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Cianotoksinai hidroekosistemose 



MELSVABAKTERĖS – galingi sutvėrimai  

  seniausi fotosintezę vykdantys organizmai 
  gali reguliuoti optimalią padėtį vandens stulpe 

  pagalbiniai pigmentai leidžia efektyviai 
     absorbuoti saulės šviesą  

  formuoja dideles kolonijas ir aglomeratus, 
     sumažėja jų išėdimas 

  fiksuoja molekulinį azotą 
  akumuliuoja fosforo junginius 

  formuoja specializuotas ląsteles – akinetas 

Maistmedžiagės (N ir P junginiai) ir temperatūra – svarbiausi 
veiksniai, lemiantys melsvabakterių intensyvų vystymąsi 



Kuršių marios  
(nuotr.: R. Paškausko ir  

R. Pilkaitytės) 



 Pirmasis apsinuodijimas - Pietų Australijoje (Francis, 1878 ) 
 Šiuo metu vandens telkinių „žydėjimai“ nustatyti daugiau nei 

60 pasaulio šalių  
 25-75 % ,,žydėjimų” toksiški  

MELSVABAKTERIŲ ,,ŽYDĖJIMAI” IR  CIANOTOKSINAI  

  Apie 90 toksinus sintetinančių melsvabakterių rūšių iš 
40 genčių  

  150 melsvabakterių sintetinamų skirtingų cianotoksinų  

  Pagal cheminę struktūrą: peptidai, alkaloidai, fenoliai, 
lipopolisacharidai  

  Pagal poveikį: hepatotoksinai, neurotoksinai, citotoksinai 
ir dermatotoksinai 



•  iššaukiamas kepenų kraujavimas, hemoraginis šokas ir ištinka 
mirtis 
•  pasižymi genotoksiškumu, subletalios dozės sukelia vėžinius 
susirgimus   

normalios kepenys pažeistos kepenys 

pagal Falconer, Humpage (2001) 

HEPATOTOKSINAI  



pagal Wayne, Carmichael (1994) 

 veikia nervų sistemą  
 paralyžuoja skeleto ir 

kvėpavimo  sistemos raumenis 
 sutrikdo kvėpavimo funkciją 
 keleto minučių ar valandų 

bėgyje uždūstama  

Anatoksinų veikimo mechanizmas 

Saksitoksinų 
veikimo  

mechanizmas 

NEUROTOKSINAI  



PAVOJINGIAUSI  CIANOTOKSINAI  

 Hepatotoksinai: 
mikrocystinai, noduliarinai, 
cylindrospermopsinas 

Microcystinas LR 

Noduliarinas 

Cylindrospermopsinas 

 Neurotoksinai: 
anatoksinai ir 
saksitoksinai   

Anatoksinas-a Anatoksinas-a(s)   

Saksitoksinas 



  geriamas vanduo 
  hemodializė 
  rekreacija 
  maistas (žuvys ir jūros gėrybės; mėsa, pienas, daržovės)  

  maisto papildai  
 

CIANOTOKSINŲ PATEKIMAS 

1878 m. Australijoje,  Nodularia spumigena intensyviai vystantis 
Aleksandrijos ežere, jo vandeniu apsinuodiję krito avys, arkliai, kiaulės ir 
šunys. 
1953 m. Š. Amerikoje ir 1992 m. Australijoje stebėtas masinis  daugiau nei 
tūkstančio gyvūnų žuvimas. 
1979 m. Australijoje cylindrospermopsinas sukėlė gastroenteritą 148 
žmonėms.  
1988 m. Brazilijoje mikrocystinais apsinuodiję mirė 88 žmonės.  

1996 m. Brazilijoje mirė 76 hemodializės pacientai.   

APSINUODIJIMAI CIANOTOKSINAIS 



Ar aktuali toksinių ,,žydėjimų” 
ir cianotoksinų problema 

Lietuvoje 



Jei atidžiai 
pasižiūrėti... 



