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  CORE PROGRAMM   

 

BALTIJAS JŪRAS 

SEDIMENTU 

KVALITĀTES 

PĒTĪJUMI 



Sedimentu toksiskums tika noteikts ar ISO 16712: 2005 
akūtā testa standartmetodi, izmantojot dažādas 

sānpelžu sugas (g. k. Monoporeia affinis)  

kā testobjektus 



Testorganismu ievākšana 

Monoporeia affinis Gammarus zaddachi 

142 stacija 

Vecāķu pludmale 

www.theseashore.org.uk 

Rīgas 

līcis 



Paraugu ievākšanas vietas 

Kopumā izanalizēti 65 
sedimentu paraugi 



Sedimentu paraugu ievākšana ar  

GEMAX Dual Corer 



Biotestēšanas metodika 

Ikdienas mērījumi: 

 Temperatūra  

 pH  

 Sāļums 

 Elektrovadītspēja 

 Izšķīdušā 

skābekļa 

koncentrācija 

 

 

Patametri Testa apstākļi

Testa ilgums 10 dienas

Testorganisms Monoporeia affinis

Testa trauks 1 L vārglāze

Sedimentu slānis 2 cm (175 ml)

Ūdens slānis  līdz 800 ml

Organismu skaits 20 katrā atkārtojumā

Temperatūra 4 C

Fotoperiods 16 : 8 h (gaismas/tumsas)

Aerācija Mērena (O2 līdz 85 %) 2-4

cm virs sedimentu virsmas

Atkārtojumu skaits 3 atkārtojumi



SEDIMENTU KVALITĀTES KRITĒRIJI 

Veicot biotestu rezultātu interpretāciju ņemti vērā 

sekojoši sedimentu kvalitātes kritēriji:  

 

 

                laba kvalitāte: testorgan. izdzīvotība 80  - 100 % 

 

              apmierinoša : testorgan. izdzīvotība 50  - 79 % 

 

               vāja kvalitāte: testorgan. izdzīvotība  20  - 50 % 

 

                ļoti slikta kvalitāte: testorgan. izdzīvotība < 20 % 

 



Galvenās atziņas 

 

 Akūtie biotesti ar Monoporeia affinis  

uzrāda Rīgas, Gdaņskas un Botnijas 

līču sedimentu salīdzinoši labu 

ekoloģisko stāvokli, organismu 

izdzīvotībai pārsniedzot 80% 

       

 Kaut arī pārsvarā Somu līča 

sedimenti bija netoksiski,  23% 

testēto sedimentu paraugu uzrādīja 

toksisku iedarbību, sasniedzot            

20 – 50 % organismu mirstību un 

liecinot par sedimentu nelielu jeb 

būtisku piesārņojumu  

 

 

 Vislielākā M. affinis mirstība (65 %) 

tika novērota Somu līča centrālās 

daļas  dziļūdens (100 m) stacijās, 

norādot uz  sliktu  sedimentu 

kvalitāti  

Very good (100-90%)

Good (89-80%)

Fair (79-50%)

Poor (49-20%)

65%
27%

2%
6

%

Very good (100-90%)

Good (89-80%)

Fair (79-50%)

Poor (49-20%)

65%
27%

2%
6

%



Galvenās atziņas 

 

 Kā testobjektus 
izmantojot dažādas 
sānpelžu sugas tās  
uzrādīja atšķirīgus 
rezultātus 

 

 Ar viszemāko jutību 
raksturojās dziļūdens 
sānpeldes Monoporeia 
affinis  

 

 Sedimentu biotestēšanas 
rezultāti pierādīja 
nepieciešamību  turpināt 
pētījumus, lai noteiktu 
visjūtīgākos testobjektus 

Very good (100-90%)

Good (89-80%)

Fair (79-50%)

Poor (49-20%)

65%
27%

2%
6

%

Very good (100-90%)

Good (89-80%)

Fair (79-50%)

Poor (49-20%)

65%
27%

2%
6

%



Gdaņskas līča sedimenti 

G. zaddachi un B. pilosa Gdaņskas līča sedimentu klātbūtnē  

uzrāda salīdzinoši lielāku organismu mirstību nekā M. affinis,  

norādot uz nepieciešamību turpināt sedimentu biotestēšanas 

eksperimentus 
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Monoporeia affinis Bathyporeia pilosa Gammarus zaddachi M.affinis reburrowing



Sānpelžu jutība pret smago metalu iedarbību: 

 

 

 kadmijs (CdCl2) 

 varš  (CuSO4)  

 cinks (ZnSO4*7H2O)  

 

48-h LC50 and 96-h LC50  

 

Kā testobjekti tika izmantotas 6 sānpelžu sugas: 

 
Iesāļa ūdens sānpeldes 

  

