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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

A fejlett ipari és mezőgazdasági technológiák nem nélkülözhetik a 

különböző kémiai anyagok felhasználását, azonban annak nemcsak előnyeit, hanem 

egyre fokozottabban jelentkező negatív kísérő jelenségeit is tapasztalhatjuk: egyre 

inkább előtérbe kerül a környezetszennyezés problémája.

Számos vegyület felhasználása során közvetlenül, vagy azt követően a 

csapadék révén bemosódik természetes vizeinkbe, ahol súlyosan károsíthatja az 

élőlényeket. Különösen veszélyesek a lipofil tulajdonságú poliaromás vegyületek és 

halogénezett származékaik és a peszticidek, amelyek a lipid membránokon 

könnyen áthatolnak, s a sejtekben felhalmazódhatnak, vagy a biotranszformációs 

folyamatok során termékeik toxikussá válhatnak. Nagy koncentrációjú, és/vagy 

folyamatos expozíció gyakran vezet az egyedek vagy egyes érzékenyebb fajok 

pusztulásához, hosszú távon az életközösségek változásához. Ezért igen fontos 

vizeink ökológiai állapotának vizsgálata. A sejtekbe kerülő idegen vegyületek 

hatása elsődlegesen a makromolekulákkal (fehérjék, nukleinsavak, lipidek) való 

kölcsönhatásukban nyilvánul meg, amely a sejtek molekuláris működésének 

megváltozását eredményezi. Ezen folyamatok kezdetben reverzibilisek, s a 

biológiai aktivitás változása alapján jól detektálhatok.

Az élőlények alapvető biológiai tulajdonsága a környezeti hatásokkal 

szembeni molekuláris védelem, amely filogenetikailag az egyes fajokban eltérő 

fejlettségű, és meghatározza a fajok érzékenységét, túlélési esélyeit. A külső 

környezetből az élő szervezetbe jutó szerves vegyületek, xenobiotikumok 

lebontásában fontos szerepet játszik a máj mikroszómális enzimrendszere. A 

biotranszformációs folyamatokban alapvetőek a citokróm P450 enzimek által 

katalizált oxidativ átalakítások. A citokróm P450-függő monooxigenázok a 

molekuláris oxigén egyik atomját építik be a lipofil szubsztrátba, a reakcióhoz 

szükséges két elektront pedig a NADPH biztosítja. Az eredeti szubsztrátnál 

polárosabb metabolitok közvetlenül kerülhetnek kiválasztásra, vagy egy második
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fázisban konjugációs enzimek endogén eredetű molekulák (glutation, glükuronsav, 

szulfát) hozzákapcsolásával fokozzák a primer metabolitok vízoldékonyságát és 

segítik a kiürülésüket.

A citokróm P450-függő monooxigenáz izoenzimek széles, átfedő 

szubsztrátspecifitása biztosítja számos, különböző szerkezetű szerves molekula 

biotranszformációját. Az izoenzimek szintézisét specifikus induktorok, sőt maguk a 

szervezetbe került idegen anyagok is fokozzák, biztosítva ezáltal a vegyületek gyors 

metabolizációját. Szoros összefüggés van a szervezetbe jutó és a szövetekben 

felhalmazott szennyező anyagok és az őket metabolizáló izoenzimek 

indukálhatóságának mértéke között. Például a CYP1A izoenzimek indukciója igen 

jelentős és specifikus, ha a környezetben fokozódik a poliaromás szénhidrogének 

illetve klórozott származékaik megjelenése. Bár a citokróm P450 enzimindukció 

nem alkalmas a szennyező anyagok kémiai természetének azonosítására, ennek 

ellenére a hagyományos analitikai módszereket kiegészítve alkalmas módszer a 

vízminőség romlásának jelzésére.

A biotranszformációs folyamatok izoenzimeinek specifitása, és/vagy 

indukálhatósága faji eltérést mutat, s ennek következtében még a filogenetikailag 

egymáshoz közel álló fajokban is eltérő lehet a xenobiotikumok intracelluláris 

hatása.

A halak szervezetében lejátszódó biodegradációs folyamatok kevéssé 

ismertek, ugyanis a farmakológiai és toxikológiai szempontból fontos kutatások 

hosszú ideig elsősorban emlősök vizsgálatára irányultak. A kémiai szennyező 

anyagokkal egyre inkább terheltté váló vízi környezetben a halak, a vízi táplálkozási 

lánc csúcsán közvetlenül és közvetve is fokozottan ki vannak téve a kémiai 

szennyező anyagok hatásainak. Bőrükkel, kopoltyújukkal állandó kapcsolatban 

vannak a vízzel, ezáltal a benne lévő anyagokkal, továbbá a táplálék felvétele során 

közvetlenül is kerülnek a szervezetükbe különböző idegen anyagok. Az édesvízi 

halak méregtelenítő, citokróm P450-függő monooxigenáz rendszere sokkal kevésbé 

ismert, mint a tengeri fajoké. Ennek következtében nem ismertek pontosan az 

élővizekbe kerülő szerves vegyületek toxikus hatásai, a metabolizációjuk, a 

biotranszformációs folyamatok faji eltérései, továbbá az egyéb környezeti tényezők
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együtt jelentkező hatásai sem. A biotranszformációs folyamatok tanulmányozása 

egészségügyi szempontból sem közömbös, mivel a hal fontos humán táplálékforrás.

A piretroid típusú vegyületek napjainkban széleskörben használt 

inszekticidek hatóanyagai. Változó testhőmérsékletű gerincesekben erősen 

toxikusak. Az 1990-es években a Balatonon a deltametrin nevű szúnyogirtószer 

használatát több ízben követte tömeges halpusztulás, amelynek okait olyan 

összetevőkre vezetik vissza, mint az adott életközösség túlnépesedésével járó 

ökológiai és stresszhatás, állategészségügyi tényezők, klimatikus hatások. Nem 

ismertek és nem vizsgált terület azonban a piretroid vegyületek szubcelluláris szintű 

molekuláris hatásai, s a biotranszformáció képessége egyes édesvízi halfajokban.

Munkám célkitűzése volt, hogy a szerves vegyületek metabolizmusát 

katalizáló citokróm P450-függő monooxigenáz izoenzimek működését és 

indukálhatóságát vizsgáljam, Magyarország vizeiben elterjedt, és 

táplálkozásunkban széleskörben használt halfajban a pontyban (Cyprinus carpio L.). 

A pontyban, mint modell szervezetben vizsgáltuk a deltametrin (inszekticid), 

kadmium, valamint különböző olajfrakciók hatását a citokróm P450-függő 

monooxigenáz izoenzimekre. A kísérleti eredmények alkalmazása révén olyan 

biomonitorozási módszereken dolgoztunk, amely segítségével nyomonkövettük a 

Balaton vízminőségének alakulását az 1996-97 években.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A citokróm P450 enzimeket az 1950-es években fedezték fel a máj 

mikroszóma frakciójában. A biotranszformációs reakciókat a gyógyszerek, mérgek, 

szteroidok és karcinogén vegyületek metabolizmusának kutatása során vizsgálták. 

A hem tartalmú P450-es fehéijék szokatlan, ferro-szénmonoxid spektrummal 

rendelkeznek. A sejtekben az endoplazmatikus retikulumban (mikroszómában), a 

mitokondriumban és a sejtmag hártyában helyezkednek el. A mikroszómális 

enzimek részt vesznek a lipofil xenobiotikumok és szteroidok oxidációjában, a 

mitokondriális enzimek a szteroidok és epesavak bioszintézisében, a mag membrán 

enzimek funkciója még nem tisztázott (Guengerich, 1988).

2.1. A biotranszformáció szerepe a kémiai toxicitásban

A szervezetbe került idegen, általában lipofil tulajdonságú szerves 

vegyületek, úgynevezett xenobiotikumok, nehezen ürülnek ki. Ezen anyagok 

legnagyobb része a szervezet enzimrendszereinek segítségével metabolizálódik. 

Ezeket a folyamatokat “biotranszformációnak” hívják. A különböző reakciók 

eredményeként a xenobiotikum vízoldékonysága megnő, és a vizelettel kiürülhet a 

szervezetből. Ily módon a toxikus anyagok távoznak a szervezetből és akkumuláció 

révén nem károsítják a szervezetet.

Egy ideig azt hitték, hogy minden xenobiotikum biotranszformációja 

kevésbé toxikus termékhez vezet. Ennek ellenére bizonyos vegyületek 

biotranszformációs terméke reaktívabb mint az eredeti molekula, pl. epoxidok, 

melyek kovalensen kötődhetnek a makromolekulákhoz, beleértve a DNS-t és

Я,-

í
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fehérjéket, s mutagén vagy karcinogén hatást, citotoxicitást idéznek elő (Buhler és 

Williams, 1988).

2.1.1. A xenobiotikumok biotranszformációs útjai

Alacsonyabb rendű gerincesekben, pl. halakban a xenobiotikumok 

metabolizmusában résztvevő enzimek viszonylag magas szintjét mutatták ki az 

extrahepatikus szövetekben, nevezetesen a vesében, a bélcsatornában és a 

kopoltyúban is. Azonban, a metabolizáló enzimek legnagyobb koncentrációját a 

májban találták, mivel a legfontosabb biotranszformációs folyamatok itt játszódnak 

le (Buhler és Williams, 1988). Ezek az enzimek lipoproteinek, az endoplazmatikus 

retikulumban helyezkednek el, és a membránban rögzítve, a citoplazma irányába 

orientálódnak. A sejtek feltárásával és az endoplazmatikus retikulum 

fragmentálásával a legfontosabb biotranszformációs enzimeket a mikroszómális 

frakcióban találjuk meg (Förlin, 1980).

A biotranszformáció két lépésben játszódik le, az úgynevezett I. fázis és II. 
fázis reakciói során (1. táblázat).

Az I. fázisban oxidáció, hidrolízis vagy redukció útján egy poláros csoport 
keletkezik a molekulán. A legfontosabb reakciók az oxidációk, melyeket 

elsődlegesen a citokróm P450-függő kevert funkciójú monooxigenázok 

katalizálnak. E reakciók közé az alábbiak tartoznak: aromás és alifás hidroxiláció; 

N-, O- és S- dealkiláció; a szulfoxidáció; N-oxidáció és epoxidáció.

A citokróm P450 rendszer valójában egy társult elektron transzport 

rendszer, mely két enzimből, citokróm P450-ből és egy flavoproteinből, a NADPH- 

citokróm P450 reduktázból áll. Ezek az enzimek az endoplazmatikus retikulum 

foszfolipid mátrixában lokalizálódnak.

A II. fázisban konjugációs reakciók során az I. fázis oxidált termékére 

poláros, endogén molekula kapcsolódik, mint pl. glükuronsav, szulfát, vagy 

glutation, és így vízben jól oldódó vegyület keletkezik, amely könnyen kiürül a 

szervezetből a vesén vagy a kopoltyún keresztül (Andersson és mtsi, 1985; Ankley 

és mtsi, 1986; Huuskonen és Lindström-Seppa, 1995).
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1. táblázat Xenobiotikumok biotranszformációjában résztvevő 
enzimrendszerek

I. Fázis reakciói

Oxidáció

Citokróm P450 monooxigenázok* 
Flavin-tartalmú monooxigenázok* 
Alkohol dehidrogenázok 
Aldehid dehidrogenázok 
Amin oxidázok
Prosztaglandin endoperoxid szintetázok

Redukció

Nitroreduktázok
Azoreduktázok

Hidrolízis

Epoxid hidrolázok* 
Észterázok

II. Fázis reakciói

UDP-glukoronil transzferázok* 

Szulfotranszferázok*

Glutation S-transzferázok*

*a legfontosabbak

2.12,. A citokróm P450 enzimek szerkezete és működése

A citokróm P450 enzimek egyetlen szupercsaládba tartozó hemoproteinek, 

melyeknek hasonló a szerkezete és a funkciója. Minden citokróm P450 izoenzim 

egyetlen polipeptid láncból áll, amely egy hidrofób, elektrosztatikus és kovalens 

kötéssel kapcsolódó vas-protoporfirin-IX gyűrűt tartalmaz. Az elnevezés abból 

adódik, hogy a redukált állapotú citokróm P450 CO-al képzett komplexe 450 nm-
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nél adszorbciós maximumot ad (Omura és Sato, 1964). Az izoenzimek 

molekulatömege 45.000 - 60.000 D között van (Goksoyr és Förlin, 1992). '

A citokróm P450 enzim az elektrontranszportot létrehozó redukáló 

enzimekkel (NADPH-citokróm P450-reduktáz, NADH-citokróm b5-reduktáz) 

együtt multienzim komplexet alkot. Működéséhez molekuláris oxigénre és 

NADPH-ra van szükség. Az enzim aktív helyén levő protoporfirin-IX gyűrűben a 

vas ötös vagy hatos koordinációjú. Négy koordinációs helyet a planáris porfirin 

gyűrű négy nitrogénje foglalja le, ötödik ligandja a 436. cisztein aminosav tiolát 

anionja, míg a hatodik koordinációs hely az oxigén kötőhely a monooxigenáz 

reakció ciklusban. A hidrofób szubsztrát megkötése után az enzim aktív helyén levő 

Fe(III) könnyen redukálódik. A redukcióhoz szükséges elektronok a NADPH-ról a 

NADPH-citokróm P450-reduktázon keresztül jutnak el a citokróm P450-re.

XH
P-450-F*(IID-XH

P-450-Fe(ll)-XH
P-45t-Fe(lll)

P 4SO-Fe(IH) XOH

P-4S0-Fe(IID-XH

P 430-FeOll) XH
I
Ói2

Oi

4S0-Fe(ll) XH

XH - szubsztrátum 
P-450(III) - ferri citokróm P450 
P-450(II) - ferro citokróm P450 
b5 - citokróm bs
Fpa - NADPH-citokróm P450 reduktáz 
Fpb - NADH-citokróm b5 reduktáz

1. ábra A xenobiotikumok hidroxilációja máj citokróm P450 -függő kevert 
funkciójú monooxigenáz rendszerben
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Alternatív elektron donor a NADH, ebben az esetben a redukciót a NADH- 

citokróm bs-reduktáz végzi el. Az Fe (II) iont tartalmazó, szubsztrátot kötő enzim 

aerob körülmények között gyorsan és reverzibilisen 02 molekulát köt a központi 

Fe(II) ionhoz. A keletkező komplex nagy elektronaffinitása miatt újabb elektron 

felvételével redukálódik. A kötött molekuláris oxigén 0-0 kötése felhasad, egy 

molekula víz kilép, és egy aktív intermedier, [P450(FeO)3+] jön létre, amely 

oxidálja a szubsztrátot, s végül az oxidált termék ledisszociál az enzimről (1. ábra). 

A szubsztrátot átalakító folyamatban a felhasznált molekuláris oxigénnek csak 

egyik atomja lép be a szubsztrátba, míg a másik oxigén kisérő reakcióval vízzé 

alakul.

2.13. A citokróm P450 géncsaládok

Nebert és mtsai (1991) szerint 27 P450 géncsaládban eddig mintegy 154 

P450 gént írtak le, mely mindegyike egyetlen P450 szupercsaládhoz tartozik. A 

P450 gének elnevezése a következő ajánlott nomenklatúra szerint történik: a CYP a 

citokróm P450-t jelöli, az ezt követő arab szám a P450 géncsaládot, a betű az 

alcsaládot, és egy újabb arab szám az egyéni gént jelöli (pl. CYPIA1). A nem dőlt 

betűkkel írt CYP1A1 jelzés az mRNS szintjét jelöli, míg a P4501A1 elnevezést a 

fehérje megnevezésére allkalmazzák. Az irodalomban leggyakrabban használt 

géncsaládokat a 2. táblázat tartalmazza, s jelöli azokat az induktorokat amelyek 

specifikusan hatnak rájuk.

A 154 szekvenált és leközölt gént általában emlősökből izolálták, és csak egy 

pár gén ismert az irodalomban, mely halakra vonatkozik (Goksoyr és Förlin, 1992). 

Összehasonlítva az emlősökével, a halakból közölt szekvenciák nagyszámú 

konzervatív régiót mutatnak (Morrison és mtsi, 1995), különösen az 1A1 gén 

esetén, amely 57-59% aminosav átfedést mutat. A szekvenciák nagy 

konzervatizmusa 350 millió éve fennáll, amióta a halak szétváltak az emlősöktől, s 

ez azt mutatja, hogy a citokróm P450-nek funkcionálisan és szerkezetileg is fontos 

szerepe van.
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2. táblázat A legfontosabb géncsaládok, induktoraik és specifikus enzimeik

INDUKÁLT
SPECIFIKUS ENZIM 

AKTIVITÁS*
GÉNCSALÁD INDUKTOR

policiklikus aromás vegyületek 
(PAH),3-metilkolantrén, 

ß-naftoflavon

ECOD
ERŐDCYP 1A

fenobarbitál (PB), 
nem planáris policiklikus 

aromás vegyületek

PROD
EMND
APND
ECOD

CYP 2B

etanol,
aceton

AH
CYP 2E p-NPH

p-NPOD
CYP ЗА glükokortikoid EMND

APND
*EROD-etoxirezorufin O-deetiláz, ECOD- etoxikumarin O-deetiláz, PROD- 

pentoxirezorufin O-dealkiláz, EMND- etilmorfin N-demetiláz, APND- 
aminopirén N-demetiláz, p-NPOD- para-nitrofenetol O-deetiláz, AH- anilin 
hidroxiláz, valamint p-NPH- para-nitrofenol hidroxiláz

2.2. A citokróm P450 enzimek jellemzése halakban

Az emlős citokróm P450 enzimekhez képest aránylag kevesebb adat áll 

rendelkezésre a halak citokróm P450 rendszeréről. Ennek egyik oka a széles faji 

diverzitás, s az eltérő környezeti tényezők hatása. Főleg tengeri halakból- tőkehal, 

durbincs (Klotz és mtsi,1983; Klotz és mtsi,1986)- és csak néhány édesvízi fajból- 

sügér, szivárványos pisztráng (Williams és Buhler,1982)- tisztítottak és jellemeztek 

citokróm P450 fehérjéket. Legtöbb esetben ß-naftoflavonnal (Williams és 

Buhler,1982; Goksoyr,1985) vagy 3-metilkolantrénnel (Ueng és Ueng,1995) kezelt 

halakból tisztítottak indukálható izoenzimeket. A legátfogóbb munkákat 

szivárványos pisztrángon (Oncorhynchus mykiss) végeztek. Meghatározták 

géncsaládok szerinti tartozásukat, így pl. a CYP1A géncsaládhoz tartozó 

izoenzimek a P-450LM4a és P-450LM4b, a CYP2B-hez P-450LMC1 és P-450LMC2,
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a CYP3A-hoz a P-450LMC5 izoenzimek sorolhatók. Ezeken kívül durbincsból 

(,Stenotomus chrysops) P-450E izoenzimet, tőkehalból (Gadus morhus) P-450c, 

sügérből (Perca fluviatilis) P450V izoenzimeket izoláltak, melyek mind a CYP1A 

géncsaládhoz tartoznak (Goksoyr és Förlin, 1992). Az izoenzimek azonosítása 

specifikus ellenanyagok segítségével Westem-blot analízissel történt (Kloepper- 

Sams és mtsi, 1987; Stegeman és mtsi, 1986; Ueng és mtsi, 1995).

