteikts kāds embriju deformācijas gadījums (17. att.),
izņemot eksperimentālos rezultātus, kad Kolkas stacijas Rīgas līča pusē vāktajiem
paraugiem pēc 10 dienu inhibēšanas laboratorijas apstākļos >50 % indivīdu tika
konstatēts deformētu embriju klātbūtne.

17. attēls B. pilosa perējuma kvalitāte.
Sedimentu kvalitātes novērtējums pēc B. pilosa.
B. pilosa embrioloģiskie izmeklējumi visās stacijās uzrāda augstu ekoloģisko
kvalitāti (<5 % deformētu embriju), izņemot eksperimentālos rezultātus, kur Kolkas
stacijā Rīgas līča pusē ievāktajiem B. pilosa pēc 10 dienu ekspozīcijas laboratorijas
apstākļos tika konstatēta vidēja vides kvalitāte (14. att. un 18. att.).
Apskatot labas vides kvalitātes robežas (GES), tiek secināts, ka visas stacijas,
pēc deformētu embriju klātbūtnes un mātītes ar >1 deformētu embriju, ir fona līmenī.
Savukārt, Kolkas stacijā Rīgas līča pusē ievāktajiem B. pilosa pēc 10 dienu
ekspozīcijas laboratorijas apstākļos tika konstatēts paaugstināts fona līmenis pēc
abiem rādītājiem (18. att.).

18. attēls GES robežas Rīgas līcim pēcB. pilosa
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Kopsavilkums un secinājumi

Kopumā Rīgas līča piekrastes stacijas uzrāda augstu ekoloģisko kvalitāti pēc
embrioloģiskajiem izmeklējumiem (19. att.), bet līča dziļūdens stacijas ir ar
vidēju/sliktu ekoloģisko kvalitāti. Kaut arī M. affinis ir toksikorezistentāka suga,
salīdzinot ar B. pilosa un P. robustoides (Strode un Balode, 2013) tā pēc
embrioloģiskajiem izmeklējumiem uzrāda vidēju un pat sliktu (griezumā pret Irbes
šaurumu) vides kvalitāti Rīgas līcī. Kā arī apskatot labas vides kvalitātes robežas
(GES), tiek secināts, ka Rīgas līča piekrastes stacijas pārsvarā pēc deformētu embriju
klātbūtnes ir fona līmenī, savukārt līča dziļūdens stacijas pēc M. affinis pārsniedz šo
fona līmeni. Zviedrijā Baltijas jūrā M. affinis embrioloģiskie izmeklējumi ir iekļauti
monitoringa programmā un viņu rezultāti liecina, ka lielāka embriju deformācija tiek
noteikta stacijās, kas tuvākas rūpnieciskajiem rajoniem (Löf et. al., 2016, Sundelin B.,
Eriksson A-K., 1998.).
Rīgas līča dziļūdens staciju ekoloģiskajam novērtējumam būtu nepieciešams
veikt M. affinis embrioloģiskos izmeklējumus to dabiskajā vidē ziemas mēnešos, kad
norit embriju augšanas periods no janvāra – aprīlim, lai tiktu izslēgti citi ietekmējošie
faktori (piemēram, barības nepietiekamība vai stresa apstākļi).

19. attēls Sedimentu ekoloģiskā kvalitāte Rīgas līcī un Baltijas jūras atklātajā
daļā pēc sānpelžu B. pilosa, M. affinis un P. robustoides embrioloģiskajiem
izmeklējumiem to dabiskajā vidē.
Salīdzinot savstarpēji organismus un tiem konstatētos embriju attīstības
traucējumus (20. att.) var secināt, ka būtiski atšķiras (p <0.05) embriju deformācija un
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20. attēls Embriju attīstības kvalitāte sānpeldēm B. pilosa, M. affinis un P.
robustoides (vidējie rādītāji) pārbaudītajos paraugos.
neattīstītu embriju klātbūtne starp katras sugas indivīdiem, bet būtiski neatšķiras starp
stacijām (1. tabula). Lipīdu izplūšanas gadījumi tika reti konstatēti līdz ar to netika
konstatēta būtiska atšķirība ne paraugiem ne starp organismiem, savukārt būtiskas
atšķirības tika konstatētas membrānu disfunkcijas gadījumā gan starp organismiem,
gan stacijām sig. <0.05 (1. tabula., 21 att.).
1. tabula
Ietekmēto embriju būtiskums starp visiem organismiem un stacijām.
ANOVA Table

deformācija * Organisms
deformācija * stacijas
membrānas disfunkcija *
Organisms

membrānas disfunkcija * stacija
lipīdu izplūšana * Organisms
lipīdu izplūšana * stacija
neattīstīti * Organisms
neattīstīti * stacija

Sum of
Squares

629,283

df

2

Mean
Square

314,641

F

3,580

Sig.