Monoporeia affinis 

Bathyporeia pilosa 

Gammarus tigrinus 

Pontogammarus robustoides 

 

Saldūdens sānpeldes 

Gammarus pulex 

 

Kā references testobjekts 

Hyalella azteca  



Sānpelžu jutība pret smago metalu 

iedarbību: 



Sānpelžu jutība pret smago metalu iedarbību: 

 

 

  Metali pēc toksiskuma sarindojas sekojošā secībā:                                                     

 

                 Cd>Cu>Zn   

 

  Sānpelžu jutība pret smago metalu iedarbību samazinās sekojoši:   

 

G. tigrinus (juvenile) > G. pulex (juvenile) > H. azteca (juvenile) > P. 

robustoides (juvenile) > G. pulex (subadults) > P. robustoides (subadults) 

> B. pilosa (juvenile) > M. affinis (subadults) 

 

 Visaugstāko jutības pakāpi uzrāda - G. tigrinus, viszemāko - M. affinis   

 

 

  M. affinis (ISO, 2005) and G. pulex (US.EPA, 1996) ir biotestos visvairāk 

rekomendētās  sānpelžu sugas 

 

  Mūsu pētījumi parāda, ka Baltijas jūras reģionā sedimentu kvalitātes 

kontrolē vieni no visperspektīvākiem testobjektiem varētu būt  G. pulex, 

G. tigrinus un  P. robustoides    



  CORE PROGRAMM   

 

RĪGAS LĪČA VIDES 

VESELĪBAS 

NOTEIKŠANA AR 

BIOMARĶĒŠANAS 

PALĪDZĪBU 



Neirotoksiskā stresa biomarķieri 

Acetilholīnesterāze (AChE) atbildīga par 

neirotransmitera acetilholīna degradāciju par neaktīviem 
produktiem - holīnu un etiķskābi 

 

Piesārņojošās vielas:  

– dažādi organiskie šķīdinātāji,  

– pesticīdi (fosfororganiskie savienojumi un karbamāti), 

– smagie metāli,  

– dabiskas izcelsmes toksīni 

Ietekme:  

enzīms nespēj hidrolizēt acetilholīnu → nervu vai muskuļu 
kairinājums var izraisīt krampjus, paralīzi vai pat nāvi 



Oksidatīvā stresa biomarķieri  

Glutationa S-transferāze - piedalās detoksikācijas 
procesos, aktivizējot  glutationa (GSH) konjugāciju ar ksenobiotiķi 

 

Katalāze (CAT) ir enzīms, kas pārveido organismam kaitīgo 
ūdeņraža peroksīdu par nekaitīgiem galaproduktiem – ūdeni un 
skābekli; palielināta CAT aktivitāte norāda uz oksidatīvo stresa klātbūtni, 
kas bieži saistīts ar pārmērīgu brīvo radikāļu veidošanos dažādu organisko 
savienojumu katabolismu laikā. 

 

Glutationa reduktāze (GR) ir enzīms, kas izmanto 
glutationu (GSH) - tiola savienojumu, lai reducētu 
hidrogēnperoksidāzi un lipīdu peroksidāzi. GR ķīmiskajā reakcijā 
reducē glutationa disulfīdu (GSSG) līdz glutationam (GSH).  

 

 



Biomarķeri noteikti: 

 

 

Baltijas plakangliemenēs 

(Macoma balthica)  

Mērķorgāns - gliemenes slēdzējmuskulis un  pēda  

http://users.hartwick.edu 



Pētījuma mērķis 

      Novērtēt Rīgas līča piesārņojumu, 
izmantojot biomarķeru:  

  
   acetilholīnesterāzes 

   glutationa S-transferāzes 

   glutationa reduktāzes  

   katalāzes 

 

   aktivitātes izmaiņas 
Baltijas plakangliemenēs                         
(Macoma balthica) 



Galvenās atziņas  

 

 

   

 Neirotoksiskā stresa biomarķeri (AChE ) liecina par 

Rīgas līča austrumpiekrastes pakļaušanu inhibējošu 

faktoru ietekmei 

 

  Oksidatīvā stresa biomarķeri (GST un CAT) liecina par 

Rīgas līča dienviddaļas (CAT) un austrumpiekrastes 

(GST) dažādu faktoru izraisītu oksidatīvā stresa ietekmi 

 

  Novērota biomarķeru izteikta sezonalitāte (GST un 

AChE zemākas vērtības konstatētas pavasarī ar tendenci 

pieaugt rudenī, savukārt CAT un GR novērota pretēja 

tendence)  



R/D  PROGRAMM  

 

 

