Atskaite par projekta zinātniskām aktivitātēm 2015. gada februāris – maijs
1. Jaunas zinātniskās grupas izveide
Jaunā starpdisciplinārā zinātniskā grupa turpina pētījumus sekojošā sastāvā:
-

Zinātniskais vadītājs Artūrs Škute
Vadošais pētnieks Indriķis Krams
Vadošā pētniece Maija Balode
Pētniece Tatjana Krama
Pētniece Ilonas Skrindas
Pētniece Aija Pupiņa
Pētnieks Mihails Pupiņš
Pētnieks Lauri Saks
Pētnieks Valērijs Vahruševs
Laborants Artūrs Kārkliņš
Laborante Irina Pestinis
Laborante Liene Muzikante
Laborants Aleksandrs Mednis

2.Pētniecība
2.1. Populāciju ģenētika
Aktivitātes „Ģenētika” atskaite par 2015.gada februāra, marta, aprīli un maiju balstīta
uz laboranta Artūra Kārkliņa un laborantes Irinas Pestinis ikmēneša darba laika
uzskaites atskaitēm.
Laika posmā tika veikta zinātnisko elektronisko datu bāţu SCOPUS un Web of
Science/Web of Knowledge (ISI) izpēte attiecībā uz zinātniskās literatūras
izdevumiem akvakultūras un ģenētikas nozarē. Tika pētīta literatūra par zivju
barošanos

saistītiem

jautājumiem,

barības

veidiem,

barošanas

cikliem

un

daudzumiem, kā arī ar citiem ar zivju barošanu saistītiem aspektiem. Īpaši tika
pievērta uzmanība literatūrai par daţādiem foreļu turēšanas parametriem, blīvumiem,
ūdens parametriem un sugas prasībām. Kā arī specializēta literatūra uz daţādiem zivju
barības izaudzēšanas veidiem un zooplanktona turēšanas apstākļiem.
Pētījuma objekts: foreles (Salmo trutta L.) (1.att.) gan dabiska populācija, gan
akvakultūrā
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1.att. Pētījuma objekts – forele (Salmo trutta L.)
Tika veikts eksperiments foreļu mazuļiem akvakultūrā uz daţādiem barošanas
aspektiem, salīdzināti to augšanas jeb pieauguma parametri. Tika monitorēti arī ūdens
parametru dati, tie analizēti un salīdzināti ar parametriem no foreļu mazuļiem. Tika
veikti gan mirstības novērojumi pie daţādām attīstības stadijām, kā arī pieauguma
attiecībā un augšanas ātrumi salīdzinot tos ar noteiktu vecumu. Šie eksperimenti
nepieciešami lai tuvākajā laikā noteiktu daţādu kultivēšanas ietekmi uz DNS
epiģenētiskām izmaiņām. Tika kultivēta un monitorēta akvakultūras foreļu populācija,
veiktas iestrādes to turēšanai un labturībai akvakultūras laboratorijā (2.att.).
Tika turpināts darbs pie dabiskās foreļu anadromās formas izpētes, no iegūtā
materiāla, no diviem baseiniem, Gaujas un Salacas baseina, ieskaitot mazo upju
pietekas un mazās upītes blakus. Materiāls tika sistematizēts, iegrāmatots, apkopoti
citi iegūtie dati. Iegūts materiāls ģenētiskajām analīzēm. Tika pielietota izsālīšanas
DNS izdalīšanas metode. DNS kvalitatīvā analīze tika pārbaudīta ar spektrofotometra
BioSpec-Nano palīdzību pēc noteiktiem absorbcijas viļņu garumiem: 230, 260, 280
(3.att.). Kopā tika iegūti vairāk kā 120 kvalitatīvu DNS paraugu, jeb materiāla
turpmākām ģenētiskajām analīzēm, no jaunās paaudzes.
Iepriekš iegūtie dati tika prezentēti 8th „Biodivercity Reaserch Conference” ar mutisku
prezentāciju (4.att.). Referāta tēma The genetic structure changes in sea trout (Salmo
trutta L.) population from river-head to upriver Salaca (Latvia). Referāta ietvaros tika
salīdzināti kā izmainās ģenētiskie parametri dabiskā populācijā, vienas upes ietvaros, ceļā no
iztekas uz ieteku, noteikts vai ir kādas būtiskas nianses un novērojamas atšķirības. Tika
noteikta alēļu daţādībā uzsvaru meklējot uz individuālām alēlēm attiecīgi no iegūšanas vietas,
kā arī alēļu atšķirībām attiecīgi no iegūšanas vietas upē. Salīdzināti parametri kā alēļu
bagātība, atkārtojamība, iztrūkstošas alēles. Tika ņemti arī vērā citi parametri kā
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heterozigotātes parametri un molekulārās variācijas. Veiktās analīzes apliecināja ka
ģenētiskās izmaiņas ir novērojamas palielinot indivīdu iegūšanas vietas attālumus, kas
skaidrojams ar daţādiem ekoloģiskiem procesiem un būtu ņemams vērā atraţojot populācijas.
Tā pat būtu nozīmīgi paplašināt pētāmo areālu, iekļaujot visus upju baseinus kur sastopama
attiecīgā anadromo foreļu formu.

2. att. Akvakultūras foreļu populācija.
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3. att. DNS kvalitatīvas analīzes rezultāti.
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4. att. 8th „Biodivercity Reaserch Conference” prezentācija.

2.2. Eko-imunoloģija
Aktivitātes „Eko-imunoloģija” atskaite par 2015. gada februāri, martu, aprīli un maiju
balstīta uz vadošā pētnieka I.Krama, pētnieces T.Kramas, pētnieka L.Saks un
pētnieces I.Skrindas ikmēneša darba laika uzskaites atskaitēm.