,029

1916,182

19

100,852

1,139

,311

3073,402

2

1536,701

4,168

,016

15616,886

19

821,941

2,364

,001

468,001

19

24,632

,727

,790

2404,827

19

134,406
907,575

2
2
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Veicot klāstera analīzi skaidri redzams, ka Rīgas līča dziļūdens stacija 114A,
ņemot vērā vidējo embriju deformāciju, veido atsevišķu klāstera grupu (23. att.), kā
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22. attēls Klāsera analīze vidējai embriju deformācijai visām sānpeldēm un
pārbaudītajām stacijām.
arī atseviķi izdalās nākamās Rīgas līča dziļūdens stacijas (ar vidēju kvalitāti) un
Dubultu stacija (laba kvalitāte), kuras iedalās atsevišķi no otra klāstera (23. att.).
Savukārt, aplūkojot klāztera analīzi vidējai embriju kvalitātei perējumā, ņemot
vērā membrānu disfunkciju un neattīstītu embriju klātbūtni, atsevišķu klāsteru grupu
veido 114A stacija (M. affinis) ar Rīgas līča piekrastes stacijām Kolkas gan jūras gan
līča pusē un Vecāķu staciju (B. pilosa) (24. att.), kurās konstatēta kopumā lielāka
ietekme embriju attīstībai, kas varētu būt saistīts ar vides faktoru maiņu piemēram,
sāļuma izmaiņas, stresa apstākļi, barības bāzes trūkums, bet nav saistīts ar potenciālo
piesārņojumu uz ko norāda tieši deformētu embriju klātbūtne.
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24. attēls Klāsera analīze vidējai embriju kvalitātei perējumā visām sānpeldēm
un pārbaudītajām stacijām.
Rīgas līča un Baltijas jūras ekoloģiskās kvalitātes noteikšana pēc
embrioloģiskajiem rādītājiem ir būtiska, jo var gan noteikt vides kvalitāti, kurā
organisms dzīvo, gan organismu reproduktivitāti. M. affinis ir starptautiski atzīts
organisms, bet tā izmantošanas iespējas ir sarežģītākas, sakarā ar tā vairošanos reizi
sezonā un embriju attīstību ziemas sezonā no janvāra līdz aprīlim. Kā arī M. affinis ir
toksikorezistentāka suga (Strode un Balode, 2013) un dabiskā dzīvotne ir Rīgas līča
dziļūdens sedimentu slānis, kur iespējams lielāks potenciālais piesārņojums nekā
piekrastes zona. Savukārt, B. pilosa augstā biomasas sastopamība ne tikai atklātajā
Baltijas jūras piekrastē, bet arī Rīgas līcī, ļauj salīdzināt vides kvalitātes stāvokli pēc
viena organisma jutības, kā arī organismam vairošanās cikls ir vasaras periods. Kā
liecina eksperimentālie rezultāti B. pilosa būtu nepieciešams veikt pētījumu par
embriju attīstību. Bet P. robustoides ir svešzemju suga, un tās sastopamība Rīgas līcī
nav koncentrēta vienkopus ar augstu biomasu (Strode et. al, 2013), sakarā ar to ir grūti
savākt nepieciešamo organismu skaitu būtiskai statistiskai analīzei. Savukārt, šī suga
ir izmēros lielāka, līdz ar to olu/embriju skaits mātītē ir vismaz trīsreiz lielāks ar
lielāku varbūtību konstatēt deformāciju embrijos, kā arī to iespējams mēģināt ievākt
saldūdens rajonos un veikt laboratorijas apstākļos biotestēšanas pētījumus.
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Provizorisks vides stāvokļa novērtējums Jūras stratēģijas pamatdirektīvas
D8.2 kvalitātes kritērijam
Nokļūstot vidē piesārņojošās vielas mijiedarbojas ar dažādiem ekosistēmas
komponentiem. Noturīgie organiskie piesārņotāji biokoncentrējas organismos, kas to
