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Santrauka. Šiame straipsnyje pateikiama hemintų Bothriocephalus scorpii (Müller, 1776) invazijos tyrimai otuose 

(Psetta maxima (L). Otai žvejoti Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje. Iš viso išanalizuotos 635 žuvys, kurių 
amžius buvo 0+–10 metų, kūno ilgis – 5,3–44,6 cm, svoris – 2–1960 g. Tyrimai parodė, kad otai helmintais B. scorpii 
užsikrečia būdami vienerių metų. Visi subrendę otai buvo infekuoti B. scorpii, dažnai – labai smarkiai (n=100–178). 
Helmintų paplitimas siekė 97,5 proc., jų skaičius žuvyse svyravo nuo 2 iki 178 vienetų, vidurkis – 25 vienetai. Tyrimai 
parodė patikimą (p<0,001) riebalų ir baltymų kiekio skirtumą sveikų ir smarkiai infekuotų žuvų audiniuose. Vienerių 
metų otai auga lėčiau (p<0,001), smarkiai infekuotų žuvų įmitimo koeficientas (p<0,01) – mažesnis. 

Raktažodžiai: otas Psetta maxima (L)., Bothriocephalus scorpii, Baltijos jūra. 
 
RESEARCH OF HELMINT BOTHRIOCEPHALUS SCORPII (MÜLLER, 1776)  
INFECTION IN TURBOT (PSETTA MAXIMA (L.) 
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Summary. This study investigated the helminth Bothriocephalus scorpii (Müller, 1776) infection of turbot (Psetta 

maxima (L) caught in the Baltic Sea (Lithuanian economic zone). A total of 635 turbot specimens of varying ages were 
examined for infection with the tapeworm B. scorpii. Turbot age ranged from 0+ to 10 years, fish length from 5.3 to 
44.6 cm, and weight from 2 to 1960 g. This survey showed that turbot acquired infections of B. scorpii before they were 
1 year old. All the adult turbot were infected with B. scorpii, often heavily (n=100-178 individuals). Overall 97.5 % of 
turbot were infected with B. scorpii. Intensity of helmints infection ranged from 2 to 178 individuals (mean – 25 
individuals). The results obtained demonstrate differences in the lipid and protein content of heavily and lightly infected 
fishes (p<0.001). The condition factor (p<0.01) and growth (p<0.001) of 1 year old turbot decrease in heavily infected 
fish too. 

Keywords: turbot Psetta maxima (L), Bothriocephalus scorpii, Baltic Sea. 
 
 
Įvadas. Otas – svarbi versliniu požiūriu žuvų rūšis 

Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje. 1996–1999 m. šių 
žuvų buvo sužvejojama apie 60–70 t. Žuvis vertinga ir 
maistiniu požiūriu. Riebalų otų raumenyse yra iki 10 
proc., valgomųjų dalių išeiga – 55–64 proc. (Kublickas, 
Bukelskis, 1985). Ankstesni mūsų tyrimai parodė 
(Stankus, 2001), kaip keičiasi otų fiziologiniai-
biocheminiai rodikliai per metus priklausomai nuo 
sezono, lyties ir amžiaus. Tačiau tyrimų, kokią įtaką 
helmintai daro otų fiziologiniams rodikliams, Lietuvoje 
iki šiol nebuvo. Net ir visame otų paplitimo areale atlikta 
nedaug darbų, kuriuose tiriamas helmintų poveikis kai 
kuriems otų fiziologiniams rodikliams, jų įtaka otų 
metabolizmui (Thelma et al., 1980; Euzet et al., 1984; 
Sures et al., 1997; Roдиук, 1998). Baltijos jūroje 
gyvenančiuose otuose randamos 9 parazitų rūšys 
(Roдиук, 1998). Parazitų tyrimai svarbūs auginant šias 
žuvis dirbtinai. Dažniausiai otuose nustatomi parazitai  –
helmintai Bothriocephalus scorpii. Jie užkrėtimo mastu 
išsiskiria visame otų paplitimo areale, taip pat ir Baltijos 
jūroje (Daveya, Peacheya, 1968; de Groot, 1971; 
Turovskii, 1994; Sulgostowska et al., 1998). Šie helmintai 
aptinkami ne tik otuose, bet ir kitose plekšniažuvėse, pvz., 
rombuose (Scophthalmus rombus) (de Groot, 1971), 