Pārskata perioda laikā tika uzsākts darbs pie manuskripta ar darba nosaukumu
„Oxidative stress, haematological parameters, parasites and immune function in a
fish”, ka arī tika veikts darbs pie manuskripta „Do Atlantic salmon parr trade growth
against immunity?” metoţu un rezultātu sadaļām. Abos manuskriptos tiek apkopoti
eksperimentālos zivju eko-imunoloģijas pētījumos iegūtie rezultāti. Manuskripts „Do
Atlantic salmon parr trade growth against immunity?” tika iesniegts starptautiskajā
zinātniskajā anonīmi recenzējamajā ţurnāla „Marine and Freshwater Behaviour and
Physiology” (izdevniecība Taylor&Francis Group, impact factor - 0,879).
Abi manuskripti tiek veltīti pētāmo organismu (zivju) imūnās funkcijas īpatnībām
parazītu izraisīto infekciju, oksidatīvā stresa, vairošanās un paātrinātās augšanas
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apstākļos. Dzīves ciklu teorija paredz, ka dzīvie organismi ir pakļauti dzīvei
nepieciešamo enerģētisko u.c. resursu sadalei starp tādām svarīgām fizioloģiskām
funkcijām, kā augšana, vairošanās, imunitāte. Piemēram, Atlantijas lasis (Salmo
salar) ir suga, kurai raksturīgas alternatīvās vairošanas stratēģijas un nedeterminēts
augšanas potenciāls. Tas sniedz lielisku iespēju pārbaudīt organisma resursu sadales
teoriju. Eko-imunoloģijas pētījumos tika pārbaudīta hipotēze par to, ka vairošanas
process samazina imūnās funkcijas efektivitāti un pazemina fizioloģiskus radītājus,
salīdzinot iedzimtās imunitātes radītājus reproduktīviem Atlantijas laša tēviņiem un
nereproduktīvām mātītēm optimālos un suboptimālos nārsta apstākļos. Dabiskajos
apstākļos dzīvojošie organismi ir nepārtraukti pakļauti patogēnu iedarbībai un
imūnsistēmas atbildes reakcijas nodrošina izdzīvošanu un organisma fizioloģiskās
funkcijas. Augšana un attīstība, metabolisma un imūnās funkcijas uzturēšana ir
fizioloģiski dārgi procesi, tāpēc ka tie prasa enerģijas resursus un limitēto
mikroelementu klātbūtni. Vēl viens potenciālo fizioloģisko izmaksu avots slēpjas
iepriekš minēto procesu nevēlamos metabolisma blakus produktos. Šāda veida
fizioloģisko procesu izmaksas arī noved pie potenciālās ierobeţoto resursu
nevienlīdzīgas sadales starp tiem. Zivju imunoloģijā un parazitoloģijā ir uzkrāts
ievērojams datu klāsts par potenciāliem traucējošiem faktoriem akvakultūras un vides
monitoringa kontekstā. Zivju eko-imunoloģiskie pētījumu ir mazāk, salīdzinājumā ar
citām dzīvnieku taksonomiskām grupām, tādiem, kā putni, kukaiņu u.c. Kaulzivju
vairošanas fizioloģija un dzīves ciklu īpatnības sniedz lieliskās iespējas resursu
sadales starp organisma imūno funkciju un citām fizioloģiskām funkcijām. Piemēram,
organisma fizioloģisko resursu sadales hipotēze ir pārbaudāma pētījumos ar
organismiem, kam raksturīga nedeterminēta augšana. Organismu ar alternatīvām
vairošanās stratēģijām līdzpastāvēšana vienā populācijā, kad daţādu īpatņu
ieguldīšana vairošanas procesā ievērojami atšķiras, tiem esot vienlīdzīgos ekoloģiskos
vides apstākļos, ļauj salīdzināt organismu fizioloģisko resursu sadali starp imūno
funkciju un vairošanos. Zivju organisma iekšēju resursu sadale starp imūnsistēmas
darbību un augšanu (gan somatisko, gan dzimumorgānu audu) tika pētīta zivju nārsta
vietās, kas tika raksturotas, kā biotopi ar atšķirīgu biotopu kvalitāti. Pētījuma
modēļsistēma ļāva izvērtēt viena vecuma zivju organismu imūnsistēmas reakcijas uz
to atšķirīgo dzimumsistēmas brieduma pakāpes un funkcionēšanas fona. Zivju
tēviņiem, kas pirmo dzīves gadu sasniedza dzimumbriedumu un piedalījās vairošanas
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procesā, gonādu īpatsvars nepārsniedza 13- 24 % no ķermeņa svara. Zivju mātītēm,
kas nesasniedza dzimumbriedumu un nepiedalījās vairošanas procesā, gonādas nebija
attīstījušās vispār. Tāpēc tika izvirzīta hipotēze par to, ka mātīšu imūnsitēmas
reakcijām jābūt intensīvākām nekā tēviņu imūnsitēmas reakcijām, ja vien tās
(reakcijas) paredz noteiktas somātiskās izmaksas. Neskatoties uz to, ka imūnsistēmas
darbības resursu sadales teorija ir viena no centrālām mūsdienu eko-imunoloģija,
pārliecinošu liecību par labu tai nav daudz, vai tās ir netiešas, it sevišķi zivju u.c.
akvakultūras pētījumos. Piemēram, daudzi autori atzīmē vairāku imūnsistēmas
darbības parametru pazemināšanos vai parazitēmijas paaugstināšanos vairošanas
periodā daţādām zivju sugām, kas savukārt automātiskai nenozīmē imūnsupressiju
vairošanos procesa rezultātā, jo zivju imūnsistēmas darbība tiek lielā mērā regulēta arī
no vairāku apkārtējās vides parametru puses, kas var sakrist ar vairošanos procesu
sezonalitāti. Turklāt rezultātus lielā mērā var ietekmēt daţādu zivju atšķirīgie izmēri,
jo izmērs nosaka daudzu zivju sugu imūnsistēmas darbības intensitāti lielākā mērā
nekā visi citi faktori. Lai izvairītie no šīm grūtībām savos pētījumos mēs izmantojām
viena izmēra dzimumbriedumu sasniegušos un nesasniegušos zivju īpatņus no
atšķirīgās kvalitātes biotopu nārsta vietām. Mēs salīdzinājām, vai imūnsistēmas
darbības parametri korelē ar zivju ķermeņa masu, garumu un gonādu izmēru. Mēs
pieļāvām, ka imūnsistēmas darbības intensitāte pozitīvi korelēs ar somātisko masu un
absolūto un relatīvo gonādu un aknas izmēriem. Alternatīvi tika arī apsvērta hipotēze
par negatīvo korelāciju organisma iekšējo resursu sadali starp imunitāti, augšanu un
vairošanos. Šāda veida scenāriju paredz organismu individuālās atšķirības dzīves
ciklu norisēs (fizioloģiskās, uzvedības), kad daţiem īpatņiem tiek konstatētas
konsistenti augstāki imūnsistēmas darbības parametri uz supresēto augšanas vai ar
vairošanos saistīti procesu fona. Pētījuma nolūkam mēs izvēlējāmies tādus
imūnsistēmas darbības izvērtēšanas metodes kā asins plazmas kopējā proteīna
noteikšana, balto asins šūnu morfoloģisko diferenciāciju anēmijas morfoloģijas un
patfizioloģijas izvērtēšanai, asins hemiluniniscences izvērtēšana asins brīvo radikāļu
daudzuma noteikšanai, bakteriālo polisaharīdu in vitro metodi. Tika noteikti arī
absolūtais un relatīvais liesas, kā galvenā imūnsistēmas orgāna, īpatsvars, ķermeņa un
gonādu parametri, ka fizioloģiskā stāvokļa un ķermeņa rezerves resursu radītāji. Kā
divi organisma oksidēšanas- reducēšanas potenciāla radītāji tika noteikti kopējā
glutationa un superoksīda dismutāzes aktivitāte liesā, ar mērķi noteikt vai šo
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antioksidēšanas substanču aktivitāte pieaug organisma iedzimtas imūnsistēmas
aktivizācijas laikā.
Iegūto parametru statistiskā analīze parādīja, ka pētījuma rezultātā netiek konstatētas
statistiski nozīmīgas atšķirības starp pētāmo zivju tēviņu un mātīšu grupām. Tāpēc
datu statistiskā analīzē tika salīdzinātas zivju no labākas kvalitātes biotopiem un
zemākās kvalitātes biotopiem radītāji. Augstākās kvalitātes biotopu nārsta vietās tika
konstatētas zivis ar lielāku ķermeņa masa un izmēriem. Mēs noteicām statistiski
nenozīmīgo tendenci tēviņiem no labākas kvalitātes biotopiem būt ar lielākām
gonādām, nekā tēviņiem no sliktākas kvalitātes nārsta vietām. Abu dzimumu zivīm no
labākiem biotopiem bija lielākās masas liesas. Turpretim asins hemiluniniscences
izvērtēšanas rezultātā zivīm no sliktākās kvalitātes biotopiem tika noteikts par 30 %
lielāks asins brīvo radikāļu daudzums, nekā zivīm no labākas kvalitātes nārsta vietām.
Brīvo radikāļu noteiktais daudzums negatīvi korelēja ar visiem morfoloģiskiem
parametriem. Multiplo parametru statistiskās analīzes gaitā tika noteikts, ka korelācija
starp imūnsistēmas atbildes reakcijām un ķermeņa parametriem ir pozitīva un
statistiski nozīmīga. Korelācija starp brīvo radikāļu aktivitāti un gonādu izmēriem bija
negatīva. Zivju ķermeņa garums pozitīvi korelēja ar imūnsistēmas darbības radītājiem
ar lielāku paredzamības pakāpi nekā ķermeņa masa. Relatīvā liesas masa pozitīvi
korelēja ar ķermeņa kopējo masu un aknas masu. Antioksidantu aktivitātes parametri
nekorelēja ar citiem imūnsistēmas darbības parametriem un arī morfoloģiskiem
parametriem.
Rezultātā pētījums parādīja, ka dzimumbriedumu pirmo gadu sasniegušiem tēviņiem
imūnsistēmas darbības, fizioloģiskie un morfoloģiskie radītāji neatšķīrās no līdzīga
izmēra dzimumbriedumu nesasniegušām mātītēm.
Pārskata periodā no starptautiskā zinātniskā anonīmi recenzējamā ţurnāla „Behavioral
Ecology and Sociobiology” (izdevniecība „Springer”, impact factor - 3,049) pēc
ilgstošās izvērtēšanas tika saņemts atteikums publicēt zinātniskās grupas manuskriptu
"Reproduction is costly in an infected aquatic insect". Ţurnāla galvenā redaktora
lēmums tika balstīts uz anonīmo recenzentu iebildumiem un piezīmēm. Manuskripts
tika pārstrādāts atbilstoši recenzentu ieteikumiem. Tas tika sagatavots atkārtotai
iesniegšanai