2.2.1. A citokróm P450 enzimek indukciója halakban

Már az 1960-as években felismerték azt a tényt, hogy a citokróm P450 

enzimek mennyisége és katalitikus aktivitása egyes xenobiotikumok (induktor 

vegyületek) hatására megnövekszik. A különböző induktor vegyületcsoportok, 

illetve az általuk indukált citokróm P450 enzimek a 2. táblázat szerint 

csoportosíthatók (Nebert és mtsi, 1991).

Általában a citokróm P450 enzimrendszer induktorai két csoportba 

sorolhatók: PAH típusú (poliaromás szénhidrogén) és PB típusú (fenobarbitál) 

induktorok. Idővel nyilvánvalóvá vált, hogy számtalan anyag képes specifikusan 

indukálni a citokróm P450 izoenzimeket, ennek alapján az induktorok az aktivált 

család és alcsalád alapján csoportosíthatók (Goksoyr és Förlin, 1992).

A halak és az emlősök citokróm P450 enzimrendszere között a legnagyobb 

különbség az, hogy a halakban csak а СУР1А géncsalád indukálódik, míg az 

emlősökben specifikus fenobarbitál induktor hatására a CYP1A mellett a CYP2B és 

a CYP3A is indukálódhat (Andersson és Förlin, 1992).

A kémiai stressz biomarkerei általában három csoportba oszthatók: 1) az 

expozíció biomarkerei, 2) a hatások biomarkerei, 3) az érzékenység biomarkerei. A 

halak májában bekövetkező biokémiai változások általában a hatások biomarkerei. 

A citokróm P450 enzimek indukciójának mechanizmusa teljes egészében még nem 

ismert, annak lehetséges útját hal máj sejtjeiben Van der Oost és mtsi (1996) az 

alábbi modell szerint dolgozták ki (2. ábra).
I - -c
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A xenobiotikum induktor passzív diffúzió útján jut be a sejtekbe és a 

citoszolban specifikusan az aril-hidrokarbon (Ah) receptor fehérjéhez kapcsolódik 

(Hahn és mtsi, 1993). Alapállapotban az Ah receptor egy fehérje komplex, melyhez 

két alegységes hősokk fehérje, a hsp90 kapcsolódik. Az induktor a receptorhoz való 

kötődésével konformációs változást idéz elő amely hatására a hsp90 alegység 

ledisszociál az induktor Ah-receptor komplexről. Ez a komplex transzlokálódik a 

sejtmagba, és közvetlenül a P450 gén szabályzó régiójához, a xenobiotikum 

érzékeny elemhez (xenobiotic responsive elements-XRE) kötődik, mely a promoter 

régiótól kb. 500 - 3500 bázispár távolságra található az 5’ irányában (Timbrell, 

1991). Wilhelmsson és mtsi (1990) szerint nem tudni pontosan, hogy a hsp90 a 

sejtmagba való transzlokáció előtt, vagy után disszociálódik le az induktor-Ah- 

receptor komplexről. A struktúrgénekről az átíródás eredményeként a sejtben 

megnövekszik a CYP1A1 mRNS szint, valamint a fokozott de novo fehérje szintézis 

eredményeként a CYP1A1 enzim mennyisége (Bresnick, 1993). A xenobiotikum az 

I. fázis reakciója által metabolizálódik, és/vagy a II. fázis konjugációs 

enzimreakciók segítségével kiürül a szervezetből (Van der Oost és mtsi, 1996).

VÉR

О
JEíiobiotikum

BEJUTÁS

KIÜRÜLÉS

2. ábra A citokróm P450 enzim indukciója a máj sejtekben
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Az a tény, hogy sok citokróm P450 induktor vízi szennyeződésként is ismert, 

a kutatókat stimulálta a halak citokróm P450 rendszerének vizsgálatára. A 

környezetben a legnagyobb gondot és veszélyt a poliaromás szénhidrogének 

(Masfaraud és mtsi, 1992b; Celander és Förlin, 1995; Rodriguez-Ariza és mtsi, 

1995), a poliklórozott dibenzo-p-dioxinek (2,3,7,8-tetraklorodibenzodioxin-TCDD) 

dibenzofuránok, planáris halogénezett aromás szénhidrogének (pl. poliklórozott 

bifenilek-PCB) (Biom és Förlin, 1997) és más halogénezett szerves anyagok, mint 

pl. peszticidek és herbicidek (Simon és mtsi, 1984; Jensen és mtsi, 1991) okozzák.

Az indukciót nemcsak az enzimek aktivitásának növekedésével, hanem 

specifikus ellenanyaggal a megnövekedett fehérjeszint alapján (Van Veid és mtsi, 

1990; Miranda és mtsi, 1994), illetve cDNS próbával a mRNS szinten (Campbell és 

Devlin, 1996) is nyomon lehet követni (3.táblázat).

3. táblázat Az enzimindukció detektálhatóságának szintjei

Szint Nomenklatúra Marker

DNS CYP 1A1

mRNS CYP1A1 DNS próba

fehérje P4501A1 ellenanyag

enzim ERŐD aktivitás mérés

A mRNS és fehérje szintek növekedése egyértelműen a génexpresszió indukcióját 

igazolja, míg az enzimaktivitás változások a fehérje és xenobiotikum közvetlen 

kölcsönhatását is jelenthetik, mint például azokban az esetekben, ahol a 

xenobiotikum gátolja az enzim aktivitását (Fent és Stegeman, 1993; Huuskonen és 

Lindström-Seppa, 1995). Ekkor a katalitikus aktivitás mérésével nem lehet 

kimutatni az indukciót, bár a fehérjeszint szignifikánsan megnövekedhet. 

Méréstechnikai problémát jelenthet, ha helytelen kezelési feltételek miatt az enzim 

elveszíti aktivitását, pl. terepen begyűjtött minták esetén, vagy akkor, ha kevés 

anyag áll rendelkezésre az aktivitás meghatározására, mint pl. a lárvák esetén 

(Vigano és mtsi, 1995). Minden ilyen esetben a specifikus ellenanyagok segítségével
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kimutatható az enzimszintek változása, viszont Förlin és Celander (1993) mérései 

alapján az immundetektálásnál sokkal érzékenyebb módszer az izoenzimek 

specifikus aktivitásának meghatározása.

22.1.1. Indukció ß-naftoflavonnal

Az egyes fajok xenobiotikumokkal szembeni érzékenységének jellemzésére 

jó markerek a specifikus induktorokkal végzett enzimindukciós vizsgálatok. A 

laboratóriumi kísérletek folyamán pontosan beállítható az indukálószer 

koncentrációja, adagolási módszere és a kezelés időtartalma. A CYP1A1 

indukcióra leginkább használt szerek a TCDD (Van der Weiden és mtsi, 1992), 

metilkolantrén (MC) (James és mtsi, 1988), benzo(a)pirén (BaP) (Masfaraud és 

mtsi, 1992a). Hasonló feltételek között vizsgálhatók a nem specifikus induktorok 

hatásai, mint pl. szennyezett iszappal (Livingstone és mtsi, 1993), vagy 

brevetoxinnal (Washburn és mtsi, 1996) végzett kísérletek. A leginkább használt 

CYP1A1 induktor halakban a ß-naftoflavon (ß-NF). Két alapvető kezelési 

módszert alkalmaznak. Az egyik alkalommal a vízbe adagolják a ß-NF-t (Haasch és 

mtsi, 1993). Ez esetben mint hordozót a dimetilformamidot használják lmg/1 

koncentrációban, a ß-NF koncentrációja 0,05-1 mg/l a vízben. Ilyen kezelés mellett 

a halakat akár 40 napig is tarthatják, hosszabb kezelési körülmények között. A 

másik, gyakrabban használt módszer az intraperitoniális (i.p.) kezelés, hasüregbe 

injektált indukálószerrel. Ebben az esetben a hordozó általában kukoricaolaj. A 

kezelési koncentráció és időtartam igen változó, pl. Lemaire és mtsi (1996) 5 

mg/kg-os (élő testsúlyra megadva) kezelést alkalmaztak szivárványos pisztrángon, 

15 napos expozícióval. Raza és mtsi (1995), Förlin és Celander (1993) 40, illetve 50 

mg/kg ß-NF-nal kezelték a halakat 2-5 napos expozícióval, de alkalmaztak 100 

mg/kg ß-NF-os kezeléseket is, mint Andersson és Förlin (1985); Miranda és mtsi 

(1994). Ezenkívül számos kombinált kezeléssel próbálták fokozni a ß-NF hatását, 

mint pl. Croce és mtsi (1995) gyantasavval, Lemaire és mtsi (1996) MC-nel való
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együttes hatást vizsgálták. A ß-NF nemcsak a máj citokróm P450-et képes 

indukálni, hanem más szervben is kimutattak indukciót, pl. kopoltyúban (Miller és 

mtsi, 1989).

22.12. Indukció fenobarbitállal

Halakban a fenobarbitál (PB) CYP2B indukciót nem vált ki, ami az egyik 

legjelentősebb különbség a halak és az emlősök P450 rendszere között. A hal 

citokróm P450 rendszeréből, úgy tűnt, hogy teljesen hiányzik a PB típusú indukció 

(Förlin, 1980; Elskus és Stegeman, 1989). A PB kezelésre való válasz hiánya elvileg 

adódhat a CYP2B alcsalád struktúrgén hiányából, vagy a reguláló mechanizmus 

hiányából. Kezeletlen halak májában azonban mérhető pentoxiresorufin O- 

dealkiláz (PROD) aktivitás, amely emlősökben a CYF2B géncsaládnak felel meg. A 

molekuláris biológia fejlődésével, DNS próbákkal immunkémiai módszerekkel, 

emlős CYP2B fehérjékre és génekre specifikus próbákat használva igazolták, hogy 

a CYP2B gén jelen van a halakban is (Stegeman és mtsi, 1990). A PB, vagy PB 

típusú induktor hatására azonban nem fokozódik a PROD aktivitás és nem 

emelkedik meg sem a CYP2B enzim, sem a CYP2B mRNS koncentrációja, tehát a 

CYP2B konstitutívan expresszálódik. Ezek szerint a PB típusú indukció hiánya nem 

a CYP2B struktúrgéneknek hiányának köszönhető, hanem sokkal inkább a 

szabályzó mechanizmus hiányának (Elskus és Stegeman 1989).

222. A P450 rendszer működését befolyásoló tényezők

Nemcsak a szubsztrátként számontartott xenobiotikumok lépnek közvetlen 

kölcsönhatásba az enzimekkel illetve azok génexpresszióját szabályzó faktorokkal. 

Más anyagok közvetlenül, enzim szinten is hatást gyakorolhatnak a 

biotranszformációs enzimekre, úgy mint bizonyos gátlószerek, de módosíthatják az 

enzim génexpresszióját is. A nehéz fémek, mint pl. a Cd, csökkentik a citokróm
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P450 aktivitást és a P4501A1 fehérjék szintjét (Lindström-Seppa és Pesonen, 1986; 

George, 1989; Rodriguez-Ariza és mtsi, 1994). Ennek az effektusnak a 

mechanizmusa még nem tisztázott és további kutatások szükségesek az olyan 

hatások mechanizmusának tisztázására, ahol kombinált hatások érik a sejteket és 

biotranszformációs enzimeit. Nem ritka eset, hogy az élővizekben együtt jelennek 

meg nehézfémek és szerves szennyező vegyületek is, melyek együttes hatását több 

szerző is leközölte. így pl. Lemaire-Gony és Lemaire (1992) angolnát (Anguilla 

anguilla) kezeltek kadmiummal és benzo (a) pirénnel (BaP), és azt kapták, hogy ha 

a két szerrel egyszerre kezelik a halakat, az ERŐD aktivitása lecsökken a kontroll 

halakhoz viszonyítva. Lemaire-Gony és mtsi, (1995) tengeri sügérben 

(.Dicentrarchus labrax) vizsgálták a kadmium és BaP kölcsönhatását. 15 nap 

kadmiumos előkezelés után nagyobb mértékű indukciót kaptak BaP kezelés 

hatására a csak BaP-el való kezeléshez viszonyítva.

A citokróm P450 rendszer működésére nagy hatással vannak olyan endogen 

fiziológiás faktorok és folyamatok, mint pl. a szteroid hormonok hatása, vagy 

metabolikus változások. A legfontosabb hatások közé sorolhatjuk a szexuális 

különbségeket az ivarérett halak esetén (Schlenk és Buhler, 1993; Machala és mtsi, 

1995), ami egyértelműen a szteroidok hatásától függ. Az élőlényekben folyó 

biokémiai folyamatok sebességét nagymértékben befolyásolják a hőmérsékleti 

tényezők, amely a hőmérséklethez való alkalmazkodás, valamint a szezonális 

változások hatásában nyilvánul meg legszembetűnőbben, amit különösen a szabad 

vizekből begyűjtött mintáknál kell figyelembe venni.

Számtalan egyéb környezeti és fiziológiai hatás van még, amely hatással 

lehet a citokróm P450 rendszer működésére, ilyen pl. a fény (fotoperiódusok), 

nyomás, a víz só tartalma, és más stressz faktorok, mint pl. kezelés, zaj, ionizáló 

sugárzás, stb. E hatások tanulmányozására további vizsgálatok szükségesek, mivel 

az irodalomban ezekre igen kevés adat áll rendelkezésre.
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223.1. A hőmérséklet hatása

A biotranszformációs rendszer működését erősen befolyásolják a 

hőmérséklet (Sleiderink és mtsi, 1995), és a szezonális változások (Vindimian és 

Garric, 1989; Huuskonen és Lindström-Seppa, 1995; Machala és mtsi, 1995). 

Számos halfaj igen nagy vízhőmérséklet ingadozást kénytelen elviselni, ugyanakkor 

a nagymértékű hőmérséklet változás ellenére is aktív tud maradni. Mindez adaptív 

mechanizmusoknak köszönhető, amelynek során az enzimszintek szabályozásával 

és az enzimek mikrokörnyezetének módosításával ellensúlyozzák az erősen változó 

testhőmérsékletet. Mivel a szabadvízi körülmények meglehetősen összetettek, a 

P450 enzimeket érintő hőmérséklet-kompenzációs folyamatok laboratóriumi 

körülmények között vizsgálhatók (Ankley és mtsi, 1985; Sleiderink és mtsi, 1995).

Andersson és Koivusaari (1986) azt kapták, hogy az etoxi-rezorufin, vagy a 

B(a)P átalakítása nagyobb sebességgel zajlik a hideghez akklimatizálódott halak 

májsejtjeiben, mint a meleghez szoktatott halakéban. Az alacsony hőmérsékleten 

mutatkozó kompenzáció nem a teljes P450 tartalom megemelkedését jelenti, 

hanem a máj P450 izoenzim összetételének megváltozását. A meleghez (18°C) 

akklimatizálódott szivárványos pisztrángban a P450LM4b (CYP1A) enzim 

mennyisége alacsonyabb, mint a hideghez szoktatott állatokban (10°C); ugyanakkor 

a P450LM2 (CYP2B) szint nem mutat különbséget. A hőmérséklet csökkenése 

módosítja a membrán összetételét, valamint megnöveli a membrán fluiditását 

(Sleiderink és mtsi, 1995). Feltételezhető, hogy az endoplazmatikus retikulumban a 

P450 enzimeket körülvevő foszfolipidek befolyásolják az enzimaktivitáshoz 

szükséges optimális konformációt (Gurumurthy és Mannering, 1985). A CYPIA-t 

érintő hőmérséklet kompenzáció magyarázatul szolgál a hideghez 

akklimatizálódott pisztrángok magasabb ERŐD és B(a)P aktivitásaira (Carpenter 

és mtsi, 1990). A vízhőmérséklet tehát in vivo jelentősen módosíthatja az enzimek 

aktivitását, ami meghatározza a toxikus, vagy karcinogén anyagok 

metabolizációjának sebességét a halak szervezetében. Ehhez járul még, hogy a 

P450 enzimek redukcióját végző NADPH-citokróm P450 reduktáz enzim esetén is 

működnek a hőmérséklet-kompenzációs folyamatok, ugyanis hideghez
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akklimatizálódott halakban fokozott aktivitással szállítja az elektronokat a P450 

enzimekhez (Anderson és Koivusaari, 1985).

A P450 gén indukció sebességét is befolyásolja a vízhőmérséklet. Alacsony 

hőmérsékleten a poliaromás szénhidrogének okozta maximális indukció eléréséhez 

hosszabb időre van szükség, ß-naftoflavon hatására a CYP1A tartalom és aktivitás 

csak lassan növekszik a hideghez szokott pisztrángokban (5°C), míg igen gyors 

indukció tapasztalható a meleghez akklimatizálódott állatokban (17°C). A CYP1A 

mRNS mennyisége azonos szintre emelkedett mindkét csoportban, a különbség 

mindössze annyi, hogy a hideghez szoktatott halakban a mRNS félélet ideje 

hosszabb volt. Ez a hideghez akklimatizálódott halakban kétszeres indukciót 

eredményezett, mint az a meleghez szokott állatokban (Kloepper-Sams és 

Stegeman, 1992). A vízhőmérséklet változás hatása nem azonnali, hanem 

mindenképpen akklimatizáció után következik be.

2.2.3. A deltametrin

Az 1970-es évektől használják a piretroidokat a mezőgazdaságban 

rovarkártevők ellen. Előnyük a régebbi típusú inszekticidekkel szemben az, hogy 

igen széles spektrumú rovarölő szerek, a környezetben gyorsan lebomlanak, így 

akkumulációjuk sem számottevő, ugyanakkor ártalmatlanok a melegvérűekre, így 

az emberre is (WHO, 1990). Ezzel szemben igen toxikusak a hidegvérű 

gerincesekben, pl. a halakban (L'Hotellier és Vincent, 1986). A piretroidok 

struktúrája, kémiai sajátságaik, neurofiziológiai és toxikológiai hatásuk alapján két 

nagy csoportba oszthatók (Eells és mtsai, 1987): az első csoportba (I. típus) a 

cianocsoportot (nitrilcsoportot) nem, míg a másodikba (II. típus) a cianocsoportot 

tartalmazó vegyületek tartoznak.