upinėse plekšnėse (Platichthys flesus) (Chibani, Rokicki, 
2004), dėmėtuosiuose megrimuose (Lepidorhombus 
boscii) (Marques et al., 2011). Žmogaus sveikatai B. 
scorpii nėra pavojingi. Jie gyvena virškinamajame trakte, 
todėl dorojant žuvį pašalinami kartu su žarnomis. Otas yra 
galutinis šių helmintų šeimininkas. Žuvys užsikrečia 
maitindamosi grundalais arba įvairiais vėžiagyviais – 
kopepodais, kurie yra tarpiniai B. scorpii šeimininkai 
(Rolbiecki, 2006). 

Darbo tikslas – ištirti užsikrėtimo helmintais 
bothriocephalus scorpii mastą priklausomai nuo otų 
amžiaus ir lyties. Nustatyti, kokią įtaką šie parazitai turi 
otų fiziologiniams rodikliams, riebalų ir baltymų kiekiui 
žuvų audiniuose. 

Tyrimo objektas ir metodai. Tyrimams otai buvo 
gaudomi šiaurinėje Baltijos jūros Lietuvos ekonominės 
zonos priekrantės dalyje – ties Šventąja, Nemirseta ir 
Karkle bei atviroje jūroje (1 pav.).  

Otai žvejoti 2004–2007 m. mokslinių ekspedicijų 
metu 40–110 mm akių tinklaičiais. Jaunikliai gaudyti 
priekrantėje 30 m ilgio jaunikliniu bradiniu. Iš viso 
ištirtos 635 žuvys. Jų ilgis (L) matuotas nuo snukio 
pradžios iki uodegos peleko spindulių galo 1 mm 
tikslumu, o svoris – 1 g tikslumu. Vizualiai nustatyta  
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1 pav. Medžiagos rinkimo vietos atviroje jūroje ir 

priekrantės zonoje 
 

lytis, gonadų brandos stadija pagal šešiabalę skalę 
(Алексеев, Алексеева, 1996). Įmitimo 
 

koeficientas apskaičiuotas pagal formulę ĮK=qx100/L3; 
čia q – žuvies masė be žarnyno ir gonadų, g; L – žuvies 
kūno ilgis nuo snukio pradžios iki uodeginio peleko galo, 
cm. Otų amžiui nustatyti buvo renkami otolitai. Riebalų 
kiekis žuvų organuose tirtas remiantis modifikuota Folčo 
metodika (Лапин, Чернова, 1970). Tirti šie helmintų 
rodikliai: parazitų paplitimas – užsikrėtusių helmintais 
žuvų procentas, vidutinis parazitų skaičius otuose bei 
užkrato intensyvumas – žuvyse aptinkamas helmintų 
skaičius. Smarkiai užsikrėtusiais laikyti otai, kuriuose 
rasta 16 ir daugiau parazitų, mažai užsikrėtusiais – kai 
rasta 1–5 helmintai. 

Tirtų požymių tarpusavio ryšiai įvertinti pagal 
Pearsono koreliacijos koeficientus (r) ir jų statistinį 
reikšmingumą (p). Statistinė duomenų analizė atlikta 
statistine programa „Statistica 6“ (Sakalauskas, 2003). 

Tyrimų rezultatai ir aptarimas. Tirtų žuvų amžius 
buvo 0+–10 metų, kūno ilgis siekė 5,3–44,6 cm, svoris 2–
1960 g. Helmintų Bothriocephalus scorpii rasta jau vienų 
metų otų žarnyne. Šiųmetukų (3–4 mėn.), kurių lytį 
nustatyti sunku, organizme jų dar nerasta. Tai susiję su 
mityba, nes vienų metų otai pradeda maitintis dugninėmis 
žuvimis, įvairiais grundalais (Stankus, 2000), kur šie 
helmintai gyvena (de Grott, 1971). Tyrimo rezultatai 
parodė, kad net 97,5 proc. (n=605) 1–10 metų otai buvo 
užsikrėtę B. scorpii – vidutiniškai vienoje užkrėstoje 
žuvyje buvo 25 parazitai (mažiausiai – 2, daugiausia – 
178). Daugiausia helmintų (178 vienetai) rasta 40–45 cm 
ilgio otuose. Visi 19 cm ilgio otai buvo užsikrėtę 
helmintais. Didžiausias vidutinis helmintų skaičius (72 
vienetai) nustatytas 10 metų patelėse. Mažiausios žuvys, 
kuriose rasti B. scorpii, buvo 7,9 cm. Mažiausias parazitų 
skaičius jose – 2 vienetai (1 lentelė). 