publicēšanai

un

iesniegts

starptautiskajā

zinātniskajā

anonīmi

recenzējamajā ţurnāla „Oecologia” (izdevniecība „Springer”, impact factor - 3,248).
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Pārskata periodā turpinājās eko-imunoloģiskos pētījumos iegūto zivju bioloģisko
paraugu parazitoloģiskā izpēte. Parazīti (dzīvie organismi, kas visu savu dzīves ciklu
vai, vismaz tā daļu, aizvada uz cita organisma rēķina) tika atrasti vairākos zivju audos
– uz ķermeņa virsmas, ţaunām, zarnu traktā, ādas. Dabā zivis parasti invadētās ar
parazītiem mazākā mērā nekā zivju audzētavās. Akvakultūras apstākļos invadēšanās ir
lielākā pateicoties lielākam nekā dabiskos apstākļos zivju blīvumam, kas atvieglo
parazītu transmisiju un reinvadēšanos (atkārtotu viena un tā paša organisma
inficēšanos). Parazitoloģiskās izmeklēšanas rezultātā tika konstatēti šādi parazīti:
vienšūņi Hexamita salmonis (izraisa heksamitozi), Chloromyxum truttae (izraisa
hloromiksozi), Ichthyophthirius multifiliis (izraisa ihtioftiriozi), Trichodinella spp,
Trichodina spp. (izraisa trihodinozi), Apisoma spp. (izraisa apisomozi); daudzšūņi
Dactylogyrus

extensus

(izraisa daktilogirozi),

Gyrodactylus

medius

(izraisa

girodaktilozi). Mikroskopiskās analīzes gaitā tika iegūti fotoattēli, kuros bija
iespējams iegūt parazītu kvantitatīvus parametrus. Kvantitatīvi radītāji tiks digitalizēti
turpmākai datu statistiskai apstrādei.