A Decis 2.5 ЕС hatóanyaga egy harmadik generációs inszekticid, a 

deltamethrin (vagy decamethrin, DM, II. típusú piretroid; (S)-a-ciano-3- 

fenoxibenzil- (ÍR) -cisz-3- (2,2-dibromovinil) -2,2-dimetilciklopropan-karboxilát, 

С22Н19Вг2ЫОз) (3. ábra), amit az egyik legbiztonságosabb forgalomban lévő
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inszekticidnek tartanak. A Decis 2.5 EC DM tartalma 25 g/l. A DM elsődleges 

hatása, hogy elnyújtja a Na+ -ioncsatornák záródását az idegsejtekben (Narahashi, 

1984; Ghiasuddin és Soderlund, 1985). Valószínű, hogy a GABA receptorokhoz is 

képes hozzákötődni, gátolva ezzel a GABA-függő kloridion áramlást (Lawrence és 

Casida, 1983; Costa, 1987). Mindezen túl számos egyéb hatása is ismert. Rose és 

Dewar szerint (1983) a DM-nek legalább két jól elkülöníthető hatása van: egy rövid 

idejű farmakológiai hatás a halálos dózishoz közeli koncentrációnál, és egy jóval 

hosszabb idejű neurotoxikus hatás, amelynek eredménye az idegsejtek pusztulása. 

Összességében megállapítható, hogy a DM neuromusculáris diszfunkciót okoz a 

változó testhőmérsékletű állatokon (Rose és Dewar, 1983).

Vízbe kerülve a deltametrin félélet ideje 2-4 óra. 96 órás kezeléskor a 

deltametrin LCS0 értéke általában halakban 0,4-2,0 pg/1, a pontyban LCs0=l,84 p.g/1 

(WHO, 1990). Azonban nincsenek adatok a szer és maradványának 

metabolizációjáról halakban.

3. ábra A deltametrin szerkezeti képlete

2.3. Az élővizek biomonitorozása

Bizonyos biotranszformációs enzimek indukciós válasza a halakban egyes 

szerves szennyeződések hatására alapul szolgált azon korai feltételezésekhez, hogy 

ezek a biokémiai változások biomarkerekként használhatók a környezeti
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szennyeződések monitorozásához (Payne, 1976). A tengeri vizekben manapság kb. 

60.000 különböző anyag található, melyek közül igen keveset lehet analitikai 

módszerekkel meghatározni. A szennyeződési szint és ennek biológiai hatása 

közötti kapcsolat igen kevés esetben ismert. Molekuláris válaszreakciók 

tanulmányozása, mint pl. az egyes szennyeződés típusok hatására kiváltott 

biotranszformációs enzim indukció, általános jelet adhat számunkra a 

szennyeződés szintjéről, a vegyület(ek) toxicitásáról egyes fajokban, közös hatásáról 

más anyagokkal, valamint a fajok érzékenységéről egyes vegyület típusokkal 

szemben. Ezen ismeretek alapján egy terület környezeti minősége jellemezhető és 

a várható ökológiai változások megbecsülhetők (Rattner és mtsi, 1989; Livingstone, 

1993). Meg kell azonban jegyezni, hogy a citokróm P450 enzimindukció kimutatása 

nem alkalmas a szennyező anyagok kémiai azonosítására, tehát az analitikai 

mérések nem helyettesíthetők toxikológiai mérésekkel.

Számos tanulmány során, amit az elmúlt 20 évben végeztek el kiderült, hogy 

a citokróm P4501A1 monooxigenáz aktivitása (ERŐD és АНН) gyakran 

megnövekszik a szennyezett vizekben élő halakban (Vindimian és Garric, 1989; 

Förlin és Celander, 1993; Courtenay és mtsi, 1993;). Stagg és mtsi (1995), Spies és 

mtsi (1996) kimutatták, hogy a kőolaj kutak közelében élő halak P4501A1 enzim 

aktivitása szignifikánsan megnövekedett a nem szennyezett területeken élőkéhez 

viszonyítva. Az ilyen méréseknél jól ki kell választani a minták begyűjtésének 

helyét. Ha ismert a szennyeződés forrása, a mintavételi helyeket a forrástól 

különböző távolságokra kell kijelölni, vagy folyók esetén a szennyeződés forrása 

fölött és alatt is mintát kell venni (Eggens és mtsi, 1995; Van der Oost és mtsi, 

1996).

A pontos lokalizáció és a halak migrációjának kiküszöbölése céljából egyes 

kutatók külön kialakított ketrecekbe zárt halakat helyeztek ki bizonyos pontokra és 

mérték a P4501A1 enzim aktivitását (Soimasuo és mtsi, 1995; Tuvikene és mtsi, 

1996).

Biomonitorozáskor figyelembe kell venni a halak táplálkozási szokásait 

(Lindström-Seppa és mtsi, 1985; Vindimian és mtsi, 1991), a hőmérsékleti és
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szezonális hatásokat (Sleiderink és mtsi, 1995; Lindström-Seppa és Pesonen, 1986). 

Mindig szem előtt kell tartani, hogy az élővizekben komplex, összetett környezeti 
hatásról van szó, ahol nagyon sokféle anyag található, melyek befolyásolhatják, 
megváltoztathatják az egyedi hatásokat.

Értékes információk nyerhetők azon a mérésekből, ahol a szennyeződés 

nem egy meghatározott anyagtól származik, hanem olyan terméktől, mint pl. a 

papír fehérítésénél kapott effluens (bleached kraft pulp mill effluents-BKME), ami 

erősen indukálja az EROD-ot (Soimasuo és mtsi, 1995; Kovács és Megraw, 1996; 
Martel és mtsi, 1996), mely méréseket laboratóriumi körülmények között is 

megerősítették (Soimasuo és mtsi, 1995; Kovács és mtsi, 1995).

Az enzim aktivitásméréseken túl, a környezeti szennyeződések 

biomonitorozásában használhatóak immundetektálási módszerek is. Eggens és mtsi 

(1995) az Északi tenger déli partjának monitorozásakor szemikvantitatív 

immunokémiai technikával lepényhal P4501A1 fehérjeszintjét detektálták májban. 

Meglepő módon magasabb fehérje szintet mutattak ki a nyílt vízben kifogott 
halakban, a part közelében kifogottakhoz viszonyítva. Spies és mtsi(1996) 2-3- 

szoros fehérjeszint növekedést mutattak ki a Santa Barbara csatornában a kőolaj 

kiszivárgás okozta szennyezett vízben élő halakban. Ezzel szemben Förlin és 

Celander (1993) kimutatták, hogy Svédország édesvízi és tengeri halaiban az 

enzimaktivitás mérése indukció esetén jóval érzékenyebb (6-10 szeres növekedés) 

mint a fehérjeszint növekedésének detektálása, mely ugyanezeknél a méréseknél 

csak 2 szeres növekedést mutatott. Ugyanakkor rámutattak a módszer előnyére, 

ugyanis a terepen begyűjtött minták könnyen denaturálódhatnak és elveszíthetik 

aktivitásukat. Pl. -25 °C- on tárolt mintákban az enzim teljesen elveszítette 

aktivitását, míg Western-blot technikával ugyanazokat az eredményeket kapták 

mint -80 °C-on tárolás esetében. Ennek a módszernek az előnyei közé sorolhatók 

még azok az esetek, amikor a mintában gátlószer van jelen, vagy a minta 

mennyisége túl kicsi az aktivitás megbízható méréséhez.

Goksoyr (1991), valamint Kennedy és Jones (1994), kifejlesztettek egy 

egyszerű módszert, az indirekt ELISA technikát hal P4501A1 ellenanyaggal, mely 

az immunokémiai meghatározások előnyeihez hozzáadja még a nagy mintaszámot.
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Ezzel a módszerrel a hónapokon keresztül -20°C tárolt mintákban is detektálni 

tudták a magasabb enzimszinteket.

A cDNS próbák segítségével az enzim indukciót igen korai fázisban is ki 

lehet mutatni, az mRNS szintjének változása alapján (Campbell és Devlin, 1996). 

Ez a módszer biomonitorozás céljára nem megfelelő, mivel a halak májában 

indukció esetén az mRNS szintje igen hamar megnövekszik, de nagyon gyorsan 

vissza is áll a kontroll szintre (Andersson és Förlin, 1992).

A természetes vizekben a planáris szénhidrogének és származékaik 

jelenlétét általában az ERŐD izoenzim szint mérésével mutatják ki halakban, 

habár sok probléma a módszerrel kapcsolatban még nincs megoldva és 

szabványosítva nemzetközileg sem. Az első probléma a módszer kiválasztása. Két 

különböző módszer ismert az ERŐD specifikus aktivitásának analízisére: a 

fluorimetriás módszer (Burke és mtsi, 1985) és a spektrofotometriás módszer 

(Klotz és mtsi, 1984). Mindkét úton a reakció termékét lehet direkt mérni. A közölt 

eredmények eléggé megegyezőek egymással, azonban különbségek vannak a 

detektálásban és érzékenységben. A különbségek a reakciótermék (rezorufin) 

moláris extinciós koefficiensének értékében mutatkoznak, ami eléggé eltér egyes 

szerzők méréseiben. így pl. 20 mM'1 cm’1 Burke és mtsi (1985) szerint, 40 mM'1 cm'1 

Prough és mtsi (1978) mérései szerint és 73 mM"1 cm'1 Klotz és mtsi (1984) szerint. 

Különböző laboratóriumokban kapott eredmények összehasonlítása nehezebbé 

válik, ha a szerzők nem adják meg a módszerek leírásában a használt koefficienst. 

Ehhez hozzájárul a standardként beszerezhető rezorufin rossz stabilitása. 

Eltéréseket okozhat továbbá a minták preparálási és fehérje meghatározási 

módszereinek eltérése. Végsősorban különböző ágensek is hozzájárulhatnak az 

enzim gátlásához, ami pedig megmagyarázza a világ különböző laboratóriumaiban 

az ERŐD mérésénél kapott különbségeket.

Végül meg kell jegyezni, hogy nagy fontosságú a különböző biotikus 

(faj, nem, kor) és abiotikus (hőmérséklet, szezonalitás) faktorok 

hatásmechanizmusának kiderítésére annak érdekében, hogy egyértelművé lehessen 

tenni és értékelni az adott környezeti feltételek közt mért eredményeket.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. Felhasznált anyagok

Az enzimaktivitás mérésekhez használt szubsztrátok és a NADPH 

regeneráló rendszerhez használt vegyszerek, továbbá a ß-naftoflavon Sigma (St 

Louis MO, USA) termékek voltak. A deltametrin (DM), a DECIS 2.5 EC 

rovarölőszer aktív hatóanyaga a Chemark Company terméke (Magyarország, és 

Roussel-Uclaf, Franciaország). A fehérje elektroforézishez SERVA (Heilderberg, 

Németország) vegyszereket használtunk. A molekulasúly standard Rainbow- 

Amersham (Anglia) termék volt, a Western blot-hoz használt ellenanyagok: anti- 

CYP1A1 (Ingelman professzor ajándéka), szekunder ellenanyagként kecskében 

termelt anti-nyúl IgG-t (Bio-Rad) használtunk.

Az összes többi vegyszer analitikai tisztaságú Reanal (Budapest) készítmény 

volt és további tisztítás nélkül került felhasználásra.

3.2. Máj mikroszoma preparálása

A mikroszóma frakciót Förlin (1980) módszere alapján preparáltuk. A halat 

elkábítása után elvéreztettük, a májat eltávolítottuk és 3-szor mostuk 50 ml 

jéghideg 0,1M foszfát pufferrel (pH 7,4), amely 0,15M KCl-ot tartalmazott. A 

nedves szövetet lemértük és homogenizáltuk (1000 ford/perc, 10-szeres átjárással; 

B.Braun Potter S) 4-szeres térfogatú jéghideg 0,1M foszfát pufferrel (pH 7,4), 

amely 0Д5М KCl-t és ImM EDTA-t tartalmazott. Az első centrifugálás 10.000g-vel 

20 percig tartott (MLW K24). A felülúszót tovább centrifugáltuk 105.000g-vel 60 

percig (Sorvall 80 Plus) 4°C- on. A csapadékot, amely a mikroszóma frakciót 

tartalmazza, egyszer mostuk fele térfogatú azonos összetételű pufferben, majd 

ismét 105.000 g-vel 60 percig centrifugáltuk. A csapadékot szuszpendáltuk és 

homogenizáltuk annyi 20% glicerin tartalmú 0,1M foszfát pufferben (pH 7,4), hogy
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körülbelül 20 mg/ml-es fehérjetartalmú mikroszómát kapjunk. A mintákat azonnal 

csepfolyós nitrogénben lefagyasztottuk és -80°C-on tároltuk a mérésekig.

33. Fehérjetartalom meghatározása

A máj mikroszóma fehérjetartalmát Lowry és mtsi (1951) szerint határoztuk 

meg, és BSA-val készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki a 

koncentrációt.

3.4. Western-blot analízis

Az SDS-poliakrilamid gélben elválasztott mikroszóma fehérjéket a gélből 

nitrocellulóz lapra (LKB) juttattuk át elektroforetikusan. A folyamatot Towbin és 

mtsi (1979) szerint 20% metanol, 27,5 mM Tris és 150 mM glicin tartalmú 

pufferben 4°C-on 1,5 óráig végeztük. A fehérjéknek a gélből a nitrocellulóz lapba 

való teljes átjutását egyrészt a gél Coomassie Brilliant Blue-val való festésével 

ellenőriztük, másrészt a nitrocellulóz lap 0,5% Ponceau S oldattal történő 

reverzibilis festésével. A nitrocellulóz fehérjét nem kötő területét 3% bovin szérum 

albuminnal (10 mM foszfát/NaCl pH 7,2 pufferben) telítettük egy éjszakán át, majd 

foszfát pufferrel háromszor mostuk. Ezután hozzáadtuk a primér ellenanyagot, a 

patkány anti-CYPIAl-et és szobahőmérsékleten 45 percen át inkubáltuk a lapokat. 

Szekunder ellenanyagként kecskében termelt anti-nyúl IgG (Bio-Rad) 

tormaperoxidázzal konjugált formáját használtuk. A CYP1A1 enzim előhívását a 

peroxidáz aktivitás segítségével H2O2 és 3,3-diaminobenzidinnel (DAB) végeztük. 

Eredményként egy barna, vízben oldhatatlan csapadékot kaptunk azon a területen, 

ahol ellenanyag kötődött a CYP 1A1 izoenzimhez a nitrocellulóz lapon.
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3.5. Citokróm P450 tartalom meghatározása

A Cyt P450 tartalom meghatározását Omura és Sato (1964) szerint végeztük 

friss mikroszóma preparátumból. 2 mg/ml fehérje koncentrációjú máj mikroszóma 

preparátumot készítettünk 0ДМ foszfátpufferben pH 7,4. A referencia és a minta 

küvetta egyaránt 1 ml preparátumot és 250 fii 3%-os ditionitot tartalmazott. A 

minta küvettát 7 perc után CO-val telítettük (20%-os NaOH gázmosón keresztül). 

A telítés ideje 1 perc volt. A differenciál spektrumot 400 - 500 nm között vettük fel 

0,5 nm/s sebességgel, CECIL CE 5501 típusú fotométeren.

A citokróm P450 tartalom számítását az alábbiak szerint végeztük:

1.25. ДА. 103
[cyt P-450] = [nmol/mg]

8. Y

ahol:
s = 91 cm'1 mM'1 
А A= A450-A490
Y = fehéije koncentráció [mg/ml]

3.6. Citokróm P450 izoenzimek aktivitásainak mérése

Az enzimaktivitásokat az ECOD és ERŐD esetében 0ДМ TRIS-HC1 (pH 

7,4) pufferben, p-NPOD, APND és EMND izoenzimek aktivitását 0ДМ K-foszfát 

(pH 7,4) pufferben határoztuk meg 25° C- on. Az enzim működéséhez szükséges 

NADPH-t a NADPH - regeneráló rendszer termelte, melynek összetétele a 

következő:

5mM NADP+

50mM glükóz-6-foszfát

100 U/ml glükóz 6-foszfát dehidrogenáz (E.C. 1.1.1.49)

4mM MgCl2
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3.6.1. Etoxikumarin O-deetiláz (ECOD)

A 7-etoxikumarin O-deetiláz aktivitást Kamataki és mtsi (1980) módszere 

alapján határoztuk meg, 0,5 mg/ml fehérjekoncentrációjú mikroszóma 

szuszpenzióval és 15 perces reakcióidővel. A keletkezett hidroxi-kumarint a 

fluoreszcencia mérésével, E ex/E em= 390/465 határoztuk meg (Perkin Elmer MPF- 

44B Fluorescence Spektrophotometer). Az enzimaktivitást a hidroxi kumarinnal 

(0-400 mM koncentráció tartományban) készített kalibrációs egyenes segítségével 

számítottuk ki.

3.6.2. Etoxiresorufin O-dealkiláz (ERŐD)

Az etoxiresorufin O-dealkiláz aktivitást Burke és mtsi (1985) szerint mértük 

a keletkezett rezorufin fluorimetriás meghatározásával (E ex/E cm= 540/590). A 

reakcióelegyben a fehérje koncentráció 0,2 mg/ml, a reakció idő 5 perc volt. A 

termékkel, resorufinnal (0-200 nM) készített kalibrációs egyenes segítségével 

számítottuk ki az enzimaktivitás értékeket.

3.63. Para-nitrofenetol O-deetiláz (p-NPOD)

A p-nitrofenetol O-deetiláz aktivitását Shigematsu és mtsi (1976) módszere 

alapján mértük. A reakcióelegy fehérje tartalma 2 mg/ml volt. A keletkezett p- 

nitrofenolt 400 nm-en fotometriásan mértük, és a p-nitrofenolból (0-50 pM) 

készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki az enzimaktivitást.
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3.6.4. Aminopirén N-demetiláz (APND)

Az aminopirén N-demetiláz aktivitást Poland és mtsi (1980) szerint 

határoztuk meg, 2mg/ml fehérje koncentrációval a reakcióelegyben. A reakció 

során egy perc alatt keletkezett formaldehid mennyiségét mértük, és az 

enzimaktivitást Nash (1953) módszerével számítottuk ki 412 nm mért extinkció és a 

formaldehidből készített (0-100 pM koncentráció tartományban) kalibrációs 

egyenes alapján.