1 lentelė. Otų užsikrėtimo helmintais mastas priklausomai nuo lyties ir amžiaus (kairėje – patelės, dešinėje – 
patinai) 

 

Žuvų amžius,  
m. 

Parazitų paplitimas, 
proc. 

Užsikrėtimo 
intensyvumas 

(nuo – iki), vnt. 

Vidutinis helmintų 
skaičius,  

vnt. 

Ištirtų žuvų skaičius, 
vnt. 

0+ (3–4 mėn.) 0 - 0 15 
1 86,5 0-20/0-19 5/6 65/58 
2 96,3 0-21/2-19 7/7 44/49 
3 100 6-18/4-24 10/11 35/26 
4 100 9-31/11-22 15/17 38/22 
5 100 15-29/13-38 22/25 42/23 
6 100 31-41/24-49 38/43 47/18 
7 100 33-60/29-78 51/57 38/12 
8 100 30-58/28-89 47/60 30/11 
9 100 25-127/44-111 53/61 28/9 

10 100 41-96/48-178 59/72 22/3 
 
Nustatėme, kad ilgėjant žuvų kūno ilgiui (kartu – 

amžiui), reikšmingai didėja helmintų skaičius (r=0,98; 
p<0,001) (2 pav.). 

Ankstesni tyrimai parodė, kad B. scorpii helmintų 
skaičius patinuose ir patelėse reikšmingai skiriasi 
(Roдиук, 1998), tačiau mokslininkas netyrė, kaip kinta 
helmintų skaičius abejose lytyse priklausomai nuo 

amžiaus. Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad jauniausiose 
amžiaus grupėse (1–2 metų) helmintų kiekis patinuose ir 
patelėse patikimai nesiskiria. 3–5 metų patinai užsikrėtę 
helmintais labiau nei patelės, tačiau šis skirtumas nėra 
patikimas. Nuo 6 metų otų užsikrėtimo intensyvumas 
priklausomai nuo lyties pradeda skirtis patikimai 
(p<0,01). Didžiausias skirtumas nustatytas vyriausiose 

Baltijos jūros 
Lietuvos ekonominė zona 
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amžiaus grupėse – 9–10 metų otuose (p<0,001) (3 pav.). 
Otams būdingas lytinis dimorfizmas – to paties amžiaus 
patelės esti didesnės už patinus. Tai ypač pastebima 
vyresnio amžiaus grupėse (Samsung et al., 2007). Dėl to 
skiriasi to paties amžiaus patinų ir patelių mityba. 
Vyresnės (8–10 metų) patelės yra vidutiniškai 10–15 cm 
stambesnės už patinus, todėl vis didesnę jų raciono dalį 
sudaro stambesni maisto objektai – strimelės, o didelę 
patinų raciono dalį sudaro grundalai (Stankus, 2003) – 
pagrindinis užkrato helmintais šaltinis. Pasikliautinieji 
intervalai 8–10 metų patinų ir patelių amžiaus grupėse 
persidengia nežymiai arba visai nepersidengia. Tas taip 
pat rodo, kad abiejų lyčių mityba ženkliai skiriasi. 
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2 pav. Helmintų kiekio (vnt.) ir paplitimo (proc.) 

priklausomybė nuo žuvų dydžio █ (vnt.);  (proc.)  
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3 pav. Vidutinis B. scorpii skaičius skirtingo 
amžiaus otų patinuose █ ir patelėse █ 

 
Atlikti riebalų ir baltymų kiekio pokyčiai otų 

audiniuose priklausomai nuo helmintų gausos parodė 
statistiškai patikimą jų įtaką. Pasirinktos vienerių metų 
žuvys, kurių linijinis augimas yra greičiausias, todėl 
užsikrėtimo B. scorpii parazitais įtaka otų augimui ir 
įmitimo koeficiento reikšmei pastebima geriausiai. Tiriant 
šių rodiklių pokyčius, statistiškai patikimo skirtumo vienų 
metų otų patinų ir patelių audiniuose nenustatyta. 