2.3. Etoloģija
Aktivitātes „Etoloģija” atskaite balstīta uz pētnieces A.Pupiņas, pētnieka M.Pupiņa,
pētnieka V.Vahruševa ikmēneša darba laika uzskaites atskaitēm.
Aktivitāte „Etoloģija” turpināja sekmīgi realizēties 2015. gada februārī maijā. Šī posmā katrā mēneša sākumā „Etoloģija” grupas pētnieki piedalījās Projekta
zinātniskās grupas kopsapulcē Prof. A.Škute vadībā par darba kārtību un plāniem
esošā mēnesī. Sapulces rezultātā grupas pētnieki sastādīja mēneša darba plānus un
koriģēja to ar Projekta vadītāju Prof. A.Škute, analizēja grupas darbu iepriekšējā
mēnesī.
Šī posma galvenie uzdevumi bija eksperimentāli pētīt akvakultūru
modernizācijas etoloģiskus un tehnoloģiskus aspektus un turpināt teorētiski iepazīties
un analizēt modernus zinātniskus datus par akvakultūras objektu izdzīvošanas
paaugstināšanas tehnoloģijām citās valstīs, analizēt to modernizācijas iespējas Latvijā.
Teorētiskā analīze veikta WEB of Science un Directory of Open Access Journals
(DOI) nopublicētiem zinātniskiem avotiem par pētījuma posma problemātiku. Kopā
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pirmajā posmā atlasīti vairāk ka 1 000 zinātnisko rakstu un ţurnālu, kas tika pētīti par
materiālu aktualitati Projekta mērķiem. Veiktā arī zinātnisko elektronisko datu bāzes
Google Scholar izpēte, kur posmā atrasti ap 2 000 zinātniski un tehniski raksti par
mēneša pamata tēmām. Etoloģijas grupas pētnieki pētīja zinātnisko literatūru
atbilstoši personīgajam plānam, apsprieţot rakstus un idejas ar citiem grupas
dalībniekiem.
Jauni uzdevumi bija novadīt jaunus eksperimentus par akvakultūras objektu
uzvedības aspektiem, kas ir aktuāli akvakultūras efektivitātes paaugstināšanai, īpaši
paaugstinot viņu izdzīvošanu dabiskajos ūdenstilpēs.
Posmā uzdevumos bija arī Akvakultūras laboratorijas tehniskas aparatūras
kontrole, lai nodrošināt eksperimentu gaitu.
Pamatā uzmanība šajā posmā, ka un iepriekšējā, bija vērsta zivju mazuļu
apmācībai un uzvedībai; mēģināts izprast iepriekšējas adaptācijas plēsējiem ietekmi
uz izlaiţamo zivju izdzīvotību upes ekosistēmā; izlaiţamo zivju iespējām iemācīties
izvairīties no plēsējiem. Par plēsēju modeļu sugu izmantojām Percottus glehni Dyb,
noķertus Daugavpilī. Pētījums laikā tie tika uzturēti Akvakultūras laboratorijā.

Posmā saņemti rezultāti ļauj secināt, ka mazuļu treniņš pirms izlaišanas dabā
dod iespēju palielināt akvakultūras efektivitāti. Darbs ar pasaules zinātniski praktisko
literatūru akvakultūrā iekļāva sevī starptautisko zinātnisko publikāciju izpēti un
analīzi.
Lai sasniegt vēlamus un praktiskus rezultātus, saņemtā informācija tika
integrēta eksperimenta dizainā. Eksperimenti tika novadīti Daugavpils universitātes
akvakultūras laboratorijā telpās Projekta vadītāja Prof. A.Škute vadībā, attīstot
akvakultūru uzturēšanas tehnoloģijas barošanā, temperatūras uzturēšanā, filtrācijā u.c.
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Projekta rezultātus ir svarīgi starptautiski apspriest un izplatīt starp
kaimiņvalstu zinātniekiem. Posma gaitā pētnieki gatavoja uzstāšanos un pieteicās
piedalīties starptautiskajās konferencēs par savā darba posmā sasniegto. Grupas
pētnieki kopā ar citu grupu pētniekiem aktīvi strādāja pie uzstāšanas starptautiskajā
konferencē:

Grupas dalībnieku tēzes
A.Škute, N.Škute, A.Pupiņa, M,Pupiņš: Restoration of population or re-writing of
evolution? Study of restoration of Salmonidae populations in Latvia and perspectives
of the aquaculture modernization
M,Pupiņš, A.Pupiņa, A.Škute: Study of restoration of Emys orbicularis ponds and
population using modernized aquaculture, realized for the first time in Latvia
A.Pupiņa, M,Pupiņš, A.Škute: Study of restoration of Bombina bombina ponds and
population using modernized aquaculture, realized in two Natura 2000 territories in
Demene, Latvia
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Grupas pētnieki sagatavoja referātus un piedalījās 8th International
Conference on Biodiversity Research (ICBR) Daugavpils, Latvia.

Grupas pētnieki sagatavoja referātus un piereģistrēja tos 5th International
Symposium on Emys orbicularis (and the other European freshwater turtles (Kiten,
Bulgaria)

Grupas pētnieki sagatavoja piedalījās kopā ar A.Škute „Шестой съезд
НАСИ. Горки, Беларусь, 18-22 мая 2015 г”.: Directions of aquaculture
development and modernization in Latvia
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2.4. Ekotoksikoloģija
Aktivitātes „Ekotoksikoloģija” atskaite par 2015. gada februāri, martu, aprīli un maiju
balstīta uz vadošās pētniekces Maiajs Balodes ikmēneša darba laika uzskaites
atskaitēm.
Pārskata periodā veikti sekojoši darba uzdevumi:
-

testobjektu kultūru kolekcijas inventarizācija, papildināšana ar jauniem streiniem
un to adaptēšana laboratorijas apstākļiem

-

materiāli tehniskais nodrošinājums eko-toksicitātes testu veikšanai

-

varavīksnes foreles asins sastāva izmaiņu pētījumi insekticīda Fastac ietekmē

-

turpinās hematoloģisko analīţu datu apkopošana un analīze

-

uzsākti ģenētiskie pētījumi lašveidīgo zivju asins šūnās, lai eritrocītu šūnās
noteiktu pesticīdu ietekmē izraisītās kodola izmaiņas un mikronukleju klātbūtni

-

sagatavoti paraugi un uzsākti Fastac hormonālās iedarbības pētījumi

-

stenda referāta gatavošana Eiropas SETAK konferencei un dalība 25th Annual
Meeting of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (3 - 7. 05.
2015.)Barselonā, Spānijā