uzņem caur ķermeņa virsmu un ar barību. Nereti barības ķēdēs novērojama
piesārņojošās vielas biomagnifikācija. Tāpēc, lai gan piesārņojošās vielas
koncentrācijas ūdenī ir zem noteikšanas sliekšņa, uzkrājoties barības ķēdēs tās var
sasniegt bīstami augstas koncentrācijas augstākajos barības ķēdes posmos, ietekmējot
plēsīgās zivis, putnus, roņus un cilvēkus. Bīstamās vielas organismā var izraisīt
kaitīgus efektus molekulārā, šūnu, audu un orgānu līmenī. Šie traucējumi var ietekmēt
populāciju dzīvotspēju, apdraudot to pielāgošanos vides apstākļiem, reproduktīvās
spējas un veicinot slimību izplatīšanos. Izmaiņas populācijās struktūrā vai izmērā, it
īpaši ekosistēmas atslēgas sugām, var būtiski ietekmēt ekosistēmas funkcionēšanu.
Tāpēc sekojot šai ietekmju un efektu shēmai būtu loģiski secināt, ka novērojot
izmaiņas zemākajos (molekulārajos, šūnu, audu) līmeņos būtu iespējams prognozēt un
varbūt laikus novērst izmaiņas augstākajos līmeņos.
Šobrīd Rīgas līcī netiek veikts piesārņojuma bioloģisko efektu monitorings, tomēr
dažādu projektu ietvaros (BONUS BEAST, GES-REG, COHIBA, HIDROTOX)
iegūta informācija par Rīgas līča biotā novērojamiem bioloģiskajiem efektiem kopš
2008.gada.
Agrīnās brīdināšanas sistēmā var ietvert enzimātiskos biomarķierus- GST un CAT kas
reaģē uz piesārņojumu ar PAH, PCB uc.piessārņtājiem; AChE, kas reaģē uz
fosfororganiskajiem pesticīdiem uc neirotoksiskām vielām un MT, kas reaģē uz
piesārņojumu ar smagajiem metāliem. Konstatējot novirzes šajos biomarķieros būtu
nopieciešams pievērst uzmanību šiem mērījumiem, mēģinot identificēt ieplūdes un
uzsākot indikatīvo piesārņojošo vielu monitoringu. 2015.gada biomarķieru (AChE un
GST) rezultāti norāda, ka neirotoksisko vielu, PAH, PCB piesārņojums ir aktuāls
ostu un kuģu ceļu tuvumā (1.att.).
Pārejot augstākos bioloģiskās organizācijas līmeņos, redzams, ka Daugavas grīvas
rajonā (pārejas ūdeņos) atrodamas paaugstinātas PAH metabolītu koncentrācijas zivju
žultī.
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1.att. Rīgas līcī novēroto bioloģisko efektu novērtējums. Zaļie simboli- labs vides
stāvoklis, dzeltenie simboli-vidējs vides stāvoklis, sarkanie simboli-slikts vides
stāvoklis; ņemot vērā attiecīgo parametru BAC un EAC.
Sānpelžu embrioģenēzes pētījumi uzrāda vidēju vai sliktu vides stāvokli līča
dziļākajās stacijās, kur atrodami dūņaini nogulumi, un kuģu ceļu rajonā, kā arī
Mērsraga ostas tuvumā. Tas liecina, ka potenciālie piesārņojuma avoti Rīgas līcī
varētu būt no kuģu satiksmes, ostām, kā arī vēsturiskais piesārņojums, kas ilgstoši
uzkrājies Rīgas līča akumulācijas zonas sedimentos.
Nākotnē nepieciešams turpināt attīstīt PAH metabolītu skrīninga metodes, kas būtu
pielietojamas piesārņojuma bioloģisko efektu raksturošanai arī līča centrālās daļas
ūdeņos. Tāpat nepieciešms turpināt sānpelžu embrioģenēzes pētījumus Rīgas līča
centrālajā daļā. Kā arī nepieciešams atrast optimālo risinājumu bioloģisko efektu
novērtēšanai atklātajā Baltijas jūras daļā, kur substrātu atšķirības dēļ nav iespējams
izmantot tos pašus organismus kā Rīgas līcī, bet uz cietā substrāta dzīvojošo
organismu ieguve ir sarežģīta un laikietilpīga, lai varētu tikt iekļauta regulārajā
monitoringā.
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