3.6.5. Etilmorfin N-demetiláz (EMND)

Az etilmorfin N-demetiláz aktivitást az APND meghatározással azonos 

módon, Poland és mtsi (1980), valamint Nash (1953) szerint határoztuk meg, mivel 

a reakció során szintén formaldehid keletkezik.

3.6.6. Az antioxidációs enzimek meghatározása

A máj citoszol frakciójából a lipidperoxidáció szintjét Placer és mtsi (1956) 

szerint határoztuk meg, míg a kataláz aktivitását Beers és Sizer (1952) módszere 

szerint mértük.

3.7. Kísérleti állatok tartása és kezelése

Laboratóriumi kísérleteink során halastavi ponty (Cyprinus carpio L.), 

harcsa (Silurus glanis L), busa (Hypophthalmichthys molitrix Valenciannes), tiszai 

dévérkeszeg (Abramis brama L.) valamint balatoni angolna (Anguilla anguilla) 

mindkét nembeli egyedeit használtuk. A halak tartására 24 órán keresztül előre 

levegőztetett és termosztált csapvizet használtunk. A kísérleteket két 

hőmérsékleten végeztük: télen 11 ± 2°C-on és nyáron 19 ± 2°C-on. A halak
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természetes (napi) fotoperiódusoknak voltak kitéve. Szállításuk után 400 literes 

tartályokban 10 napig akklimatizáltuk (3 naponként a víz fele frissel volt 

lecserélve). Kezelésük során a halakat kettesével 100 1-es levegőztetett és 

termosztált akváriumokban tartottuk. A halak nagysága fajtól függően eltérő volt: 

ponty 600-800 g; harcsa 700-900 g; angolna 500-700 g; busa 450-500 g; és a keszeg 

200-400g. Egy-egy kezelési koncentrációnál 4-8 halat használtunk párhuzamosként.

3.7.1. Kezelés ß-naftoflavonnal

A busát, pontyot, keszeget, angolnát és harcsát intraperitoneálisan kezeltük 

50 mg/kg testsúlyra számított ß-NF-al. Az induktort kukoricaolajban oldottuk fel, 

10 mg/ml koncentrációjú törzsoldatot készítve. Kontrollként csak kukoricaolajjal 

kezelt, valamint nem kezelt halakat használtunk. A halakat 11°C ± 2°C-on kezeltük 

három napon keresztül. A májból izolált mikroszóma frakcióban ERŐD és az 

ECOD izoenzimek specifikus aktivitásait határoztuk meg.

3.72. Deltametrin (DM) in vivo kezelés körülményei

A DM in vivo kezelésekhez akváriumban tartott halastavi pontyot (Cyprinus 

carpio L.) használtunk. Az állatok kezelését különböző koncentrációjú DECIS 2.5 

EC-vel végeztük, s eredményeinket az aktuális hatóanyag, a deltametrin 

koncentrációjára vonatkoztatva adtuk meg. A kezeléseket egyszeri illetve szakaszos 

expozícióban végeztük 11±2 °C és 19±2 °C-on. Az egyszeri kezelésre alkalmazott 

DM koncentráció 0,2 /xg/1 illetve 2 /xg/1 volt. Mivel a DM vízben lebomlik, szakaszos 

kezelést is alkalmaztunk és három napon keresztül, minden nap áthelyeztük a 

halakat 2 /xg/1 inszekticid tartalmú akváriumba (3x2 /xg/1). A kezelést követően 24, 

48, 72 óra, illetve az egyszeri 2 /xg/1 DM-es kezelésnél 120 óra után is azonnal 

mértük a máj mikroszóma frakciókban a Cyt P450, illetve a Cyt P420 tartalmat. A
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mintákat cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk, majd -80 °C-on tároltuk. Az 

izoenzimek aktivitását 2-3 héten belül enzimaktivitás vesztése nélkül tudtuk mérni.

3.73. A deltametrin in vitro hatásának vizsgálata

A DM in vitro gátlását ponty máj mikroszómában a következő 

szerkoncentrációkkal végeztük el: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 és 2,5 pg/ml a reakcióéi egyben (5 

perces előinkubálással). A gátlás típusának meghatározásához a felsorolt DM 

koncentrációk mellett a következő szubsztráttartományok között határoztuk meg 

az enzimaktivitásokat: etoxiresorufin 0,05-10 pM; etoxikumarin 0,01-0,5 mM.

3.7.4. A deltametrin in vitro hatásának vizsgálata máj mikroszóma P450 

tartalmára

A DM in vitro hatását ponty máj mikroszóma Cyt P450 tartalmára 0-50 

/ig/ml koncentráció tartományban vizsgáltuk. 5 perc inkubálás után a Cyt P450 

tartalmat differenciál spektrum felvételével határoztuk meg a 3.6. pontban leírtak 

szerint.

3.8. Kombinált kezelés ß-naftoflavonnal és kadmiummal

Kadmium-acetátból Cd++ ionra nézve 1 mg/ml-es törzsoldatot készítettünk 

0,1 M foszfát pufferben pH 7,0. Pontyot intraperitoneálisan kezeltünk (2, illetve 10 

mg Cd++/kg). A kombinált kezelést kétféleképpen végeztük el 19±2°C-on. A Cd -os 

kezelést (10 mg Cd++/kg) követően 24-órára kezeltük a halakat 50 mg/kg ß-NF-al, 

és naponta mértük a máj mikroszóma ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitását. Egy 

másik sorozatban a Cd-os kezelést (2 mg Cd++/kg) követő 6. napon kezeltük
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50 mg/ml ß-NF-nal és az ezt követő harmadik napon a halak máj mikroszóma 

frakciójából mértük a Cyt P450 izoenzimek aktivitását.

3.9. Kezelés kőolajszármazékokkal

Háromféle kőolajszármazékot kaptunk a Szeged-Algyői Mól Rt-től: 

nyersolaj frakció (nagy aszfaltén és gyanta, de kis víztartalom; vízzel nem 

elegyedik), aromatol (aromás vegyületekben dús frakció), és aromamentes frakció. 

A kezelést pontyon, intraperitoneálisan végeztük el, (2 ml, valamint 4 ml /kg 

testsúly). A halakat ll±2°C-on tartottuk és a kezelést követően 3 valamint 8 napra 

mértük a máj mikroszómális ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitását. Kontrollként 

kukoricaolajjal kezelt, illetve kezeletlen halakat használtunk.

3.10. Balaton biomonitorozása

Első alkalommal 1996-ban végeztünk biomonitorozást a Balatonon. A 

BALATONI HALÁSZATI RT halászaival szálltunk hajóra és a frissen kifogott 

halakból mintákat gyűjtöttünk be. A minták azonos mintavételi időpontokban két 

helyről származtak: Balatonszemes és Fonyód térségéből, a halak kifogása 

kerítőhálóval történt. Két halfajon végeztünk méréseket, süllőn és dévérkeszegen. 

A minták száma 12-15 volt halfajonként. A halakat a hálóból vettük ki, rögtön 

kipreparáltuk a májukat és cseppfolyós nitrogénben lefagyasztva szállítottuk a 

laboratóriumba. A korábbiakban leírtak szerint készítettünk mikroszómát és 

megmértük a citokróm P450 izoenzimek aktivitását.

Balaton vízminőségének biomonitorozása az 1997-es évben a következő 

módosításokkal történt. Csak egy halfajon, a dévérkeszegen végeztünk méréseket. 

A mintavételek 2-hetente történtek Fonyód térségéből. A halászat elektromos 

hálóval történt. A halminták száma (12 - 15 db.) és feldolgozásuk azonos volt az 

előző évihez. Testtömegük 300-400 g volt.
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3.11. Statisztikai próba

Statisztikai számításokat, átlagot és szórást, valamint szignifikanciát, és a 

student t- tesztet, Microsoft Excel 5.0 programmal végeztük.
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

4.1. A ß-naftoflavon hatása eltérő táplálkozású halfajokra

Az eltérő életmódú ill. táplálkozású halfajok különböző mértékben vannak 

kitéve a környezetszennyező anyagok hatásainak. Ezáltal a metabolizáló 

enzimrendszer működését feltételezésünk szerint ezen tényezők módosíthatják. 
Összehasonlítottuk a máj mikroszóma frakciók Cyt P450 tartalmát, a 

xenobiotikumokat metabolizáló CYP1A géncsalád poliaromás vegyületeket 

átalakító izoenzimeinek aktivitásait, és megvizsgáltuk az enzimek 

indukálhatóságának faji eltéréseit.

Megmértük az angolna, harcsa, ponty, keszeg és busa halfajok máj 

mikroszóma citokróm P450 tartalmát kezeletlen állatok esetében (4. ábra). A 

legmagasabb Cyt P450 szint a ragadozó, fenéklakó angolnában detektálható 

(0,372 nmol/mg fehérje), míg a legalacsonyabbat a növényevő busában mértük 

(0,088 nmol/mg fehérje).
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4. ábra Különböző halfajok máj mikroszóma frakcióinak citokróm P450 
tartalma
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Az egyes halfajok 10 °C-on akklimatizált, kezeletlen egyedeiben mért 

specifikus izoenzim aktivitás értékeit az 5. ábrán tüntettük fel. Az ERŐD és ECOD 

enzim aktivitás értékek jól korrelálnak az egyes fajokban mért P450 értékekkel, 

legmagasabb enzimaktivitások az angolna máj mikroszóma frakciójában mérhetők, 

míg a legalacsonyabb a busában. A harcsában, pontyban és keszegben mért értékek 

között nincs nagy különbség. Az enzimaktivitás értékek és a Cyt P450 tartalom 

eltérések a halak életmódjával és táplálkozási szokásaival magyarázható. Ismert 

tény, hogy az élővizekben a legnagyobb szennyeződés a víz alján lévő iszapban 

mérhető. A ragadozó halak életük legnagyobb idejét itt töltik el, innen szerzik meg 

táplálékukat, sőt az angolna teljes testével az iszapba fúrja magát, és csak a feje van 

ki. Ezek a halak leginkább kitettek a környezeti szennyeződéseknek és állandó 

magas szintű biotranszformációs folyamatok mennek végbe a máj méregtelenítő 

enzimrendszer részvételével. A vegyes táplálkozásé halak ennél enyhébb 

körülmények között élnek, míg a kizárólag növényevők, mint pl. a busa, normális 

körülmények között viszonylag alacsony szintű káros anyag koncentrációnak van 

kitéve.

aСЛ

angolna harcsa

5. ábra Különböző halfajok máj mikroszóma frakciójának ERŐD és ECOD 
specifikus aktivitásai
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4. táblázat Citokróm P4501A1 indukció ß-naftoflavonnal

PONTY
ERŐD (pmol/mgXmin)

39,18
szórás P-érték

kezeletlen 11,23
kontroll 31,0345,63
kezelt 328,82 88,17 0,000917

BUSA
ERŐD (pmol/mgXmin) szórás P-érték
kezeletlen 2,25 1,05
kontroll 0,591,42
kezelt 36,46 14,68 0,010149

KESZEG
ERŐD (pmol/mgXmin) szórás P-érték
kezeletlen 32,56 13,16
kontroll 28,39 10,25
kezelt 185,84 68,35 0,016885

ANGOLNA
ERŐD (pmol/mgXmin) szórás P-érték
kezeletlen 101,90 51,80
kontroll 98,28 5,78
kezelt 1175,33 381,86 0,008133

HARCSA
ERŐD (pmol/mgXmin) szórás P-érték
kezeletlen 39,18 12,17
kontroll 44,52 6,50
kezelt 540,11 194,50 0,011594

kezelés - 50 mg ß-naftoflavon lkg testsúlyra 
(törzsoldat: 10 mg/ml ß-naftoflavon kukorica olajban)

kontroll - 5 ml kukorica olaj lkg testsúlyra
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A ß-naftoflavon specifikusan a CYP1A1 géncsalád induktora. A 

4. táblázatban ß-NF-al kezelt halak ERŐD specifikus aktivitás értékei, szórásuk és 

a kontroll állatokban mért értékekhez viszonyított eltérés, a szignifikancia 

található. Ezen táblázat adatai közül kontrollként az 5 mg/ml kukoricaolajjal 

injektált állatok adatai tekintendők; a kezeletlen állatokban mért enzim aktivitás 

értékeket összehasonlításként tüntettük fel. Az elvárásoknak megfelelően mind az 

öt halfajban az ERŐD izoenzim aktivitása, mint a CYP1A1 géncsalád specifikus 

izoenzime, szignifikánsan megnövekedett (Student /-teszt alapján a P-érték Z 0,05). 

Ez a növekedés busában a legmagasabb 25,6 szeres, angolnában és harcsában 12 

szeres, míg pontyban és keszegben mérhető a legkisebb mértékű indukálódás.

A mért alapértékek és az eltérő indukáló képességek alapján az a 

következtetés vonható le, hogy a vízi környezetszennyező anyagok hatásával 

szemben a különböző életmóddal és táplálkozási szokásokkal rendelkező halfajok 

különböző mértékben képesek védekezni, így jelentős faji érzékenységgel kell 

számolnunk. Az angolnában és harcsában detektált magasabb alapaktivitás értékek 

az adaptációnak tulajdoníthatók, és a busához képest kisebb mértékű 

indukálhatóság a szennyező vegyületek hirtelen megjelenésével szemben ezen fajok 

fokozottabb érzékenységének tulajdonítható.

42. Deltametrin in vivo hatása a ponty máj citokróm P450 rendszerére

Az 1992-es nagyméretű balatoni angolna pusztulás okainak feltárása 

folyamán előtérbe került a deltametrin (DM) nevű inszekticid biokémiai 

hatásainak vizsgálata (Nemcsók és Szegletes, 1992), amelynek során kimutatták, 

hogy a vegyület komoly szövetnekrózist okoz halakban. Mindezek alapján arra 

voltunk kiváncsiak, hogy a nem planáris, de poliaromás szerkezetű DM-t 

metabolizálhatja-e valamilyen mértékben a Cyt P450 rendszer. A szer hatását 

pontyon (Cyprinus carpio, L.), hazánk édesvizeiben igen elterjedt és 

táplálkozásunkban fontos szerepet játszó halfajon vizsgáltuk.
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42.1. A máj mikroszóma citokróm P450 tartalmának vizsgálata

Mérési eredményeinket az 5. és 6. táblázatban foglaltuk össze, ahol a 

Cyt P450 és P420 tartalmakat, illetve a specifikus enzimaktivitásokat tüntettük fel 

különböző koncentrációjú DM kezelés alkalmazásakor, 10 °C-os vízben 

akklimatizált halakon. A DM kezelést követően megadott időpontokban a frissen 

preparált máj mikroszóma frakciókban mértük a Cyt P450 tartalmat a CO-dal 

telített redukált P450-nek megfelelően.

Az irodalmi adatok szerint a máj mikroszóma citokróm enzimrendszere 

általában egy maximummal rendelkező (450 nm) differenciál spektrumot ad 

(Omura és Sato, 1964). Méréseink szerint a kezeletlen állatokban nemcsak 450 nm- 

nél, hanem 420 nm körül is detektáltunk egy csúcsot, jelezve, hogy citokróm P420 is 

jelen van a kontroll állatokban. A pontyra vonatkozóan ezzel kapcsolatban nem 

találtunk irodalmi adatokat azonban elsősorban tengeri halfajokra vonatkozó 

irodalmi adatok szerint a Cyt P420 megjelenése valamilyen külső szennyezés 

hatásának tulajdonítható, amikor is a P450 átalakul P420-á, a cisztein-hem 

kordinációs kötés megváltozása révén (Simon és mtsi, 1984; Ueng és mtsi, 1992; 

Machala és mtsi, 1995b). Megjelenhet akkor is, ha a mikroszóma frakció még 

tartalmaz citoszolból eredő szennyeződéseket (Cheach és mtsi, 1995). Ez a jelenség 

arra enged következtetni, hogy a ponty mikroszóma vagy tartalmazza minden 

kezelés nélkül is mindkét formát, vagy a halak tartása közben a vízből olyan 

anyagok kerülhetnek a halak szervezetükbe, melyek kis mértékben indukálják 

ennek a formának a megjelenését. Nem zárható ki az sem, hogy esetleg hemoglobin 

jelenléte okozza a 420 nm-es elnyelést. Ezért a 5. táblázatban a Cyt P420 adatok 

csak a változás tendenciáját tükrözik.
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5. táblázat Citokróm P450 és P420 tartalom változása ponty máj mikroszóma 
frakcióban különböző koncentrációjú DM kezelés hatására

kezelési 
idő (h)

Cyt P450
(nmol/mg)

0,237+0,005

Cyt P420
(nmol/mg)

0,127±0,022

DM
M!)

kontroll
0,2 24 0,107+0,0400,231±0,020

48 0,192±0,038 0,147+0,045
72 0,217±0,013 0,076+0,007*

kontroll 0,209+0,021 0,212±0,025
24 0,222±0,004 0,163±0,047

2,0 48 0,291+0,033* 0,053±0,003*
72 0,268±0,026* 0,263±0,080
120 0,245±0,044 0,160+0,016*

kontroll 0,208+0,014 0,133+0,044
3x2 24 0,222+0,004 0,163+0,047

48 N.M. 0,258+0,079
72 N.M. 0,275+0,028*

*Student í-test p<0.05 
N.M. - nem mérhető

Az 5. táblázatban a Cyt P450 és P420 tartalom változását tüntettük fel a 

kezelési idő függvényében, különböző koncentrációjú DM alkalmazásakor. Az 

egyszeri, igen alacsony 0,2 /xg/1 DM kezelés hatására 48 óra múlva a Cyt P450 enyhe 

csökkenést mutatott, majd 72 óra múlva megközelítette az eredeti értéket. Az egy 

nagyságrenddel nagyobb, 2 /xg/l-es egyszeri kezelést követően a Cyt P450 tartalom 

fokozatosan növekedett és a 48. óra múlva érte el a maximális értéket. A 3x2 /xg/1 

DM ismételt kezelés ezektől eltérő eredményt mutatott. A minden nap, újra azonos 

koncentrációban alkalmazott DM kezelést követően 48 óra után már nem tudtunk 

Cyt P450-et kimutatni. A Cyt P420 értéke ezzel ellentétesen változott. A 3x2 pg/l-es 

DM kezelésnél szignifikánsan megnövekedett a P420 tartalom értéke a kontroll 

értékekhez viszonyítva. Bár P450 tartalmat nem tudtunk mérni, de a mikroszóma 

frakció még rendelkezett Cyt P450 függő enzimaktivitásokkal (6. táblázat). 