-

abstrakta un prezentācijas gatavošana SECOTOX konferencei (14-19. jūnijs 2015,
Mikonoss, Grieķija)

-

materiāla gatavošana projekta informācijas ievietošanai LHEI mājas lapā par
projekta V posmā veiktajiem pētījumiem

-

piedalīšanās projekta dalībnieku sanāksmēs; atskaitīšanās par paveikto un
turpmāko plānu apspriešana

-

V posma atskaites gatavošana, apkopojot IV un V posmā iegūtos rezultātus
Materiāls un metodika

Eko-toksikoloģiskajos pētījumos par pesticīdu ietekmi uz lašveidīgo zivju izdzīvotību
un asins sastāva izmaiņām tika izmantota akvakultūrā plaši pielietota zivju suga varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss ) (skat. 1.att.). Testam tika izvēlēti no
vienas audzētavas nākuši indivīdi ar līdzīgiem garuma un vecuma parametriem,
ievērojot noteikumu, ka zivis nedrīkst būt slimas vai ar izteiktām kroplības pazīmēm
(OECD 1992).
Pētījumi tika veikti 50 L akvārijos ar vismaz 24h nostādinātu krāna ūdeni, katrā no
tiem ievietojot 8-10 īpatņus atkarībā no eksperimenta un katrā akvārijā ievietojot pēc
svara līdzīgas zivju grupas. Ar kompresoru palīdzību tika nodrošināta skābekļa
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padeve, bet ar filtru palīdzību - ūdens attīrīšana no neizmantotās barības un zivju
ekskrēcijas produktiem. Testa laikā zivis tika barotas ar lašveidīgām zivīm paredzētu
barību, katru dienu veicot barības piegādi.

1.attēls. Varavīksnes forele Oncorhynchus mykiss
Transportēšanas laikā no audzētavas zivis tika turētas plastmasas maisos ar
nodrošinātu apskābekļošanas reţīmu, līdz brīdim, kamēr temperatūras starpība maisos
un akvārijos nepārsniedza 1-2 grādu robeţu.
Pirms testa uzsākšanas zivis tika sasvērtas vienādos dzīvmasas svaros - katrā grupā pa
8-10 zivīm. Grupu svaru atšķirības nepārsniedza 0 - 10g robeţu.
Pirms akūtās toksicitātes testa uzsākšanas, tika veikta zivju 72 stundu aklimatizācija.
Eko-toksikoloģiskie testi tika veikti ar lauksaimniecībā plaši izmantotu pesticīdu. Kā
toksikants tika izmantots insekticīds „Fastac” ar darbīgo vielu 50.0 g/l alfacipermetrīns (skat.2.att). Pētījumos tika noteikta pesticīda potenciāli inhibējošā
ietekme uz lašveidīgo zivju izdzīvotību un asins sastāva izmaiņām.

2.attēls. Eksperimentos izmantotais insekticīds Fastac

Testa gaita:
-

24 stundas pirms eksperimenta uzsākšanas 50 L akvāriji tika uzpildīti ar 40 L
nostādinātu krāna ūdeni

-

Akvārijiem pievieno aeratorus un filtrus
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-

Katrā akvārijā ievieto 8-10 indivīdus atkarībā no eksperimenta

-

Ūdenim pievieno insekticīdu, lai iegūtu iepriekš izvēlētas toksisko vielu
koncentrācijas

-

Testa ilgums: 7 dienas

-

Fotoperiods: 12 h/12h gaisma/tumsa

-

Temperatūra: 12 oC ± 2.0 oC

-

Katru dienu tiek nomērīta temperatūra, vides pH un skābekļa daudzums ūdenī.

-

Zivis tiek novērotas 24 stundas diennaktī, tiek noteiktas zivju uzvedības izmaiņas,
kā arī klīniskās pazīmes ko izsauc toksikants.

-

Kad klīniskās pazīmes norāda uz dzīvības funkciju strauju samazināšanos no
indivīda tiek paņemts asins paraugs, zivs tiek nomērīta, nosvērta.

Asins paraugi tika ievākti eksperimenta beigās. Asinis tika vāktas no kaudālajiem
asinsvadiem ar 21G izmēra adatu. Asinis tika savāktas hematoloģiskajos stobriņos ar
ietilpību 1,2 mL. Kā asins stabilizators izmantots EDTA, kura koncentrācija sastādīja
1,6 mg/mL.
Pēc asins savākšanas tās tika ievietotas aukstuma konteinerā ar vidējo temperatūru
4±0,5oC un nogādātas laboratorijā tālākai apstrādei.
Laboratorijā tika noteikts:
-

Hematokrīts (PCV)

-

Kopējais eritrocītu skaits (RBC - šūnas x1012/L)

-

Hemoglobīns (Hgb g/dL)

-

Tika aprēķināti eritrocītu indeksi

-

Leikocitārā formula

-

Mikronukleju (mikrokodoliņu) daudzums eritrocītos

Hematokrīts noteikts ar mikrohematokrīta metodi. Ar asins paraugu tiek piepildītas
2/3 no mikrokapilāra, viens mikrokapilāra gals tiek noslēgts un paraugi tiek
centrifugēti 6 minūtes pie 12,500 rpm apgriezieniem un nolasīti rezultāti (3.att.).
Pēc centrifugēšanas tiek nomērīts (mm) tumši sarkanais apvidus jeb eritrocīti un
kopējais parauga augstums, tad tiek aprēķināts hematokrīta skaitlis % .
Kopējais

eritrocītu

skaits

(šūnas

x1012/L)

tika

noteikts,

izmantojot

fotoelektrokolorometrijas metodi. 10mL labi samaisīta asins parauga tika ienests
2,5mL Gower’s šķīdumā. Šķīdums maigi samaisīts un nolasījumi veikti pēc 5
minūtēm. Optiskais blīvums tika nolasīts, izmantojot MP-plus 25 fotokolorometru pie
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560 nm viļņu garuma. Eritrocītu koncentrācija tika aprēķināta, izmantojot „sugas
specifisko faktoru”.