Anabaena  
spiroides 

Merismopedia  
tenuissima 

Anabaena 
macrospora 

Anabaena  
lemmermanii  

Anabaena circinalis 

Potencialiai toksinės melsvabakterės Lietuvos 
hidroekosistemose 

Aphanizomenon flos-aquae 

Aphanizomenon gracile 

Microcystis  
flos-aquae 

Aphanizomenon 
issatschenkoi  

Microcystis  
botrys 



Potencialiai toksinės melsvabakterės Lietuvos 
hidroekosistemose 

Anabaena flos-aquae Planktothrix agardhii  

Limnothrix  
redekei  

Microcystis aeruginosa  

  Lietuvoje aptinkama daugiau nei 50 potencialiai 
toksinų melsvabakterių rūšių.  

  Ežeruose aptinkamos 46, upėse – 20, pelkėse ir 
sausumoje – 5, 
     Kuršių mariose – 26, Baltijos jūroje – 29 rūšys.  

Dažniausiai aptinkamos 
fitoplanktone vyraujančios 

rūšys:  



Didžiulis 2009 m. 

MELSVABAKTERIŲ ,,ŽYDĖJIMAI” LIETUVOJE 



Širvys 2009 m. 

MELSVABAKTERIŲ ,,ŽYDĖJIMAI” LIETUVOJE 



Šlavinas (1,70) 

Gineitiškės 0,33-1,63 

Simnas (1,58) 

Jiezno ež. (1,28) 

Didžiulis (0,92-1,45) 

Lovka (1,37) 

Širvys(1,55) 

Drūkšiai (1,36) 

Lentvario ež. (0,44) 
Onuškio  ež. (1,46) 

Arinas (0,41) 

Babrukas (0,25) Kuršių marios (2006 / 2007 m.) 
(Paldavičienė et al., 2009)  

NOD  5,81 / 284,6 μg/l 

MC-LR  134,3 / 0 μg/l 

MC-RR  30,7 / 7,5 μg/l 

MC-YR  20,7 / 0 μg/l 

MC-LY  0,6 / 0 μg/l 

MC-?  17,4 / 0 μg/l 

Tyrimus finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų 

fondas (sutarties Nr. T–13/04, Nr. T–83/08)  

nedidelis pavojus 

II pavojaus lygis 

I pavojaus  lygis 

WHO (1998, 2004) pavojaus 

lygiai rekreacijai, µg MC / L 

2-4 
 

10-20 
 

> 20 

CIANOTOKSINŲ TYRIMAI LIETUVOJE 

Kuršių marios 

1,32-2,62 

Balta dėmė 



Invazinės dumbliai ir cianobakterijos   

1 - Gonyostomum semen 



Gonyostomum žydėjimai 

gausumas 3–820 tūks. ląst. L-1 

biomasė 0,03–33 mg L-1 

Žydėjimo biomasė > 10 mg L-1) 8 ežeruose 



Gonyostomum ežerai 

•  nedideli uždari huminiai/distrofiniai; užpelkėjusiomis pakrantėmis  

•  pH – nuo 4.28 iki 7.76 

•  nedidelė mineralizacija – konduktyvumas ~ 11–34 µS cm-1 



Gonyostomum tyrimai 2008-2010 m. 

Vilnius 

Kaunas 

Klaipėda 

Šiauliai 

Panevėžys 

  

  

Gonyostomum  ežerai 

Iš 102 ežerų Gonyostomum rastas 37 



Vieton epilogo 

invaziniai organizmai -  

MELSVABAKTERĖS – galingi sutvėrimai, 

Maistmedžiagės (N ir P junginiai) svarbiausias veiksnys, 
lemiantys melsvabakterių intensyvų vystymąsi, 

...jei 

o 

...ar nebūtų galima pasitelkti 

...kitą INVAZINĮ organizmą padėčiai taisyt? 



Vieton epilogo 

invazinis organizmas -  
Dreissena 
polymorpha 

Drūkšių ežere 
1979 – ? 
1985 – 1300 t 
1989 - 5600 t 



Dreisena 

O kas, jeigu?!  

aktyviai besivystydama ne 

tik sukaupia savo 

kiauteliuose gausius kalcio 

ir karbonatų kiekius, bet ir 

filtruodama valo vandens 

telkinius nuo perteklinių 

biogeninių medžiagų! 

 



Iš nedraugo padaryti draugą...  



Pagalvokim apie tai... 

Ačiū Jums dėmesį 

 

 ir kolegėms   

Anastasijai Zaiko 

Jūratei 

Kasperovičienei 

Juditai Koreivienei 

Jūratei Karosienei už 

paramą  