Riebalų kiekis jauniklių raumenyse svyruoja pagal 
sezoną – nuo 0,8 iki 1,81 proc. (Stankus, 2001). Riebalų 

kiekio svyravimui audiniuose įtakos turi ir helmintai 
(Shchepkina, 1985). Nors riebalų kiekis sveikų ir nedaug 
helmintų turinčių žuvų kepenyse skiriasi, šis skirtumas 
nepatikimas. Mūsų tyrimų duomenimis, esant smarkiai 
helmintų invazijai (16–20 vienetų) riebalų kepenyse 
sumažėja 23,4 proc. palyginti su sveikais ar mažai (1–5 
vienetai) užsikrėtusiais otais (p<0,001). Riebalų kiekio 
pokyčiams raumenyse būdingi tie patys dėsningumai, tik 
skirtumas dar didesnis – 33,4 proc. (p<0,001) (4 pav.). 

Nustatytas skirtumas ir tarp baltymų kiekio otų 
audiniuose priklausomai nuo užsikrėtimo intensyvumo. 
Didėjant helmintų kiekiui, baltymų žuvų audiniuose 
mažėja. Nepriklausomai nuo parazitų gausumo, 
daugiausia baltymų rasta otų žarnyno audiniuose, toliau – 
raumenyse ir kepenyse.  

Pagal Pearsono koreliacijos koeficientą nustatyta, kad 
skirtumas tarp baltymų kiekio neužsikrėtusiuose ir menkai 
užsikrėtusiuose (1–5 vienetai) otų audiniuose yra 
nereikšmingas. Patikimas baltymų kiekio pokytis 
nustatytas tarp visai neužsikrėtusių otų ir žuvų, kuriose 
rasta daug helmintų (p<0,001) (4 pav.). 
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4 pav. Riebalų (R) ir baltymų (B) kiekis (proc. 

šlapio mėginio) otų raumenyse ir kepenyse, kai žuvyse 
rasta daug █ ir mažai █ helmintų 

 
Baltymų sumažėjimas audiniuose turi įtakos augimui, 

nes žuvies kūno masės didėjimas susijęs su baltymų 
sinteze (Senso et al., 2007). Nustatytas patikimas 
atvirkštinis koreliacinis ryšys tarp otų augimo ir B. scorpii 
gausos (r=-0,94; p<0,001). Vienerių metų neinfekuotos 
žuvys auga apie 1,5 karto greičiau nei tos, kuriose rasta 
daugiausia helmintų (16–20 vienetų) (5 pav.). 

Helmintų gausa turi įtakos ne tik augimui, bet ir 
įmitimo koeficientui. G. N. Rodiuk (1998) nenustatė 
priklausomybės tarp otų įmitimo koeficiento ir 
užsikrėtimo helmintais intensyvumo, tačiau buvo ieškota 
koreliacijos tarp visų tirtų otų amžiaus grupių – tiek 
jauniklių, tiek subrendusių. Subrendusiose žuvyse vyksta 
sudėtingi fiziologiniai-biocheminiai procesai, susiję su 
gonadų brandinimu (Stankus, 2001), todėl jose ryšio tarp 
helmintų gausos ir įmitimo koeficiento gali ir nebūti. 6 
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pav. pateikta otų jauniklių įmitimo koeficiento 
priklausomybė nuo helmintų kiekio. Kaip matome, esant 
invazijai iki 10 helmintų, ĮK svyruoja nežymiai. Kai 
helmintų žuvyje yra 11–15 vienetų, ĮK sumažėja nuo1,5 
iki 1,3. Mažiausias ĮK nustatytas esant maksimaliam 
helmintų kiekiui (r=-0,82; p<0,01). 
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6 pav. Otų jauniklių įmitimo koeficientas 

priklausomai nuo helmintų kiekio 
 
Išvados.  
1. Nustatyta teigiama koreliacija tarp žuvų kūno ilgio 

ir helmintų kiekio (r=0,98; p<0,001). 
2. Smarkiai infekuotų otų audiniuose riebalų ir 

baltymų kiekis sumažėja 23–33 proc. palyginti su 
sveikomis ar mažai infekuotomis žuvimis. 

3. Nustatytas patikimas atvirkštinis ryšys tarp B. 
scorpii kiekio ir vienų metų otų augimo (r=-0,94; 
p<0,001) bei įmitimo koeficiento (r=-0,82; p<0,01). 
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