3.attēls. Mikrokapillāri un to centrifugēšana
Hemoglobīns (g/dL) tika mērīts, izmantojot cianmethemoglobīna metodi. 10µL labi
samaisīta asins parauga tika ienesti 2,5 mL hemoglobīna transformācijas šķīdumā.
Ienestais asins daudzums maigi iemaisīts un atstāts nostāvēties 5 minūtes. Optiskais
blīvums tika nolasīts, izmantojot MP-plus 25 fotokolorometru pie 560 nm viļņu
garuma. Nolasītie rādītāji tika pārrēķināti, izmantojot „sugas specifisko faktoru”
(Medne & Balode, 2012).
Eritrocītu indeksi (MCV, MCH, MCHC) tika aprēķināti pēc sekojošām formulām:

(1)

(2)
,

(3)

kur
MCV – vidējais eritrocīta tilpums,
PCV – hematokrīts,
RBC – eritrocītu skaits,
MCH – vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā,
Hgb – hemoglobīna daudzums,
MCHC – vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītos (Jemeļjanovsetal., 2007).

17

Tika izveidotas uztriepes – neliels asins piliens tiek uznests uz priekšmetstikliņa un
novilkts stikliņa visā garumā plānā kārtā, tika noţāvētas un nokrāsotas ar Dip
QuickStain J-322 krāsu šķīdumu.
Visas uztriepes tika izmeklētas ar Leica DME mikroskopu eļļas imersijā 1000x
palielinājumā. Uztriepes tika fotografētas izmantojot programmu Leica ICC 50 HD.
Uztriepēs tika skaitīta daţādu leikocītu formu attiecība. Leikocitārās formulas
noteikšanai tika uzskaitītas 200 šūnas (Stoskopf, 1993).
Mikronukleju noteikšanai tika saskaitītas un novērtētas 3000 šūnas katrā uztriepē.
Pētījuma laikā tika nodrošināta nepārtraukta zivju uzraudzība.
Rezultāti un diskusija
Akūtie testi (4.att) parādīja, ka gadījumos, ja Fastac darba šķīdums tiek izsmidzināts
uz lauka dīķa tuvumā, tad šādām šķīdumam nonākot ūdenstilpē izsmidzināšanas
koncentrācija (0.00031 ml/L) var izsaukt masveida zivju bojāeju dažu stundu
laikā. Samazinoties šķīduma koncentrācijai, samazinās arī zivju bojāeja. Pie šķīduma
koncentrācijas zemākas par 0,000019 ml/L testa zivis - varavīksnes foreļu mazuļi
izdzīvoja visu pētījuma laiku. Minētais insekticīds biodegradējas vidē un, ja zivis
pirmo pāris diennakšu laikā nav gājušas bojā, domājams, ka tās spēs izdzīvot, taču
nav skaidrs par Fastac hronisko ietekmi uz zivīm un to pēcnācējiem.
Minētais insekticīds vidē biodegradējas un, ja zivis pirmo pāris diennakšu laikā nav
gājušas bojā, domājams, ka tās spēs izdzīvot, taču nav skaidrs par Fastac hronisko
ietekmi uz zivīm un to pēcnācējiem.
Literatūrā minēts, ka zivis ir īpaši jutīgas pret cipermetrīnu. Laboratorijas testos 96 h
LC50 parasti bija robeţās no 0,4-2,8 µg/L un ūdens bezmugurkaulniekiem LC50
robeţās no 0,01 – 5 µg/L (Sthephanson, 1982; Sarkar et al., 2005). Zivju jutību pret
piretroīdiem var izskaidrot ar to relatīvi lēno metabolismu un šo savienojumu
elimināciju. Vairākiem piretroīdiem eliminācijas pusperiods varavīksnes forelei ir
ilgāks nekā 48 stundas, turpretim eliminācijas pusperiods putniem un zīdītājiem
svārstās no 6 līdz 12 stundām (Velisek, et. al, 2006).
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4. att. Zivju dzīves ilgums (stundās ) daţādās Fastac šķīduma koncentrācijās
Cipermetrīns ir ļoti toksisks Kaspijas raudai un Sudraba karpai. Pēc cipermetrīna 16
µg L-1 iedarbības zivju mirstība tika novērota pēc 15 minūtēm. Pēc 16 µg L-1
cipermetrīna iedarbības 100% Kaspijas raudu un sudraba karpu mirstība tika novērota
attiecīgi pēc 60 min un 150 minūtēm (Shaluei, et al., 2012).

2. tabula
Zivju uzvedības izmaiņas Fastac ietekmē
Fastac
koncentrācija
0,00031 ml/L
Pētījuma 1. grupa

0,00016 ml/L
Pētījuma 2. grupa

Zivs veselības stāvokļa klīniskās izmaiņas
Zivju bojāeja novērota jau pēc 4 stundu ekspozīcijas Fastac
klātbūtnē. Uzreiz pēc toksikanta pievienošanas tika novērots
zivju uzbudinājums, kas pēc kāda laika (atkarībā no
individuālās jūtības no 30 min līdz pusotrai stundai) pāriet
depresijā un vērojama zivju bojāeja
Pēc toksikanta pievienošanas zivju uzvedība nemainās,
ēstgriba saglabājusies. Aptuveni 5 – 6 stundas pēc toksikanta
pievienošanas zivis atsakās no barības. Parādās kustību
koordinācijas traucējumi. Spontānas aktivitātes pazīmes.
Pirmās zivis mirst 8 stundas pēc eksperimenta uzsākšanas.
Pārējās, izdzīvojušās atsakās no barības un ir novērojamas
periodiskas aktivitātes pazīmes. Nākamajā dienā zivis ir
vārgas, vāji reaģē uz kairinātājiem, ir depresīvas, iet bojā
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Fastac
koncentrācija
0,000039 ml/L
Pētījuma 3. grupa

Zivs veselības stāvokļa klīniskās izmaiņas
Pirmajā dienā zivju uzvedība bez izmaiņām.
Otrajā un turpmākajās dienās progresējoša atteikšanās no
barības, periodiska depresivitāte ar īslaicīgām hiperaktivitātes
pazīmēm

0,000019 ml/L
Pētījuma 4. grupa

Pirmajās divās dienās uzvedība sugai raksturīga, ēstgriba laba.
Trešajā dienā pazemināta ēstgriba.
Ceturtajā un nākamajās pētījuma dienās pazemināta ēstgriba
un depresijas pazīmes

0,0000097 ml/L
Pētījuma 5. grupa

Pirmajās divās dienās uzvedība sugai raksturīga, ēstgriba laba.
Trešajā dienā nedaudz pazemināta ēstgriba.
Ceturtajā un nākamajās pētījuma dienās pazemināta ēstgriba
un depresijas pazīmes