Feltételezésünk szerint ez úgy lehetséges, hogy a DM és az enzim molekula között 

reverzibilis kölcsönhatás alakult ki. Enzimaktivitás mérése alkalmával a

36



reakcióelegyben a szubsztrát koncentrációja sokkal magasabb a DM 

koncentrációnál, és a szubsztrát kiszorítja a DM-t az enzim felszínéről. Cyt P450 

tartalom mérésénél a DM megváltoztatja a koenzim-apoenzim kapcsolódás 

jellegét, s ez okozhatja az abszorpciós spektrum eltérését. Feltételezésünket 

irodalmi adatok támasztják alá, ugyanis ha a polipeptidlánc ciszteinil oldallánca 

kapcsolódik a hem vashoz, a differenciálspektrum maximuma 450 nm, ha a 

kölcsönhatás megszűnik, a maximum 420 nm-re tolódik (Fent és Stegeman, 1991).

422. A citokróm P4501A izoenzim indukció vizsgálata fehérje szinten

Western biot analízis segítségével az indukciót megpróbáltuk fehérje szinten 

kimutatni, ß-naftoflavonnal 7-szeresére megemelt ERŐD specifikus aktivitást 

vékony sötétbarna csík jelöli. A különböző koncentrációjú DM-el kezelt mintákban 

CYP 1A1 fehérje nem detektálható. Mivel nem állt rendelkezésünkre ponty 

Cyt 1A1 ellenanyag, hanem csak patkány ellenanyag, a kisebb érzékenység, továbbá 

a ß-NF-al indukált enzim aktivitásoknál jóval alacsonyabb kontroll és DM-el kezelt 

értékek miatt nem tudtuk kimutatni a CYP 1A1 fehérjét.

Kellő érzékenység hiányában tehát nem tudtuk kimutatni, hogy DM 

hatására beindul-e a fehérje de novo szintézise vagy sem, mint ahogy az a 

ß-naftoflavon hatására egyértelműen megtörtént.

423. A citokróm P450-függo monooxigenázok szerepe a DM 

biotranszformációjában

Mint szerves, erősen lipofil molekula, a DM melegvérű állatokban a 

metabolizáló enzimrendszer segítségével lebomlik, s az oldható metabolit vagy 

annak konjugált származéka kiürül a szervezetből. Ugyanakkor a DM a halak 

szervezetében erősen toxikus. A kérdés az, hogy a halak citokróm P450
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enzimrendszerét indukálja-e a DM, s résztvehetnek-e bizonyos izoenzimek a 

biotranszformációban.

Az igen alacsony, 0,2 yu.g/1 DM kezelés minden vizsgált izoenzim esetében 

enzimaktivitás növekedést eredményezett a kezelést követő 24. illetve 48. órában 

(6. táblázat). A p-NPOD aktivitás alig, mindössze 10-30%-kal emelkedett meg, az 

ERŐD 1,5 szeresére, APND és az EMND enzimaktivitások kétszeresére 

emelkedtek. A legnagyobb enzimaktivitás növekedést az ECOD izoenzim esetében 

mértünk. 24 óra után háromszorosára, 48 órával a kezelést követően hatszorosára 

emelkedett a specifikus enzimaktivitás a kontroll állatokban mért értékhez képest.

Az enzimaktivitás mérések eredményei arra utalnak, hogy a kis 

koncentrációjú (0,2 pg/1) DM lebontásában valószínű több Cyt P450-függő 

monooxigenáz izoenzim is részt vesz. Habár halakban a legtöbb szerző csak a 

CYP1A típusú indukciót talált, néhányan a CYP2B típusú izoenzim 

indukálhatóságáról is beszámolnak egyes halfajokban. így pl. Jensen és mtsi (1991) 

endoszulfán (inszekticid) hatására ERŐD és АНН mellett még aldrin epoxidáz 

(CYP2B) izoenzim növekedést is kimért szivárványos pisztráng máj 

mikroszómájában. A szerzők a vizsgált inszekticidet kevert típusú induktomak 

minősítették. Vigano és mtsi (1995) APND izoenzim regulációját a CYPIA-tól 

eltérő mechanizmussal magyarázták.

A továbbiakban megvizsgáltuk a DM kezelés koncentráció függését (6. 

táblázat). Az egy nagyságrenddel nagyobb, egyszeri DM kezelés meglepő 

eredményt adott: nem aktivitás növekedést, hanem enzimaktivitás gátlást 

detektáltunk. Minden vizsgált izoenzim esetében a 2 ^g/1 DM kezelés 50-80% 

gátlást eredményezett a kezelést követő 24 óra után. 48 óra után az 

enzimaktivitások megemelkedtek, s folytatódtak 72 óráig, de nem érték el a 

kontroll aktivitások értékét.

Sem a 0,2 цg/l, sem a 2 /zg/1 DM egyszeri alkalmazása nem okozott látható 

tüneteket a halak viselkedésében. A 3x2 /лg/l DM-es kezelés azonban, amely 3 

napon keresztül minden nap azonos, magas inszekticid terhelést jelentett a halak 

számára, drámai változásokat eredményezett. A halak oldalukra fordultak, 

koordinálatlanul mozogtak, szabálytalan kopoltyúlégzést végeztek.
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6. táblázat Deltametrin hatása ponty máj citokróm P450-függő monooxigenáz izoenzim aktivitásaira

kezelési 
idő (h)

p-NPOD
(pmol/mgXmin)

APND EMND
(pmol/mgXmin)

ERŐD
(pmol/mgXmin)

ECOD
(pmol/mgXmin)

4,83+3,56

DM
(pmol/mgXmin)M!)

kontroll 24,06+5,4 46,2±16,0 15,2±5,7 14,26+3,59
0.2 24 26,37±9,5 98,1±27,0 22,8±12,0 22,93+8,27 15,93+4,56*

48 32,60+6,3 80,2+9,2* 34,2+5,1* 14,00±2,44 30,71+7,17*
72 24,47+6,7 47,7+17,0 28,0+11,0 19,65+9,21 19,82+6,80*

kontroll 38,00+7,3 89,0+43,0 24,5+17,0 11,10+4,10 7,47+1,67
24 7,38+0,6* 36,2+5,2* 19,8+2,7 5,66+1,46 0,95+0,50*

2.0 48 15,40+9,3* 81,9+12,0 32,0+18,0 11,64+3,15 2,36+2,31*
72 89,70+36,0* 186,0+73,0 39,8+10,0 13,38+5,27 5,09+0,29*
120 42,80+15,0 67,4+20,0 10,9+2,3* 15,13+7,77 1,27+1,08*

kontroll 39,00+14,0 54,5+19,0 18,2+6,6 7,69+0,24 9,23+1,60
3x2 24 17,6+2,5*7,38+0,6* 7,4+1,0 1,37+0,34* 6,27+3,44

48 23,70+4,7 46,2+22,0 21,6+7,9 6,67+2,00 8,24+4,22
72 4,35+4,3* 37,9+23,0 20,1+15,0 1,97+1,21 5,94+3,00

* Student í-test p<0.05



Mindez a DM irodalomból ismert akut hatását tükrözi a halak idegrendszerére (a 

Na-csatomák záródását gátolja illetve elnyújtja az idegsejtekben; Ghiasuddin és 

Soderlund, 1985), ezen kívül képes a GABA receptorokhoz is hozzákötődni (Costa, 

1987).

A piretroid nemcsak az idegrendszerre gyakorol ilyen jelentős károsító 

hatást, hanem a xenobiotikumokat metabolizáló citokróm P450 függő enzimeket is 

nagy mértékben gátolja. Mint a 6. táblázatban is látható, mindegyik vizsgált 

izoenzim aktivitása igen jelentős mértékben lecsökkent (ERŐD enzimaktivitás 

17%-ra, p-NPOD 18%-ra), továbbá az APND 32%-ra, EMND 41%-ra valamint az 

ECOD 67%-ra. A kezelést követő 48. órában az aktivitások megközelítették a 

kontroll értékeket, de 72 óra után ismét jelentős csökkenést mértünk.

A gátlásnak több oka feltételezhető:

1) a DM oxidációs folyamatokat indukál, amelyek kémiai változásokat 

idézhetnek elő a makromolekulák szerkezetében,

2) a DM közvetlenül vagy a metabolitjai által membránstruktúra károsodást 

idéz elő,

3) enzim-gátlószer kölcsönhatás,

4) genotoxikus hatások.

43. A DM gátlás okainak vizsgálata

43.1. Oxidációs folyamatok vizsgálata

A membránkárosító oxidációs folyamatok igazolására megmértük a kataláz 

aktivitását és a lipidperoxidáció szintjét 0,2 és 2,0 pg/1 DM kezeléskor a ponty máj 

homogenizátumban. Szignifikáns kataláz enzimaktivitás növekedés már alacsony 

koncentrációban alkalmazott DM kezelési koncentráció esetén is mérhető volt 

(6-7. ábra). Ugyancsak alacsony DM koncentráció a lipidperoxidációt fokozza, mely
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hatást már a kezelést követő 24 óra múlva szignifikáns MDA koncentráció 

növekedés jelez, majd fokozatosan tovább növekszik (8-9. ábra). A mérési 

eredmények alapján tehát a DM kezelés által indukált oxidációs folyamatokkal 

feltétlenül számolnunk kell, amelynek a fehérjék, lipidek, esetleg nukleinsavak is 

célpontjai lehetnek.

Eredményeink arra utalnak, hogy alacsony koncentrációjú DM jelenlétében 

működik az antioxidációs védelmi rendszer, magas DM koncentráció esetén 

azonban intenzív, szövetkárosodással járó folyamatokkal kell számolnunk 

(Nemcsók és Szegletes 1992).
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A DM biodegradációja és intracelluláris hatásainak értelmezése az enzim 

működés szintjén túlmutat, ugyanis a hatás komplex, rendkívül összetett. 

Feltételezhető, hogy a DM (vagy metabolitjai) közvetlenül vagy oxidációs hatásuk 

következtében károsítják a lipid membránok, így az endoplazmatikus retikulum 

szerkezetét, gátolva ezzel a membránkötött Cyt P450-függő monooxigenáz rendszer 

működését. A fehérjék oxidációja révén a vegyület befolyásolhatja a sejten belüli 

információáramlás sebességét is, s így hatással lehet a Cyt P450 izoenzimek 

génexpressziójára, vagy magára a fehérje szintézisre.
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432. Citokróm P450 és a deltametrin kölcsönhatásának vizsgálata in vitro 

körülmények között

A DM Cyt P450 enzimeket gátló hatása a 10 °C-on tartott halakban in vivo, 

viszonylag alacsony koncentrációban (2 /xg/1) kimutatható. E csökkenés okai között 

enzim-inhibitor közvetlen kölcsönhatást gyanítottunk, ezért vizsgáltuk, hogy a DM 

in vitro hatására hogyan változik a Cyt P450 tartalom és a két kiválasztott izoenzim, 

aktivitás, az ERŐD és az ECOD. Az ERŐD izoenzim specifikusan csak a CYP 1A 

indukciót jelzi, míg az ECOD kevésbé specifikusan mind a CYP 1A, mind a 

CYP 2B indukcióját jelezheti, mivel utóbbi izoenzimnek átfedő a 

szubsztrátspecifitása.

Cyt P450 abszorpciós spektrum felvilágosítást adhat a hem-fehérje 

kölcsönhatásra. A 10. ábrán néhány differenciál spektrumot ábrázoltunk, melyeket 

0-40 pM koncentrációjú DM-nel történő előinkubálás után vettünk fel. A kezelés 

hatására a 450 nm-es abszorbciós maximumok amplitúdói egyre kisebbek lettek, s a 

mérhető P450 tartalom csökken a DM koncentrációjának növekedésével (11. ábra). 

A Cyt P450 tartalom 10 pM DM jelenlétében nem változott, de 15pM-nál 90%-ra, 

39pM-nál pedig 50%-ra csökkent. 60 pM fölötti DM jelenlétében már nem tudtunk 

Cyt P450 tartalmat mérni. Fent és Stegeman (1991) hasonló eredményt kaptak 

durbincs máj mikroszóma P450 tartalmára tributyltin klorid gátlószer alkalmazása 

esetén. A DM nemcsak a P450 tartalom csökkenéséhez vezetett, hanem a 

differenciál spektrumok abszorpciós maximuma is eltolódott a magasabb 

hullámhosszak irányába (12. ábra), ami 50 pM DM-nél már 4 nm-t jelentett.

Méréseink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a DM valóban 

közvetlenül is megváltoztatja az enzimek aktív centrumát. A megváltozott enzim- 

prosztetikus csoport kölcsönhatás következtében feltehetően nem tud a redukált 

hem-hez szénmonoxid kötődni (csökken a P450 tartalom és az abszorpciós 

maximum eltolódik). Ennek lehet következménye az enzim aktivitás csökkenése 

illetve elvesztése.
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10. ábra DM in vitro hatása a citokróm P450 differenciál spektrumára: 
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11. ábra A Cyt P450 tartalom DM koncentráció függése
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12. ábra A Cyt Р450 differenciálspektrum abszorbciós maximumának 
eltolódása DM hatására

A továbbiakban enzimkinetikai mérések segítségével arra kerestünk 

magyarázatot, hogy a szer hogyan fejti ki károsító hatását a Cyt P450-függő 

monoxigenázok működésére. A 0,175; 0,225 és 0,375 mM etoxikumarin 

koncentrációnál mértük a DM gátlási kinetikáját 0-10 pM tartományban, valamint 

0,08; 0,16 és 0,32 pM etoxiresorufin szubsztráttal 0-5 pM DM koncentráció 

tartományban. Mindkét izoenzim esetében gátlást tapasztaltunk (13. és 14. ábra). A 

DM gátlás típusát az ECOD enzim esetén a 15. ábrán látható Lineweaver-Burk féle 

ábrázolással határoztuk meg.

A DM az ECOD nem-kompetitív típusú gátlását eredményezte. Az enzim- 

szubsztrát disszociációs állandó értéke Km = 0,15 ± 0,008 mM, míg a maximális 

sebesség v

7,7 (pmol/mg.min)-re. Kinetika vizsgálatok eredményeiből Dixon féle ábrázolás 

segítségével (16. ábra) az inhibitor állandót is meghatároztuk, ami Ki=9,8±2,3 pM- 

nak adódott.

44,6 (pmol/mg.min). 10 pM DM jelenlétében a v lecsökkentmax max
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A KM és Ki értékek összehasonlítás alapján a DM igen erős gátlószere a 

ponty máj mikroszómális ECOD izoenzimnek. Mindebből arra következtethetünk, 
hogy a DM a szubsztrát kötődését nem befolyásolja, de maga a vegyület vagy 

metabolitjai megváltoztathatják a fehérje térszerkezetét, töltéseloszlását, vagy a 

katalitikus helyhez kapcsolódva csökkentik a reakció sebességét. Ez az eredmény 

összhangban van az előző, 4.3.2. fejezetben tett következtetésünkkel, ugyanis a hem 

kötés jellege is hasonló okok miatt változhat.

Az ERŐD izoenzim esetén a DM koncentrációjának növelésével (2 pM-ig) 

csökkenést, majd 5 pM-ig lassú enzimaktivitás növekedést tapasztaltunk. Mivel 

méréseinket több szubsztrát koncentrációnál megismételve is azonos lefutású 

görbéket kaptunk, sem a hatásmechanizmust, sem a gátlás típusát nem tudtuk 

egyértelműen meghatározni. Egyik lehetséges magyarázat a “ping-pong” 

mechanizmus, mely lényege a következő. Az “E” enzim reagál “A” szubsztráttal, és 

“EA” komplex keletkezik. A “P” termék távozása után az enzim kovalensen 

szubsztituált “F” alakban marad vissza. Ezután reagál a második szubsztráttal “B”- 

vel és “FB” komplex keletkezik, aminek lebomlása után “Q” termék keletkezik, és 

az “E” enzim felszabadul. Az enzim két formájának eltérő affinitása van a 

különböző szubsztrátokkal szemben (Cleland, 1979).

Ugyancsak gátlást mértek Fent és Stegeman (1991, 1993) in vivo és in vitro 

kísérletekben tribytiltin-nel mint gátlószerrel, durbincs máj mikroszóma 

izoenzimek vizsgálatakor. Feltételezésük szerint az aktivitás csökkenést főleg a 

Cyt P450 apoprotemjének a degradációja okozhatja, ami sokkal gyorsabb mint a 

P450 szintézis gátlása, vagy a hem oxigenáz szintézise. Ennek következtében a máj 

méregtelenítő rendszer inaktiválódik, és képtelen a xenobiotikumok 

biotranszformációjára. Hahn és mtsi (1993) egy tipikus CYP1A induktorral, 

klórozott bifenillel (tetra-chloro-bifenils=TCB) értek el gátlást magasabb 

koncentrációjú kezelés esetén. Régebben ezeket a jelenségeket a kutatók vagy nem 

vették figyelembe, vagy citotoxicitással magyarázták.
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433. A hőmérséklet hatása a citokróm P450 izoenzimek indukciójára

Mivel minden enzim aktivitás és az indukciós folyamatok is hőmérséklet 

függőek, összehasonlítottuk, hogy a 10°C-on és 20°C-on tartott halakban hogyan 

befolyásolja a hőmérséklet a Cyt P450, ECOD, ERŐD, p-NPOD, EMND és APND 

izoenzimek DM-el történő indukálhatóságát. Mérési eredményeinket 17. - 22. 

ábrákon mutatjuk be, 0,2 p.g/1 DM-el kezelt pontyban. A hőmérséklet egyértelmű 

hatást gyakorol az alapaktivitás értékekre, magasabb hőmérsékleten tartott 

halakban nagyobb értékek mérhetők. Ezzel ellentétben a DM 20°C-on egyetlen 

izoenzimnél sem okoz aktivitás növekedést, hanem gátlás mérhető, ami 24 órás 

mintákban a legkifejezettebb. Ezek az eredmények teljesen megeggyeznek az 

irodalmi adatokkal, s amely jelenség okát Sleiderink és mtsi, (1995) abban látják, 

hogy a hőmérséklet növekedésével csökken a membrán fluiditása. Ebből 

következhet, hogy az endoplazmatikus retikulumban lokalizált Cyt P450 enzimek 

mikrokörnyezete megváltozik és ez befolyásolja érzékenységüket az idegen 

anyagokkal szemben.