 HEMATOLOĢISKIE 

PĒTĪJUMI ZIVJU 

VESELĪBAS STĀVOKĻA 

NOTEIKŠANAI  
 



Materiāls un metodika 

   Hematoloģiskos paraugus ievāca (03.12.09.- 16.12.09 

RV Walther Herwig III) no sieviešu un vīriešu kārtas 

īpatņiem butēm, reņģēm un lucīšiem Baltijas jūras 

dažādos nozvejas rajonos:  

 

  Atklātā Baltijā pie Vācijas krastiem 

  Atklātā Baltijā pie Polijas krastiem 

  Gdaņskas līcī   

  Rīgas līcī 







Galvenās atziņas 

Baltijas jūras atklātā daļā Polijas piekrastē (SFI 4) 

butēm (Hgb arī reņģēm) sieviešu kārtas īpatņiem tika 

novērots: 

 pazemināts hemoglobīna daudzums (toksēmijas jeb asins saindēšanās 

rezultāts, kas novērojams stipri piesārņotās vietās, piem. pie papīrfabrikām) 

 pazemināts limfocītu skaits - limfopēnija (kas ir  toksikoloģiskas iedarbības, 

limfocistozes vai vīrusu slimību pazīme) 

 palielināta jauno limfoblastu ieplūšana asinīs (kā kompensācija limfocītu 

deficītam)  

kas liecina par vides piesārņojuma radīto stresu jeb toksikozi  

Rīgas līcī zivju hematoloģiskās analīzes liecina par: 

 Daugavas grīvas rajona un Austrumu piekrastes augstāku 

piesārņojuma līmeni (pazemināts limfocītu skaits un limfopēnijas pazīmes) 

 



Galvenās atziņas  

 Hematoloģiskie rādītāji var tikt izmantoti zivju veselības stāvokļa 
noteikšanai  

 Taču literatūrā ir ļoti maz un nepilnīgi dati par bušu un reņģu 
hematoloģiskajiem rādītājiem. Literatūrā sastopama atsevišķu 
hematoloģisko rādītāju analīze butēm, taču pilnībā iztrūkst datu 
par reņģu hematoloģiskiem parametriem  

 Jāņem vērā, ka ne tikai vide, bet arī zivs fizioloģiskais stāvoklis 
ietekmē asinsainas izmaiņas 

 Lai pēc iespējas precīzi noteiktu vides ietekmi uz zivju asinsainas 
izmaiņām, zivīm jāveic pilna klīniskā izmeklēšana 

 Izvērtējot  iespējamo vides piesārņojumu pēc zivju 
hematoloģiskajiem rādītājiem, visaugstākais piesārņojuma 
līmenis konstatēts pie Polijas krastiem zvejas rajonā  SFI4 



R/D  PROGRAMM  

 

BIOSENSORU 

IZMANTOŠANA 

EKOTOKSIKOLOĢISKOS 

PĒTĪJUMOS 



Sirdsdarbības mērījumi tiek veikti ar sirds vārstulī ievietotiem sensoriem  
Attēlā sirdsdarbības un gliemežvāka atvēršanās intensitātes mērīšana laboratorijas 

apstākļos  

Metode pamatojas uz nepārtrauktiem sirdsdarbības aktivitātes un 

gliemežvāka atvēršanās intensitātes mērījumiem 



Iekārta nepārtrauktiem sirdsdarbības aktivitātes un gliemežvāka atvēršanās 

intensitātes mērījumiem in  situ 



Biosensor unit for registrations of  

mussels cardiac and valve activities  



BEAST projekta 

ietvaros dažādos 

Baltijas jūras 

rajonos tika 

iegremdēti sprosti 

ar gliemjiem un 

veikti to 

sirdsdarbības 

mērījumi 





 

Sāļuma izmaiņu (no 18 ‰ līdz 12 ‰ ) ietekme uz 

gliemeņu sirdsdarbību (HR) un gliemežvāka 

atvēršanos (VG)  
 



Pēc īpatņu pakļaušanas sāļuma stresam tika noteikts laiks (HR, min),  kas 

nepieciešams normālas sirdsdarbības atjaunošanai                                

organismam atgriežoties dabiskos apstākļos  

 Visilgākais normālas sirdsdarbības atjaunošanas laiks bija nepieciešams 

Macoma baltica īpatņiem, kas ievākti GoR dienviddaļā, liecinot par                    

sliktu ekoloģisko statusu 

GFR1, 163B, 107 macoma salinity test
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SECINĀJUMI 

BONUS +  BEAST PROJEKTĀ 

IZMANTOTĀS BIOTESTĒŠANAS 

un BIOMARĶĒŠANAS METODES 

VAR TIKT VEIKSMĪGI IZMANTOTAS 

VIDES KVALITĀTES KONTROLĒ 

un BALTIJAS JŪRAS 

EKOSISTĒMAS VESELĪBAS 

NOTEIKŠANĀ 
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