Kontrole

Uzvedība ir sugai raksturīga - zivis ir aktīvas, ēstgriba laba,
kustību koordinācija sugai raksturīga

Literatūras dati norāda, ka izmaiņas uzvedībā sākās jau 5 minūtēm pēc
cipermetrīna iedarbības. Pie kam uzvedības izmaiņas zivīm novēro pie daţādām
cipermetrīna koncentrācijām sākot jau no 0.5 µg L-1. Parasti tās raksturojas ar
straujām ţaunu kustībām, nervu darbības traucējumiem, anormāla pārvietošanās
(peldēšana), līdzsvara zudums, nespēja palikt dabiskā- horizontālā stāvoklī (Shaluei,
et al., 2012). Akūtas saindēšanās gadījumos ar deltametrīnu varavīksnes forelēm tika
novērota paātrināta elpošana, kustību koordinācijas traucējumi,

kam seko īss

uzbudinājuma periods (krampji, lec virs ūdens virsmas, apļveida kustības), kas pāriet
depresijā. Pēc laika atkal sākas uzbudinājuma periods Pirms nāves zivs kļūst nomākta,
pārvietojas galvenokārt uz sāniem. Elpošana palēninās, depresijas periods un tam
sekojošā agonija ir ļoti gara (Velisek, et al., 2006)
Mūsu pētījumi parādīja, ka Fastac nokļūšana ūdenī pat nelielās koncentrācijās
būtiski ietekmē zivju dzīvotspēju un uzvedību, un ir atkarībā no koncentrācijas.
Veiktajā pētījumā (1.tab.) Fastac klātbūtnē visām zivīm novēroja apetītes zudumu,
pie kam daţas stundas pirms bojāejas tāspilnībā atteicās no barības. Zivju uzvedībā
tika novērota depresivitāte, kas mijās ar īslaicīgām hiperaktivitātes pazīmēm. Jo
lielāka Fastac koncentrācija, jo straujāk attīstījās uzvedības traucējumi un klīniskās
pazīmes bija labāk izteiktas.
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Lai noteiktu Fastac iespējamo ietekmi uz zivju asins sastāva izmaiņām, visiem
testa īpatņiem neilgi pirms to bojāejas, kā arī izdzīvojušajām zivīm eksperimenta
beigās tika noņemtas asinis un veiktas hematoloģiskās, morfoloģiskās un bioķīmiskās
analīzei.
Literatūras dati liecina par eritrocītu skaita, hemoglobīna daudzuma un hematokrīta
būtisku samazinājumu pēc lauksaimniecībā izmantojamā insekticīda Deci (aktīvā
viela- deltametrīns) akūtas iedarbības (Velisek, et.al, 2006).

5. att. Eritrocītu skaita izmaiņas Fastac ietekmē
Mūsu eksperimentos, analizējot Fastac ietekmi uz testa zivju hematoloģiskajiem
rādītājiem (5.att.) redzams, ka forelēm eritrocītu skaits visās pētījuma grupās ir
būtiski samazināts (p < 0,005), salīdzinot ar kontroles grupu. Eritrocītu normālais
daudzums forelēm pie ūdens temperatūras no 12 līdz 18 °C ir 1,2-1,7 mlj/mm3
(Stoskopf, 1993). Eritrocītu skaits pētījuma grupās svārstās no 0,90 līdz 0,98
mlj/mm3, tas liecina par Fastac akūtu toksisko ietekmi.
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6. att. Hemoglobīna izmaiņas Fastac ietekmē
Normāls hemoglobīna līmenis forelēm pie ūdens temperatūras no 12 līdz 18
°C ir no 7 līdz 9 g/L (Stoskopf, 1993). Mūsu veiktajā pētījumā visās grupās, izņemot
ceturto grupu, hemoglobīns ir normas robeţās, taču salīdzinot ar kontroles grupu,
redzams, ka Fastac klātbūtne ūdenī ietekmē hemoglobīna daudzumu un tas
salīdzinot ar kontroles grupu ir būtiski zemāks (p < 0,005) visās pētījuma
grupās.

7. att. Hematokrīta izmaiņas Fastac ietekmē
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Hematokrīts rāda plazmas un eritrocītu attiecību un ir atkarīgs no eritrocītu daudzuma
un lieluma. Hematokrīta daudzums samazinās, pieaugot Fastac koncentrācijai ūdenī.
Mūsu veiktajā pētījumā ar Fastac, kura aktīvā viela ir cipremetrīns, hematoloģiskie
rādītāji arī samazinās. Tas saistīts ar cipremetrīna degradējošo ietekmi uz asinšūnām.
Kopumā redzams, ka pat ļoti niecīga Fastac daudzuma nokļūšana ūdenī, ietekmē zivju
fizioloģisko stāvokli un rada asinsainas izmaiņas.
3. tabula
Eritrocītu indeksu izmaiņas pēc Fastac iedarbības
Pētījumu grupa un

Eritrocītu indeksi

eksperimentālā
koncentrācija

MCHC

MCV

MCH

16.22*

475.18*

78.04

15.88*

491.72*

77.28

3. (0,000039 ml/L)

14.47*

499.09*

71.52

4. (0,000019 ml/L)

15.55*

475.36*

73.09

5. (0,0000097 ml/L)

17.19*

489.26*

84.21

Kontrole

19.52

389.74

75.48

1. (0,00031 ml/L)

2. (0,00016

ml/L)