10 cC
kontroll

17. ábra DM hatása (0,2pg/ml) a máj mikroszóma citokróm P450 tartalmára 
10°C és 20°C-on akklimatizált pontyban
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10 ПС

kontroll

18. ábra DM hatása (0,2|ig/ml) a máj mikroszóma ERŐD aktivitására 10°C 
és 20°C-on akklimatizált pontyban

10 nC

kontroll

19. ábra DM hatása (0,2pg/ml) a máj mikroszóma ECOD aktivitására 10°C 
és 20°C-on akklimatizált pontyban
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20. ábra DM hatása (0,214/m1) a máj mikroszóma p-NPOD aktivitására 
10°C és 20°C-on akklimatizált pontyban 

21. ábra DM hatása (0,214/m1) a máj mikroszóma EMND aktivitására 10°C 
és 20°C-on akklimatizált pontyban 
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APND

10пС
kontroll

22. ábra DM hatása (0,2pg/ml) a máj mikroszóma APND aktivitására 10°C 
és 20°C-on akklimatizált pontyban

4.4. A kadmium és ß-naftoflavon hatása a citokróm P450 1A izoenzimek 

aktivitására és indukálhatóságára

A természetben ritka az az eset, hogy bármely szennyező anyag csak egyedül 

lenne jelen. A különböző vegyületek képesek egymással kölcsönhatásba lépni, s így 

az együttes hatásuk az élőlényekben eltérő lehet, mint egyedi jelenlétük esetében 

(Flammarion és mtsi, 1998). A nehézfémek közül a Cd 

hatású nehézfém. A szervezetben proteinek SH csoportjaihoz kötődve feldúsul, és 

igen hosszú felezési idővel ürül. Ezért a következőkben azt vizsgáltuk, hogy 

nehézfémek közül a Cd++ hogyan befolyásolja a Cyt P4501A enzimek aktivitását és 

indukálhatóságát. Specifikus induktorként ß-NF-t használtunk. Az egyedi és

+ + az egyik legtoxikusabb
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kombinált kezeléseket halastavi ponty (Cyprinus carpio L.) kétnyaras egyedein 

végeztük el. A rövid távú kísérlet eredményeit a 23. és 24. ábra mutatja. A 10 mg/kg 

Cd++-al kezelt ponty máj mikroszóma az ERŐD aktivitása már 24 óra múlva 

erősen csökken, míg az ECOD aktivitás csökkenés csak 48 órával a nehézfém 

kezelést követően detektálható. A nehézfémmel előzetesen kezelt halakban a Cd 

kifejezett gátlást okoz a kizárólag ßNF-al kezelt halakban mértekhez képest. 

Hasonló eredményeket kapott George (1989) lepényhalakon (0-1 mg/kg), valamint 

Stien és mtsi (1997), Cd hatására erősen csökkent az ERŐD izoenzim aktivitás, de 

ez nem az enzimaktivitás gátló hatása miatt történt, hanem a fehérje de novo 

szintézisének a csökkenése idézte elő. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy 

kísérleteinkben azonos aktivitás mérhető a kombinált kezelés és a nehézfém ion 

kezelés hatására is.

Lemaire-Gony és Lemaire (1992) angolnát (Anguilla anguillá) kezeltek 

kadmiummal (5 jo.g/1 az akvárium vizében) és benzo (a) pirénnel (BaP), és azt 

tapasztalták, hogyha a két szerrel egyszerre kezelik a halakat, az ERŐD aktivitása 

lecsökken a kontroll halakhoz viszonyítva.
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23. ábra 10 mg/kg Cd++ és 50 mg/kg ß-NF hatása ponty máj ERŐD 
izoenzim aktivitására
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24. ábra 10 mg/kg Cd++ és 50 mg/kg ß-NF hatása ponty máj ECOD izoenzim 
aktivitására

Ezek után megvizsgáltuk, hogy a Cd++ dózist 2 mg/kg-ra csökkentve, 6 

nappal a kezelést követően a nehézfém hogyan befolyásolja а P450 1A enzimek 

aktivitását és a CYP1A izoenzimek indukálhatóságát. A Cd++ kezelést követő 6. 

napon oltottuk be a halakat ß-NF-nal, és ezt követően 72 óra múlva mértük le az 

ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitását (25. ábra). Hosszabb távú, alacsonyabb 

dózisú Cd++ hatás a kontrolihoz képest az ERŐD aktivitását közel négyszeresére, 

az ECOD aktivitását háromszorosára növelte. A nehézfém és ß-NF kombinált 

kezelés a kizárólag ß-NF-al kezelt mintákhoz képest nem növelte egyik enzim 

aktivitását sem jelezve, hogy a nehézfém előzetes jelenléte gátolja az enzim 

indukciót.
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25. ábra ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitása 6 napos 2 mg/kg Cd+ + 
kezelés után

Lemaire-Gony és mtsi, (1995) megvizsgálták tengeri sügérben 

(Dicentrarchus labrax) a kadmium és BaP együttes hatását az általunk használt 

kezelési koncentrációnál alacsonyabb Cd szinttel (40pg/l). A kezelést vízben 

végezték. A csak Cd-os kezelés 11 szeresére megemelte az ERŐD izoenzim 

aktivitását. A csak BaP-es kezelés után az ERŐD aktivitása 21-szeresére 

növekedett meg, míg a 15 napos kadmium kezelés utáni BaP kezelés több mint 34- 

szeresére emelte meg az enzim aktivitását a kontroll szintjéhez képest

Mérési eredményeink valamint Lemaire-Gony és mtsi kísérletei megerősítik 

azt a feltételezésünket, hogy amennyiben a membránkötött enzimek 

mikrokörnyezete megváltozik, az könnyen befolyásolhatja a fehérjék 

konformációját, s így a szubsztrátok számára is hozzáférhetőbbé válik az aktív 

centrum. Ugyanakkor a kombinált kezeléseink indukciót gátló hatása Lemaire 

eredményeinek látszólag ellentmond. A két kísérlet azonban alapvetően
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különbözik a kezelési idők és kezelési körülmények tekintetében. Eredményeink 

arra utalnak, hogy a fém 2 mg/kg dózisban injektálva 6 nap alatt gátolja a 

szintetizáló rendszer működését. Ezzel szemben a gátló hatás, Lemaire kísérleti 

körülményei között, 15-24 nap alatt megszűnik. A Cd magas, 10 mg/kg 

koncentrációban rövid idő alatt egyértelmű gátlást okoz, mind a P450 enzim 

aktivitásban, mind a szintetikus folyamatokban.

Mindezek alapján nem zárható ki más regulációs vagy védelmet szolgáló 

molekuláris folyamatok bekapcsolódása sem, a Cd celluláris 

hatásmechanizmusába. Ezt a regulációs hatást Liu és mtsi (1997) élesztő modellen 

írták le. Hőmérséklet, nehézfém, esetleg poliaromás vegyületek hatására az 

indukcióhoz szükséges transzkripciós faktorok mennyisége megnövekszik (hősokk 

faktor, metallotionein regulációs faktor). Lehetséges, hogy ezen faktorok nemcsak 

saját génjeik működését, hanem egymás expresszióját is regulálják, és lehetséges, 

hogy indirekt módon hozzájárulnak a Cyt P450 enzimek Cd-al szembeni 

védelméhez.

Eredményeink alapján a Cd (koncentrációtól függően) potencírozza a 

halakat a hirtelen megnövekvő PAH biotranszformációjára/metabolizációjára, de 

az adaptációt a permanens nehézfém expozíció gátolja.

Ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a természetes vizekben 

az élőlények egyszerre többféle hatásnak vannak kitéve, és a biomonitorozás 

folyamán figyelembe kell venni ezek komplex hatásait, felhasználva a vízminták 

analitikai vizsgálatainak eredményét is.

4.5. Kőolajszármazékok hatása a citokróm P450 rendszer működésére

A kikötők környékén, vagy a kőolajfúrások környéki természetes vizekben, a 

halak gyakran ki vannak téve különféle kőolajszármazékok hatásainak. Stagg és 

mtsi (1995), valamint Spies és mtsi (1996) biomonitorozást végeztek kőolaj kutak 

közelében és igen magas Cyt P450-függő monooxigenáz enzimaktivitásokat mértek 

a kontroll területekről begyűjtött halakban mértekhez viszonyítva. A továbbiakban 

azt vizsgáltuk, hogy a ponty szervezete milyen mértékben metabolizálja a kőolaj 

származékokat. Laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk különböző
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olajszármazék hatását a ponty máj mikroszóma Cyt P450 izoenzimeire különböző 

hőmérsékleten és különböző koncentrációban.

A 26. ábrán két kőolaj párlat, az aromás vegyületekben dús aromatol, 

valamint az aroma mentes frakcióval ip. kezelt halak ERŐD és ECOD izoenzimek 

aktivitását mutatjuk be. A halak kezelését 10 °C-on végeztük el. Amint az várható 

volt, az aromás vegyületekben dús frakció CYP1A induktorként hatott. Az ERŐD 

izoenzim aktivitása közel 3,5-szeresére növekedett, míg az aroma mentes párlat 

nem okozott enzimaktivitás növekedést. Az ECOD izoenzim aktivitását nem 

befolyásolta egyik olajszármazék sem.

A 27. - 28. ábrán a nyersolaj hatását mutatjuk be 10 °C-on, valamint 

18 °C-on 3 és 8 napos kezelés után. A nyersolaj (paraffin és maltén tartalmú) 

hatására mindkét izoenzim aktivitása megnövekszik, ERŐD izoenzim esetében az 

indukció hőmérsékletfüggőnek bizonyult, 10 °C-on több mint 7,5 szeres, 18 °C-on 3 

szoros enzim aktivitás mérhető. Nyolc nappal a kezelést követően az enzim 

aktivitás szintje visszaáll a kontroll értékére.
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26. ábra A 2ml/kg aromatol és aroma mentes kőolaj párlatok hatása az 
ERŐD és ECOD izoenzimek specifikus aktivitásukra
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27. ábra 2 ml/kg nyersolaj hatása az ERŐD izoenzim specifikus aktivitására 
különböző hőmérsékleten
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28. ábra 2 ml/kg nyersolaj hatása az ECOD izoenzim specifikus aktivitására 
különböző hőmérsékleten
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A 10 °C-on akklimatizált kontroll halakban mért ECOD izoenzim aktivitás 

több mint négyszerese volt a 18 °C-on akklimatizált halakban mért értéknek. A 

kezelést követő harmadik napon csak a magasabb hőmérsékleten tartott halakban 

tapasztaltunk szignifikáns enzimaktivitás növekedést, mely a nyolcadik napra 

mintegy felére csökkent, de még mindig kétszerese volt a kontroll értékének.

A 29. ábra a 18 °C-on tartott halak 3 és 8 napos kezelésének eredményét 

mutatja be 2 illetve 4 ml/kg nyersolajjal. A nyersolaj mennyisége nem volt arányos 

az indukció mértékével. Mindkét kezelési dózis esetén az ERŐD izoenzim 

aktivitása szignifikánsan megnövekedett a kezelést követő 3. napon, bár a 4 ml/kg 

kezelés kisebb mértékű indukciót eredményezett. Az olajmennyiség hatása a 

lecsengési időkben mutat eltéréseket. Míg 2 ml/kg-os kezeléskor 8 nap után az 

ERŐD aktivitás megközelíti a kontroll szintet, a 4 ml/kg-os kezeléskor az aktivitás 

8 nap után is az indukált szinten marad. Ugyanakkor az ECOD izoenzim 

aktivitásában enyhe csökkenést észlelünk, de ez az érték még mindig szignifikánsan 

magasabb maradt a kontrolihoz képest.

ERŐD ERŐD
ECOD ECOD

8 nap

3nap

kontroll

2ml/kg

29. ábra Eltérő mennyiségű nyersolaj hatása az ERŐD és ECOD 
izoenzimek aktivitására 3 és 8-nappal a kezelés után
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4.6. A Balaton vízminőségének biomonitorozása

A 600 km2 felszínű Balaton, Közép Európa egyik legszebb tavai közé 

tartozik. Az 1992-es nagyméretű angolnapusztulás riasztóan jelezte a tó környezeti 

állapotának romlását, amely hosszútávon ökológiai változásokhoz vezethet. 

Laboratóriumi kísérleteink alapján bebizonyosodott, hogy a vizsgált halak közül 

bármely faj Cyt P4501A enzimei alkalmasak a szennyező szerves vegyületek 

jelzésére. Ezért 1996-ban elkezdtük a Balaton rendszeres biomonitorozását 

júliustól októberig, amikor a potenciális szennyeződés lehetősége nagyobb mint az 

év más időszakában. A mintavételi időpontokat a vegyszeres szúnyogirtást követő 

néhány napra is igyekeztünk kiterjeszteni, mivel a piretroid jelenlétét az angolna 

pusztulásokat követően a halak szervezetéből is kimutatták (Nemcsók és Szegletes, 

1992). Biomonitorozás céljából dévérkeszeg máj mikroszóma enzimeinek aktivitás 

változásait vizsgáltuk. A fajkiválasztás szempontja a nagy egyedszámú minta 

statisztikai értékelhetősége volt.

A halászat 1996-ban a partmenti sávban, az északi parttól 100 m-re történt. 

Az eredményeket a 32. ábrán mutattuk be. Kedvező volt június 6. és augusztus 21. 

között az állandó víz hőmérséklet (20 és 22°C). Október 25-én a víz lehűlt 12°C-ra.
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30. ábra Balatonszemes térségében kifogott keszeg Cyt P450 izoenzim 

értékei a június 24.-i szúnyogirtást követően

Július 18.
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A két időpontban végzett vegyszeres szúnyogirtás hatását a halakban mind a 

két alkalommal sikerült kimutatni. Június 24.-én balatonszemesi telep halászati 

területén, valamint augusztus 17.-én Fonyód halászati területén. A jobb áttekintés 

szempontjából a 30.-31.-ábrán kiemeltük ezekben az időpontokban mért értékeket.
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31. ábra Fonyód térségében kifogott keszeg Cyt P450 izoenzim értékei az 
augusztus 17.-i szúnyogirtást követően

A június 24.-i szúnyogirtás után (30. ábra) az ERŐD izoenzim aktivitás 

értéke kétszeresére, az ECOD értéke 4-szeresére növekedett. Az augusztus 17.-i 

szúnyogirtást a 31. ábrán mutatjuk be, ahol az ERŐD háromszorosára, az ECOD 

enzimaktivitás több mint 4-szeresére növekedett. Ezen az eredmények 

laboratóriumi kísérleteink alapján arra utalnak, hogy a DM alacsony 

koncentrációban jelen volt a vízben és a halak szervezetében is, és megemelte a 

Cyt P450-függő kevert funkciójú monooxigenáz izoenzimek aktivitását.
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32. ábra Az 1996. és 1997. évben elvégzett biomonitorozás ERŐD izoenzimeinek specifikus aktivitásai



1997-ben a biomonítorozást a tó közepén végeztük azzal a céllal, hogy a 

környezetszennyező vegyületek hatásának kevésbé kitett, a parti sávtól távol 

kifogott halak szervezetében elsősorban a szezonális hatásokat vizsgáljuk. Az 

eredményeket a 32. ábra mutatja. Az ERŐD izoenzim aktivitás lényegesen nem 

változott a vizsgált időszakban, valószínűleg a nagyobb vízmélységhez kisebb 

szennyezettség is párosul.
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33. ábra Dévérkeszeg máj mikroszóma ERŐD és ECOD izoenzimek 
aktivitásai a kikötőből és a tó közepéről származó mintákban

Az olajszennyeződés hatásait a siófoki kikötőben kifogott dévérkeszeg máj 

mikroszóma frakciójából mértük (33. ábra), az eredményeket a tó közepéről 

származó minták aktivitás értékeihez hasonlítjuk. A kikötőben kifogott halak 

ERŐD izoenzim aktivitás értékei kétszeresek, az ECOD-izoenziméi hatszorosak a 

tó közepén kifogott halakban mért értékhez viszonyítva. Ez a különbség a kikötők 

környékének fokozottabb szennyezettségére utal, főleg a hajók forgalmából 

származó olajszármazékoktól. Feltevéseinket saját laboratóriumi kísérleteink is 

alátámasztják.
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5. DISZKUSZIÓ

A vízi környezetet szennyező vegyületek közül toxicitásuk miatt 

legveszélyesebbnek tekinthetők a poliaromás szénhidrogének valamint a 

nehézfémek, mivel a biológiai membránokon könnyen áthatolnak és a sejtekben 

felhalmozódva toxikussá válhatnak. A poliaromás vegyületek jelentős része 

kőolajszármazékként és peszticidként kerül a környezetbe.

A piretroid típusú deltametrint széles körben használják, mint egyik 

legbiztonságosabbnak tartott inszekticidet. Levegőből való szórásakor a szél útján, 

vagy figyelmetlenségből a szer bekerülhet az élővizekbe, s átmenetileg, lokálisan 

igen nagy koncentrációban lehet jelen. A környezetszennyező vegyületek számos 

esetben nem önállóan, hanem komplex módon fejtik ki hatásukat.

A halak, lévén a táplálkozási lánc csúcsán szervezetükben felhalmozhatják 

az idegen vegyületeket, amelyek ezáltal toxikussá válhatnak. E munka célkitűzése 

az volt, hogy a piretroid típusú DM biokémiai hatását és a toxicitásának 

mechanizmusát vizsgálja pontyban.

E célkitűzés megvalósításához a következő kérdésekre kerestük a választ:

1) A Magyarországon élő édesvízi halfajok Cyt P450 függő monooxigenáz 

enzimei milyen szerepet tölthetnek be a poliaromás vegyületek lebontásában, 

továbbá hogyan befolyásolják az életmód és táplálkozási szokások a monooxigenáz 

rendszer működését.

2) A DM lehetséges hatásainak és hatásmechanizmusának in vivo és in vitro 

vizsgálata alapján:

a) részt vesznek-e a szerves vegyületeket metabolizáló Cyt P4501A enzimek 

a piretroid vegyületek lebontásában;

b) kialakul-e közvetlen kölcsönhatás az enzimek és DM között, s ez hogyan 

befolyásolja az enzim szerkezetét és működését;

c) oxidációs hatásokat kiválthat-e a DM a sejtben, s ez befolyásolhatja-e a 

membránkötött Cyt P450 enzimek működését;

3) A kadmium önmagában és xenobiotikummal együtt hatva hogyan
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befolyásolhatja a monooxigenáz rendszer működését és indukálhatóságát.
4) Vizsgáltuk a ponty Cyt P4501A enzimek szerepét a kőolajszármazékok 

lebontásában és a citokróm P450 enzimek hőmérsékletfüggő indukálhatóságát. 
Végül a kutatás eredményeit a Balaton biomonitorozásában alkalmaztuk.