* statistiski būtiska atšķirība (p < 0,005)
Vidējais eritrocīta tilpums (MCV) pētījuma grupās ir būtiski augstāks (p < 0,005),
nekā kontroles grupā (3. tab.). Palielinātais MCV liecina par jaunu, nenobriedušu
eritrocītu ieplūšanu asinīs. Fastac ietekmē sabrūk eritrocīti un organisms
pastiprināti ievada asinīs jaunus eritrocītus.
MCHC pētījuma grupās ir būtiski augstāks (p < 0,005), nekā kontroles grupā.
Tas liecina par eritrocītu rezistences pazemināšanos toksikanta ietekmē.
Paaugstinātais MCHC liecina par to, ka Fastac ietekmē sabrūk eritrocīti un
šķietami pieaug hemoglobīna saturs attiecībā pret eritrocītu skaitu.
Mikronukleji (9.att.) jeb mikrokodoli ir mazi kodoli, ko veido hromosoma vai tās
fragments, kas šūnu dalīšanās laikā nav iekļauts vienā no meitas kodoliem. Kodoliņi
jeb mikronukleji veidojas genotoksisku vielu ietekmē. Pastāv uzskats, ka
mikrokodoli (MN) var veidoties divējādi. Mikrokodolu veidošanās varētu būt
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saistīta ar DNS oksidatīvo bojājumu, kad daļa no DNS netiek iekļauti kodolā un
šī DNS daļa veido atsevišķu nelielu papildus kodoliņu. Otrs mikrokodola
veidošanās mehānisms ir olbaltumvielu maiņas disfunkcija, kas traucē visa
nukleīnskābes materiāla iekļaušanu kodolā kariokinēzes laikā, tādējādi veidojot
ārpus kodola nukleīnskābju sakopojumu, ko nosauc par mikrokodoliņu.

8.att. Mikronuklejs foreles eritrocītā

9. att. Mikronukleju skaita izmaiņas eritrocītos Fastac ietekmē
Pētījumā veicām mikronukleju testu, nosakot kodoliņu skaitu 3000 eritrocītu šūnās.
Pie visaugstākās Fastac koncentrācijas zivis iet bojā daţu stundu laikā, kurā
mikronukleji iespējams nepaspēj izveidoties, tādēļ to skaits ir salīdzinoši neliels (3000
eritrocītos ir vidēji ir 0,2). Otrajā pētījumu grupā toksiskās vielas koncentrācija ir
augsta, taču ne tik akūti toksiska kā 1. grupā, tādēļ iedarbība varētu būt ilgāka,
mikronukleju skaitam sastādot 2 kodoliņus 3000 eritrocītos. Pie zemākas Fastac
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koncentrācijas (3., 4.un 5. pētījuma grupa) mikronukleju skaits svārstās no 1 līdz 1,3
kodoliņi 3000 eritrocītos.
Kaut arī kopumā kodoliņu veidošanās akūtā eksperimenta laikā nebija intensīva
(kas varētu būt izskaidrojams ar Fastac īso iedarbības ilgumu), mikronukleju
klātbūtne liecina par Fastac izraisītu genotoksisku efektu.

4. tabula
Leikocitārās formulas izmaiņas Fastac ietekmē
Agranulocīti
Limfocīti
Grupas

Lielie

Granulocīti

Monocīti

Bazofilie

Bazofilie

segmentkodolainie stabiņkodolainie

Mazie

numurs

leikocīti

leikocīti

1.

80,4

5,4

0,8

13,2*

1,0

2.

70,5

12,6

1,8

8,5*

8,8

3.

72,3

11,5

1,2

9,12*

8,8

4.

76,1

13,2

0,8

7,8*

3,2

5.

66,8

24,0

1,0

11,5*

1,3

K

75,9

9,1

0,6

7,1*

7,3

* būtiska atšķirība (p < 0,005)
Arī leikocitārās formulas izmaiņas norāda uz Fastac negatīvo ietekmi uz zivju
asinīm (4. tabula). Kontroles grupā ir vienāda segmentkodolaino un stabiņkodolaino
bazofilo

leikocītu

attiecība,

bet

eksperimenta

grupās

būtiski

pieaug

segmentkodolaino leikocītu proporcionālais daudzums. Pieaug arī mazo leikocītu
īpatsvars. Visas šīs izmaiņas liecina par Fastac toksisko ietekmi.
Secinājumi:
-

Insekticīda Fastac nokļūšana ūdenī pat nelielās koncentrācijās var būtiski ietekmēt
zivju dzīvotspēju un uzvedību, uzrādot uzbudinājuma pazīmes, ēstgribas trūkumu,
depresivitāti, kas mijās ar īslaicīgām, spontānām

hiperaktivitātes pazīmēm,

kustību koordinācijas traucējumus un vāju reakciju uz kairinātājiem
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-

Ūdens vidē nonākot Fastac izsmidzināšanas koncentrācijām, tās var izsaukt zivju
masveida bojāeju daţu stundu laikā

-

Pat salīdzinoši nelielu Fastac koncentrāciju (> 0,02µl/L) nonākšana ūdens vidē
izpauţas ar akūtu toksisku ietekmi

-

Nokļūstot zivju asinīs Fastac izsauc hematoloģiskas izmaiņas: formelementu
sabrukšanu (eritrocītu skaita, hemoglobīna daudzuma un hematokrīta būtisku
samazinājumu), ietekmē eritrocītu morfoloģiskās īpašības un to funkcijas, kā arī
spēj izraisīt genotoksisku efektu

-

Par Fastac toksisko ietekmi liecina arī leikocitārās formulas pētījumi, būtiski
pieaugot segmentkodolaino leikocītu proporcionālajam daudzumam un mazo
leikocītu īpatsvaram.

2.5. Publikāciju sagatavošana
1) Ir sagatavoti ziņojumi (referāti) par pētījumu rezultātiem un tiks nodrošināta dalība
sekojošās starptautiskās zinātniskās konferencēs:
-

52nd Annual Conference of the Animal Behavior Society (ABS 2015)
Anchorage, Alaska June 10-14, 2015;

-

SECOTOX Conference, 14-18 June 2015, Mykonos island, Greece

-

ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII21st-27th June 2015 in Santiago de Compostela, Spain

-

9th Symposium for European Freshwater Sciences 2015(SEFS 9), Geneva,
Switzerland, July 5-10, 2015;

2) Turpinās darbs pie 2.zinātniskā raksta sagatavošanas, kas tiks publicētisWeb of
Scienc vai, SCOPUS datubāzēs iekļautos ţurnālos.
3) Turpinās darbs pie divu oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošanas, kas tiks
pieņemti publicēšanai ţurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no
Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa.
-

Pašlaik viens no zinātniskiem rakstiem „Reproduction is costly in an infected
aquatic insect” jau ir pabeigts un tā iesniegšana publicēšanai notiks tuvākajā
laikā, tiklīdz tiks atrasts piemērots izdevums kura citēšanas indekss sasniedz
vismaz 50 % no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā
citēšanas indeksa.Darbs pie otra raksta turpinās.

01.06.2015.
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