A különböző halfajok adaptációját a környezethez a citokróm P450 enzimek 

aktivitása jelzik, míg a környezetszennyező vegyületek megjelenése által kiváltott 

stresszválaszt a citokróm rendszer indukálhatósága mutatja. Ez utóbbi reakció 

jelentősége a környezeti változások túlélésében, a toxikus hatásokkal szembeni 

védelmezésben nyilvánul meg.
Megmértük az angolna, harcsa, ponty, keszeg és busa halfajok máj 

mikroszóma citokróm P450 tartalmát kezeletlen állatok esetében. A legmagasabb 

Cyt P450 szint a ragadozó, fenéklakó angolnában detektálható (0,372 nmol/mg 

fehérje), míg a legalacsonyabbat a növényevő busában mértük (0,088 nmol/mg 

fehérje).

Az ERŐD és ECOD enzim aktivitás értékek jól korrelálnak az egyes 

fajokban mért P450 értékekkel, legmagasabb enzimaktivitások az angolna máj 

mikroszóma frakciójában mérhetők, míg a legalacsonyabbak a busában. A 

harcsában, pontyban és keszegben mért értékek között nincs nagy különbség. Az 

enzimaktivitás értékek és a különböző Cyt P450 tartalom faj-függő eltérései a halak 

életmódjával és táplálkozási szokásaival magyarázható. Ismert tény, hogy az 

élővizekben a legnagyobb szennyeződés a víz alján lévő iszapban mérhető. A 

ragadozó halak életük jelentős részét itt töltik el, innen szerzik meg táplálékukat, 

sőt az angolna teljes testével az iszapba fúlja magát, és csak a feje van ki. Ezek a 

halak leginkább kitettek a környezeti szennyeződéseknek és állandó magas szintű 

biotranszformációs folyamatok mennek végre a máj méregtelenítő enzimrendszer 

részvételével. A vegyes táplálkozásé halak ennél enyhébb körülmények között 

élnek, míg a kizárólag növényevők, mint pl. a busa, normális körülmények között 

viszonylag alacsony szintű káros anyag koncentrációnak van kitéve.

Modell szervezetnek a pontyot választottuk, mert hazánkban elterjedt, 

vadon élő és halastavakban is tenyésztett halfajta, arányait tekintve a
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magyarországi fajok között jelentős humán táplálékforrás, valamint jól indukálható 

a P4501A rendszere. Az in vitro 0,2 és a 2,0 jj.g/1 DM kezelés hatására a Cyt P450 

tartalom lényegesen nem változott. Meglepő változást a 3x2 pg/l-es kezelés idézett 

elő. Az ismételt, újra azonos koncentrációban alkalmazott DM kezelést követően 

48 óra után már nem tudtunk Cyt P450-et kimutatni. A Cyt P420 értéke ezzel 

ellentétben a 3x2 pg/1 DM kezeléskor szignifikánsan megnövekedett a kontroll 

értékekhez viszonyítva. Feltételezhetően a DM megváltoztatja a koenzim- 

apoenzim kapcsolódás jellegét, s ez okozhatja az abszorpciós spektrum eltérését. 

Irodalmi adatok szerint, ha a polipeptidlánc ciszteinil oldallánca kapcsolódik a hem 

vashoz, a differenciálspektrum maximuma 450 nm, ha a kölcsönhatás megszűnik, a 

maximum 420 nm-re tolódik (Fent és Stegeman, 1991). Ismételt DM kezeléskor bár 

P450 tartalmat nem tudtunk mérni, de a mikroszóma frakció rendelkezett Cyt P450 

függő enzimaktivitásokkal. Feltételezhető, hogy a DM és az enzim molekula között 

reverzibilis kölcsönhatás alakult ki. Enzimaktivitás mérése alkalmával a 

reakcióelegyben a sokkal magasabb koncentrációjú szubsztrát kiszorítja a DM-t az 

enzim felszínéről, és ekkor az enzim kifejti aktivitását.

Vizsgálva a DM Cyt P450-függő izoenzimek aktivitására gyakorolt hatását, a 

következőket tapasztaltuk. 0,2 /xg/\ koncentrációjú DM minden vizsgált izoenzim 

esetében enzimaktivitás növekedést eredményezett a kezelést követő 24. illetve 48. 

órában. A p-NPOD aktivitás a kontrolihoz képest alig, mindössze 10-30%-kal 

emelkedett meg, az ERŐD másfélszeresére, APND és az EMND enzimaktivitás 

értékek kétszeresére emelkedtek. A legnagyobb enzimaktivitás növekedést az 

ECOD izoenzim esetében mértünk. 24 óra után háromszorosára, 48 órával a 

kezelést követően hatszorosára emelkedett a specifikus enzimaktivitás a kontroll 

állatokban mért értékhez képest. Az enzimaktivitás mérések eredményei arra 

utalnak, hogy a kis koncentrációjú (0,2 pg/1) DM lebontásában valószínűleg több 

Cyt P450-függő monooxigenáz izoenzim is részt vesz. Az ERŐD izoenzim 

specifikusan csak a CYP 1A indukciót jelzi, míg az ECOD izoenzim aktivitás 

növekedés mind a CYP 1A, mind a CYP 2B indukciót jelezheti, mivel utóbbi 

izoenzimnek átfedő a szubsztrátspecifitása. Habár halakban a legtöbb szerző csak a
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CYP1A típusú indukciót talált, néhányan a CYP2B típusú izoenzim 

indukálhatóságáról is beszámolnak egyes halfajokban. Jensen és mtsi (1991) 

endoszulfán (inszekticid) hatására ERŐD és АНН mellett még aldrin epoxidáz 

(CYP2B) izoenzim növekedést is mértek szivárványos pisztráng máj 

mikroszómájában, és a vizsgált inszekticidet kevert típusú induktomak 

minősítették. Vigano és mtsi (1995) az APND izoenzim regulációját a CYPIA-tól 

eltérő mechanizmussal magyarázták.

Az egy nagyságrenddel nagyobb, egyszeri DM kezelés nem aktivitás 

növekedést, hanem enzimaktivitás gátlást idézett elő. Minden vizsgált izoenzim 

esetében a 2 (jlg/l DM kezelés 50-80% gátlást eredményezett a kezelést követő 24 

óra után. 48 óra után az enzimaktivitások megemelkedtek és folytatódtak 72 óráig, 

de nem érték el a kontroll aktivitások értékét.

A 3x2 ix g/l DM kezelés a xenobiotikumokat metabolizáló citokróm P450 

függő enzimeket nagy mértékben gátolta. A vizsgált izoenzimek aktivitása igen 

jelentős mértékben lecsökkent (ECOD 67%-ra, EMND 41%-ra, APND 32%-ra, p- 

NPOD 18%-ra, ERŐD enzim aktivitás 17%-ra). A gátlásnak több oka 

feltételezhető:

-kiváltott oxidációs folyamatok,

-membránstruktúra károsodása, a DM közvetlen hatása vagy a metabolitjai által, 

-enzim-gátlószer kölcsönhatás,

-genotoxikus hatások.

A gátlás okainak felderítése céljából mértük a membránkárosító oxidációs 

folyamatokat jelző kataláz aktivitást és a lipidperoxidációs szinteket. Eredményeink 

arra utalnak, hogy alacsony koncentrációjú DM jelenlétében hatékonyan működik 

az antioxidációs védelmi rendszer. Magasabb inszekticid koncentrációnál az 

oxidációs folyamatok felgyorsulásával kell számolni, amelynek a fehérjék, lipidek, 

esetleg nukleinsavak is célpontjai lehetnek. A DM (vagy metabolitjai) közvetlenül 

vagy oxidációs hatásuk következtében károsítják a lipid membránok, így az 

endoplazmatikus retikulum és a membrán-kötött Cyt P450 enzimek szerkezetét, és 

működését. Az oxidáció befolyásolhatja a sejten belüli információáramlás 

sebességét is, s hatással lehet a Cyt P450 izoenzimek génexpressziójára, vagy a
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fehérjeszintetizáló rendszerre is. Ez utóbbi feltételezésünk igazolására további 

vizsgálatok szükségesek.

A DM és citokróm P450 izoenzimek kölcsönhatásait in vivo kísérletek során 

vizsgáltuk. Mivel a specifikus aktivitás csökkenés okai között enzim-inhibitor 

közvetlen kölcsönhatást gyanítottunk, ezért vizsgáltuk a DM in vitro hatását, s 

mértük a Cyt P450 tartalomat és a két izoenzim, az ERŐD és az ECOD aktivitását. 

A Cyt P450 abszorpciós spektruma felvilágosítást adhat a hem-fehérje 

kölcsönhatásra. A 0-40 pM koncentráció tartományban DM-nel történő 

előinkubálás után differenciál spektrumot vettünk fel. A kezelés hatására a 450 nin

es abszorbciós maximumok amplitúdói egyre kisebbek lettek, s a mérhető P450 

tartalom csökken a DM koncentrációjának növekedésével. A Cyt P450 tartalom 10 

pM DM jelenlétében nem változott, de 15pM-nál 90%-ra, 39pM-nál pedig 50%-ra 

csökkent. 60 pM fölötti DM jelenlétében már nem tudtunk Cyt P450 tartalmat 

detektálni. Fent és Stegeman (1991) hasonló eredményt kaptak durbincs máj 

mikroszóma P450 tartalmára tributyltin klorid gátlószer alkalmazása esetén. A DM 

nemcsak a P450 tartalom csökkenéséhez vezetett, hanem a differenciál spektrumok 

abszorbciós maximuma is eltolódott a magasabb hullámhosszak irányába, ami 50 

pM DM-nél már 4 nm-t jelentett. Ezek szerint a DM valóban közvetlenül is 

megváltoztatja az enzimek aktív centrumát, feltehetően ezért nem tud a redukált 

hem-hez szénmonoxid kötődni (csökken a P450 tartalom). Az abszorpciós csúcsok 

eltolódásából arra következtethetünk, hogy a hem-fehérje kapcsolat megváltozása 

hozzájárul valószínűleg az inaktiválódáshoz.

Az in vitro enzimkinetikai mérések segítségével arra kerestünk 

magyarázatot, hogy a szer hogyan fejti ki károsító hatását a Cyt P450-függő 

monoxigenázok működésére. A 0,175; 0,225 és 0,375 mM etoxikumarin 

koncentrációnál mértük a DM gátlási kinetikáját 0-10 pM tartományban, valamint 

0,08; 0,16 és 0,32 pM etoxiresorufin szubsztráttal 0-5 pM DM koncentráció 

tartományban. Mindkét izoenzim esetében gátlást tapasztaltunk. A Lineweaver- 

Burk féle dupla reciprok ábrázolás alapján a DM az ECOD nem-kompetitív típusú 

gátlását eredményezte. Az enzim-szubsztrát disszociációs állandó KM értéke
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0,15 ± 0,008 mM, ami DM jelenlétében nem változik, míg a maximális sebesség 

Vmax 44,6 (pmol/mgxmin)-ról 10 pM DM jelenlétében 7,7 (pmol/mgxmin)-re 

csökken. Kinetika vizsgálatok eredményei alapján az inhibitor állandó 

Ki=9,8±2,3 pM-nak adódott, ami arra utal, hogy a DM igen erős gátlószere a ponty 

máj mikroszómális ECOD izoenzimének. A DM a szubsztrát kötődését nem 

befolyásolja, de maga a vegyület vagy metabolitjai megváltoztathatják a fehérje 

illetve aktív centrum térszerkezetét, töltéseloszlását, vagy a katalitikus helyhez 

kapcsolódva csökkentik a reakció sebességét.

Az ERŐD izoenzim esetén a DM koncentrációjának növelésével (2 pM-ig) 

csökkenést, majd 5 pM-ig lassú enzimaktivitás növekedést tapasztaltunk. Minden 

szubsztrát koncentrációval azonos lefutású görbéket kaptunk. így, sem a 

hatásmechanizmust, sem a gátlás típusát nem tudtuk egyértelműen meghatározni. 

Egyik lehetséges magyarázat Cleland (1979) által leírt “ping-pong” (4.3.2. fejezet) 

mechanizmus és gátlás.

Fent és Stegeman (1991, 1993) in vivo és in vitro kísérletekben tribytiltin 

gátlószerrel hasonló eredményeket kaptak durbincs máj mikroszóma 

izoenzimeinek vizsgálatakor. Feltételezésük szerint az in vivo ECOD és ERŐD 

aktivitás csökkenést főleg a Cyt P450 apoproteinjének a degradációja okozhatja, 

ami sokkal gyorsabb, mint a P450 szintézis gátlása, vagy a hem oxigenáz szintézise. 

Ennek következtében a máj méregtelenítő rendszer inaktiválódik, és képtelen a 

xenobiotikumok biotranszformációjára. Hahn és mtsi (1993) egy tipikus CYP1A 

induktorral, klórozott bifenillel (tetra-chloro-bifenils=TCB) értek el gátlást 

magasabb koncentrációjú kezelés esetén. Régebben ezeket a jelenségeket a 

kutatók vagy nem vették figyelembe, vagy citotoxicitással magyarázták.

A környezet fizikai és kémiai állapota jelentősen befolyásolhatja a DM által 

kiváltott válaszreakciókat. Ezek egyik lényeges eleme a hőmérséklet, ami az enzim 

aktivitások és az indukciós folyamatok sebességére lehet hatással. Ezért 

összehasonlítottuk a 10°C-on és 20°C-on tartott halakban a máj mikroszóma 

Cyt P450 tartalmát és az izoenzimek aktivitását, valamint DM-el történő 

indukálhatóságukat. A hőmérséklet egyértelmű hatást gyakorol az alapaktivitás
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értékekre, magasabb hőmérsékleten nagyobb enzim aktivitás értékek mérhetők, 

mint alacsony hőmérsékleten. Ezzel ellentétben, a DM a magasabb hőmérsékleten 

egyetlen izoenzimnél sem okoz aktivitás növekedést, hanem gátlás mérhető, ami 24 

órás mintavételnél a legkifejezettebb. Ezek az eredmények teljesen megegyeznek 

az irodalmi adatokkal, melynek okát Sleiderink és mtsi (1995) abban látják, hogy a 

hőmérséklet növekedésével csökken a membrán fluiditása, s az enzimek 

mikrokörnyezetének megváltozása az érzékenységüket befolyásolja az idegen 

anyagokkal szemben. Feltételezhetően ehhez hozzájárul az élőlény fokozódó 

fiziológiai aktivitása, s a vérkeringés jóval több idegen vegyületet juttat a 

szövetekbe, mint alacsony hőmérsékleten.
A természetben a szennyező anyagok gyakran együttesen vannak jelen, s 

koncentrációjuk időről időre változhat, s együttes hatásuk egyedi hatásuktól eltérő 

lehet (Flammarion és mtsi, 1998). A nehézfémek közül a Cd 

legtoxikusabb hatású nehézfém. A szervezetben a proteinek SH csoportjaihoz 

kötődve feldúsul, és igen hosszú felezési idővel ürül. Ezért a következőkben azt 

vizsgáltuk, hogy nehézfémek közül a Cd++ hogyan befolyásolja a Cyt P4501A 

enzimek aktivitását és indukálhatóságát. Specifikus induktorként ß-NF-t 

használtunk. Az egyedi és kombinált kezeléseket halastavi ponty (Cyprinus carpio 

L.) kétnyaras egyedein végeztük el. A 10 mg/kg Cd++-al kezelt ponty máj 

mikroszóma az ERŐD aktivitását már 24 óra múlva erősen csökkenti, míg az 

ECOD aktivitás csökkenés csak 48 órával a nehézfém kezelést követően 

detektálható. A nehézfémmel előzetesen kezelt halakban a Cd++ kifejezett gátlást 

okoz a kizárólag ßNF-al kezelt halakban mértekhez képest. Hasonló eredményeket 

kapott George (1989) lepényhalakon (0-1 mg/kg), valamint Stien és mtsi (1997), Cd 

hatására erősen csökkent az ERŐD izoenzim aktivitás, de ez nem az enzimaktivitás 

gátló hatása miatt történt, hanem a fehérje de novo szintézisének a csökkenése 

idézte elő. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy kísérleteinkben azonos aktivitás 

mérhető a kombinált kezelés és a nehézfém kezelés hatására is.

Lemaire-Gony és Lemaire (1992) angolnát (Anguilla anguilla) egyszerre 

kezeltek kadmiummal (5 p.g/1 az akvárium vizében) és benzo (a) pirénnel (BaP), 

amelynek eredményeként az ERŐD aktivitása lecsökken a kontroll halakhoz

+ + az egyik
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viszonyítva.

Ezek után megvizsgáltuk, hogy a Cd++ mennyiségét 2 mg/kg-ra csökkentve, 

6 nappal a nehézfém kezelést követően hogyan változik a P450 1A enzimek 

aktivitása és a CYP1A izoenzimek indukálhatósága. Hosszabb távú Cd++ hatás az 

ERŐD és ECOD aktivitás növekedéshez vezet. A kombinált kezelés hatását a ß- 

NF-al kezelt halakhoz viszonyítva indukcióra utaló aktivitás növekedés Cd kezelés 

után nem következik be jelezve, hogy az indukciót a nehézfém gátolja.

Lemaire-Gony és mtsi (1995) tengeri sügérben (Dicentrarchus labrax) a 

kadmium (40pg/l) és BaP hatás vizsgálata során ugyancsak ERŐD aktiválódást 

detektáltak Cd kezelést követően, de a kisebb koncentrációjú, vízben alkalmazott 

Cd a hosszabb távú kezelés során nem gátolta az indukciót.

Mérési eredményeink alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy 

amennyiben a membránkötött enzimek mikrokörnyezete megváltozik, az könnyen 

befolyásolhatja a fehérjék konformációját, s a szubsztrátok számára is 

hozzáférhetőbbé válik az aktív centrum. Ugyanakkor a kombinált kezelések 

indukciót gátló hatása Lemaire eredményeinek látszólag ellentmond, amely az 

eltérő kíséred körülményeknek tulajdonítható. Eredményeink arra utalnak, hogy a 

fém 2 mg/kg dózisban injektálva 6 nap alatt gátolja a szintetizáló rendszer 

működését, amely hatás 15-24 nap alatt, (Lemaire kísérleti körülményei között) 

megszűnik. A Cd magas, 10 mg/kg koncentrációban rövid idő alatt egyértelmű 

gátlást okoz, mind a P450 enzim aktivitásban, mind a szintetikus folyamatokban.

Mindezek alapján nem zárható ki más regulációs vagy védelmet szolgáló 

molekuláris folyamatok bekapcsolódása sem a Cd regulációs hatás celluláris 

mechanizmusába (Liu és mtsi 1997). Hőmérséklet, nehézfém esetleg poliaromás 

vegyületek hatására az indukcióhoz szükséges regulációs faktorok mennyisége 

megnövekszik (hősokk faktor, metallotionein regulációs faktor). Lehetséges, hogy 

ezen faktorok egymás expresszióját is regulálják és lehetséges, hogy indirekt módon 

hozzájárulnak a Cyt P450 enzimek és a szintézisben résztvevő fehérjék védelméhez.

Eredményeink alapján a Cd (koncentrációtól függően) potencírozza a 

halakat a hirtelen megnövekvő PAH biotranszformációjára/metabolizációjára, de 

az adaptációt a permanens nehézfém expozíció gátolja.
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A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a ponty szervezete milyen mértékben 

metabolizálja a kőolaj származékokat. Stagg és mtsi, (1995), valamint Spies és mtsi, 

(1996) biomonitorozást végeztek kőolaj kutak közelében és igen magas Cyt P450- 

függő monooxigenáz enzimaktivitásokat mértek a kontroll területekről begyűjtött 

halakban mérthez viszonyítva. Mi laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk 

különböző olajszármazék hatását a ponty máj mikroszóma Cyt P450 izoenzimeire 

különböző hőmérsékleten és különböző koncentrációban. Nyers olaj és két kőolaj 

párlat, az aromás vegyületekben dús aromatol, valamint az aroma mentes 

frakcióval kezeltük a halakat, és ERŐD valamint ECOD izoenzimek aktivitását 

mértük. A halak kezelését 10 °C-on végeztük el. Amint az várható volt, az aromás 

vegyületekben dús frakció, mint CYP1A induktor hatott. Az ERŐD izoenzim 

aktivitása közel 3,5-szeresére növekedett, míg az aroma mentes párlat nem okozott 

enzimaktivitás növekedést. Az ECOD izoenzim aktivitását nem befolyásolta egyik 

olajszármazék sem.

A nyersolaj hatását 10 °C-on, valamint 18 °C-on 3 és 8 napos kezelés után 

követtük. A nyersolaj (paraffin és maltén tartalmú) hatására mindkét izoenzim 

aktivitása megnövekszik, ERŐD izoenzim esetében magasabb indukciót mértünk 

alacsonyabb hőmérsékleten (több mint 7,5 szeres), mint magasabb hőmérsékleten 

(3 szoros). Nyolc napra a kezelést követően az enzim aktivitás szintje visszaáll a 

kontroll értékére.

A 10 °C-on akklimatizált kontroll halakban mért ECOD izoenzim aktivitás 

több mint négyszerese volt a 18 °C-on akklimatizált halakban mért értékhez képest. 

A kezelést követő harmadik napon csak a magasabb hőmérsékleten tartott 

halakban tapasztaltunk szignifikáns enzimaktivitás növekedést, mely a nyolcadik 

napra mintegy felére csökkent, de még mindig kétszerese volt a kontroll értékhez 

képest.

Laboratóriumi eredményeit

biomonitorozásában teszteltük. A Balaton vízminőségét két szezonon át, júniustól 

októberig követtük, a tó partmenti övezetéből, kikötőből és a tó közepéről 

származó halakban. Ez utóbbi mintákat kontrollnak véve a szezonális hatásokat is

kísérleteink természetes vizek

72



vizsgáltuk. Az ERŐD izoenzim érzékeny biomarkemek bizonyult a szúnyogirtást 
követő, feltételezhetően a vízben csak igen alacsony koncentrációban megjelenő 

piretroid, valamint a kikötői kőolaj származékok jelzésére. Véleményünk szerint ez 

a módszer alkalmasnak mutatkozik egy biominitorozási rendszer kidolgozására 

amelynek segítségével az élővizekben jelezni lehetne nagyobb méretű 

szennyeződéseket a kezdő fázisban és lépéseket tenni a szennyeződés 

terjeszkedésének megakadályozására.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleteink során vizsgáltuk különböző halfajokban a máj mikroszóma citokróm 

P450-függő monooxigenáz izoenzimeinek aktivitását és indukálhatóságát azzal a 

céllal, hogy tanulmányozzuk a xenobiotikumokat metabolizáló enzimek lehetséges 

szerepét az egyes fajok környezethez való adaptációjában, illetve a környezeti 

stressz-tolerancia kialakulásában, ln vivo és in vitro kísérleteink során vizsgáltuk egy 

piretroid típusú inszekticidnek, a deltametrinnek, valamint három különböző 

tisztasági fokú kőolajpárlatnak a ponty (Cyprinus carpio) máj mikroszóma citokróm 

P450 izoenzimek katalitikus aktivitására és kinetikai paramétereire kifejtett 

hatását. Laboratóriumi kísérleteink során tanulmányoztuk a természetes vizekben 

szennyezésként gyakran jelenlévő kadmium hatását a CYP1A enzimek katalitikus 

aktivitására és indukálhatóságára. Végül kísérleti eredményeink alkalmazása révén 

nyomon követtük a Balaton vízminőségének szezonális alakulását, különös 

tekintettel a vegyszeres szúnyogirtást követően szennyezésként megjelenő DM, 

továbbá a kikötő környéki vízterületek olajszennyeződéseinek jelzésére.

Eredményeinket a következőkben foglalhatjuk össze:

1. A busa, ponty, dévérkeszeg, angolna és harcsa máj mikroszóma citokróm 

P450-függő kevert funkciójú monooxigenáz izoenzim aktivitások alapértékei, 

továbbá a P4501A indukálhatósága alapján arra következtethetünk, hogy a vízi 

környezetszennyező anyagok hatásával szemben a különböző életmóddal és 

táplálkozási szokásokkal rendelkező halfajok különböző mértékben képesek 

védekezni, így jelentős faji érzékenységgel kell számolnunk. Az angolna és 

harcsafélék életterük és táplálkozásuk alapján, a fokozott expozíció 

következtében adaptálódtak a szennyezettebb körülmények közötti életmódhoz, 

amelyet a citokróm P450 enzimaktivitások magasabb alapértékei jeleznek. Ezzel 

szemben a kisebb mértékű indukálhatóságuk miatt sokkal inkább érzékenyek a
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hirtelen megjelenő szennyező vegyületekkel szemben. Ugyanakkor a növényevő 

busa alacsony enzimaktivitás alapértékkel rendelkezik, de fokozottabb 

indukálhatóságot mutat, ezáltal nagyobb eséllyel védekezik a hirtelen megjelent 
szennyeződésekkel szemben.

2. A DM in vivo hatását vizsgálva, a ponty máj mikroszóma enzimek (p-NPOD, 

APND, EMND, ERŐD, ECOD) katalitikus aktivitása alacsony (0,2 pg/1) 
kezelési koncentrációnál már a kezelést követő 24 óra múlva emelkedik, 

legjelentősebb növekedés az ECOD esetén detektálható. A kezelési 

koncentráció 2,0 jig/l-re emelése a mikroszóma enzimek aktivitás gátlását 
okozza 24 óra múlva. Az ECOD aktivitás kivételével, 72 óra múlva mérhető 

aktivitás növekedést okoz, majd ezt követően aktivitásuk fokozatosan visszaáll 

az eredeti szintre. További koncentráció emelés az enzim aktivitások egyértelmű 

gátlását okozza. Ezen eredmények arra utalnak, hogy az alacsony 

koncentrációban jelenlévő DM metabolizálódhat, s a biotranszformációban több 

citokróm P450 enzim is résztvehet. Magasabb koncentrációban a citokróm P450 

enzimek gátlása révén a DM akkumulálódhat és toxikussá válhat. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a DM esetén alkalmazott kezelési koncentrációk több 

nagyságrenddel alacsonyabbak más inszekticidek (pl. szerves foszforsav 

észterek) irodalomból ismert LD50 értékeinél.

3. A piretroid és a citokróm P450 enzimek molekuláris kölcsönhatását a Cyt P450 

és Cyt P420 arány alapján vizsgáltuk. A differenciál spektrum 450 nm-es 

maximumának hosszabb hullámhossz irányába tolódása és amplitúdójának 

csökkenése, továbbá a 420 nm-es maximum DM koncentrációtól függő 

növekedése azt jelzi, hogy az enzim molekula és a DM között közvetlen, 

reverzibilis kölcsönhatás alakul ki, amely megváltoztathatja az aktív centrum 

konformációját és ezáltal a prosztetikus csoport kötődését. Feltételezhetően a 

hem-fehéije kapcsolat változása hozzájárulhat az aktivitás csökkenéséhez is.
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4. Az enzimkinetikai mérések szerint a DM in vitro körülmények közt közvetlenül 

gátolja az ECOD és ERŐD enzimek aktivitását. Az ECOD izoénzim gátlási 
kinetikáját tekintve a DM nem-kompetitív típusú gátlást okoz, amely azt jelzi, 

hogy a gátlószer nem befolyásolja a szubsztrátok kötődését az aktív centrumban, 
de kötődhet a katalitikus helyhez, továbbá megváltoztathatja az aktív centrum 

konformációját vagy a töltéseloszlást. A gátlás típus alapján levont 
következtetések és a koenzim kötés jellegének spektrális jellemzői egyaránt a 

DM enzim konformációra gyakorolt hatását illetve annak jelentőségét 

hangsúlyozzák a hatásmechanizmus vizsgálatakor. Az ECOD izoénzim 

gátlásakor számolt kinetikai paraméterek, a Michaelis állandó (Km=0,15 mM) 

és az inhibitor állandó (Kj=9,8 pM) összehasonlítása arra enged következtetni, 

hogy a DM igen erős gátlószere a ponty máj mikroszóma ECOD izoenzimének.

5. A ponty májsejtekben a DM kezelést követően detektálható lipidperoxidációs 

szint emelkedése, valamint a megnövekedett kataláz aktivitás arra utal, hogy a 

vegyület vagy metabolitjai oxidációs hatásokat váltanak ki, amely 

megváltoztathatja a lipid membránok, többek között az endoplazmatikus 

retikulum lipidösszetételét és/vagy fluiditását. Alacsony DM koncentráció esetén 

feltételezhető, hogy a mikrokömyezet változása által okozott enyhe fehérje 

konformáció módosulás miatt nő a katalitikus aktivitás, ugyanakkor nem zárható 

ki az enzim indukció sem. Ez utóbbi feltevések igazolására további kísérletek 

vannak folyamatban.

6. A kadmium, mint a természetben előforduló egyik legtoxikusabb nehézfém in 

vivo hatása egyrészt enzim szinten, másrészt a génexpresszió illetve 

fehérjeszintézis szintjén jelentkezik. 2 mg/kg dózisú Cd több mint 
háromszorosára növeli az ERŐD és az ECOD aktivitását, azonban gátolja az 

ERŐD specifikus indukcióját. A kadmium hatásának értékelésekor 

kutatócsoportunk korábbi eredményeiből kell kiindulnunk, nevezetesen a 

nehézfém i) fokozott oxidációs hatásokat, ii) a metallotioneinek és a 

stresszfehérjék szintézisét váltja ki a májsejtekben. A Cd szabadgyökök és
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peroxidok keletkezését indukálja, amelynek eredményeként feltételezésünk 

szerint a membrán-kötött citokróm P450-függő enzimek mikrokömyezete és 

konformációja változik, vagy maga a konformációs motilitás fokozódik. Ennek 

következménye lehet az enzimaktivitás növekedése. Az enzimeket a Cd 

közvetlen toxikus hatásától három molekuláris rendszer védi, 1) a metallotionein 

rendszer, amely eliminálja a nehézfémet, 2) az antioxidáns rendszer 

megnövekedett enzimaktivitásai révén, és 3) a stresszfehérje indukció, amely a 

denaturáció ellen védi fehérjéket. A felsorolt hatásoknak látszólag ellentmond 

az a tény, hogy a molekuláris védelem nem terjed ki a transzkripció és/vagy 

transzláció fehérjéire. A szintetizáló rendszer sok komponensű, szabályozott 

folyamatában az eddigi kísérleti eredményeink nem szolgáltatnak elegendő 

adatot ahhoz, hogy értelmezni tudnánk e jelenség okát. Az eredményeink 

azonban egyértelműen arra utalnak, hogy a viszonylag alacsony koncentrációjú 

Cd expozíció potencírozza a PAH metabolizációt a megnövekedett P450 

enzimaktivitások révén, azonban az adaptációt gátolja.

7. Laboratóriumi kísérleteink igazolták, hogy a ponty máj ERŐD és ECOD 

enzimei indukálhatóak, s résztvesznek nemcsak a DM, hanem a kőolaj 

származékok metabolizálásában. A nyersolaj mindkét izoenzim aktivitását, az 

aromásokat tartalmazó párlat az ERŐD aktivitását fokozza, míg az aromás 

származékokat nem tartalmazó finomított párlat egyik enzimet sem indukálja. A 

citokróm P450 enzimek működése erősen hőmérsékletfüggő, az alacsony 

hőmérsékleten (10 °C) akklimatizált halakban fokozottabb az indukció (4-7- 

szer), mint a 18 °C-on tartott halakban.

8. Laboratóriumi kísérleteink eredményeinek gyakorlati alkalmazására 1996. és 

1997.-ben került sor, a Balaton vízminőségének biokémiai módszerekkel való 

monitorozásában. Az ECOD és ERŐD izoenzimek érzékeny biomarkernek 

bizonyultak mind a DM, mind a szénhidrogén származékok jelzésében. A 

szúnyogirtást követő mérések eredményei arra utalnak, hogy az inszekticidet a 

víz alacsony koncentrációban tartalmazta a partközeli sávban, s az
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feltételezhetően a légáramlás útján kerülhetett vízbe. A hajóforgalom 

időszakában a kikötő környéki vízben folyamatos expozíciónak vannak kitéve az 

állatok, s a tó közepéről származó mintákhoz képest mért magasabb aktivitás 

értékek adaptációt jeleznek.

Az általunk vizsgált xenobiotikumok, a piretroid típusú inszekticid, a kőolaj 

párlatok, valamint a Cd komplex, sok esetben egymással ellentétes biokémiai 

hatásokat váltanak ki a halakban, s a citokróm P450-függő monooxigenáz rendszer 

izoenzimei érzékeny biomarkereknek bizonyulnak e hatások kimutatásában. Mivel 

a szervezet válasza viszonylag gyors, az ERŐD és ECOD aktivitás pontos és alapos 

vizsgálati bizonyítékot szolgáltathat az élővizek tisztaságáról. A vegyületek 

dolgozatban bemutatott együttes hatásai azonban arra intenek, hogy a 

biomonitorozás során nyert adatok értékelésekor figyelembe kell venni a kémiai 

stressz által kiváltott egyéb intracelluláris válaszreakciókat is, továbbá 

nélkülözhetetlen a vízanalitikai adatokkal való összevetésük. A dolgozatban 

vizsgált komplex biokémiai válaszreakciók számos molekuláris biológiai illetve 

regulációs problémát vetnek fel, amelyek kutatásaink további irányát jelzik.
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INVESTIGATION OF CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE SYSTEM IN

FISH LIVER

As a result of chemical loading of aquatic environment, the fish may be exposed 

to numerous compounds during their lives. Polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and their 

halogenated counterparts, and heavy metals are regarded particularly harmtul, because 

they easily penetrate the biological membranes, and at high concentration or continuous 

exposure they accumulate in the organisms and elicit toxic effects (Livingstone et al., 

1993). In vertebrates the hepatic cells specifically respond to the chemical stimuli by 

rapidly synthesising sets of proteins, such as the xenobiotic metabolising cytochrome 

P450-dependent monooxygenases. These enzymes introduce a polar group into the 

lipophylic substrate molecules and promote their excretion.

In fish, biotransformation reactions appear to be similar in type to those in 

mammals. For most substrates the reaction rate at optimal incubation temperatures is 

lower in fish than in mammals (Chambers and Yarbrough, 1976). Fish P450 systems 

exhibit a high degree of region-selectivity in the oxygenation of PAHs to 7,8- 

dihydrodiol-9,10-epoxide metabolites which have mutagenic or carcinogenic properties 

(Varanasi et al. 1987). Owing to the key role of liver in detoxification processes, the 

cytochrome P450 enzyme activities are higher in liver than in extrahepatic tissues of fish 

(Lindström-Seppa et al., 1981). In liver, microsomal fraction possesses activity towards a 

wide variety of substrates via hydroxylation, epoxidation, O-dealkylation and N- 

dealkylation reactions. Multiple P450 forms differing in their catalytic and 

physicochemical properties have been identified in different fish species (Pesonen, M., 

1992). However the izoenzymes of CYP1A gene family induced by ß-naftoflavone (ß- 

NF) were found the main inducible forms in each species studied. In addition, a wide 

variety of PAH substrates proved to be CYP1A inductors. Recently, hepatic CYP2K 

genes were found to be inducible in rainbow trout after treatment of animals with ß-NF 

(Stegeman, J.J, 1995). The regulation of gene expression of CYP1A genes are mediated 

by transcription factors forming receptor-РАН complexes (Förlin, 1980; Reyes et al. 

1992).

Deltamethrin (DM) [(S) -a- cyano -3- phenoxybenzyl -(1R)- cis -3-(2,2-di- 

bromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate, C22H19Br2N03j is used throughout
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the world both as an insecticide in agriculture and as a mosquito killer. The LC50 for 

mosquito larvae is 0.02 pg/1. Initial studies suggested that this concentration is not 

harmtul to fish and other aquatic organisms, as the LC50 values for these are at least 

twice as high. DM has been regularly used against mosquitoes around Lake Balaton in 

Hungary. Together with several other ecological conditions it caused serious loss of fish 

in 1994. For this reason this pirethroid compound is of toxicological importance in fish 

and the study of the role of cytochrome P450 enzymes in its biotransformation was the 

objective of our work.

Cytochrome P450 monooxygenase activities and the induction of genes of some 

cytochrome P450 izoenzymes in different fish species were studied for comparison of 

their potential sensitivity to organic compounds. The in vivo and in vitro effects of DM 

on the catalytic and kinetic properties of ethoxyresorufm-O-deethylase (EROD) and 

ethoxycoumarin-O-deethylase (ECOD), two CYP1A izoenzymes were studied in carp, 

as a model. Regarding the environmental conditions in several living waters, the 

influences of coexisting species of pollutants can actually modify the metabolization of 

xenobiotics. Influence of cadmium, one of the most toxic heavy metals on the activities 

and inducibility of cytochrom P4501A enzymes were examined. The methods and results 

of our experiments were applied in biomonitoring of Lake Balaton for indication of DM 

present in fish after the lakeside was sprayed with pyrethroid and for the detection of 

carbohydrate pollutants.

Materials and methods

Animals

Cultured common carp ((Cyprinus carpio L ), eel (Anquilla anquilla), silver carp 

{Hyphothalmichtys molitrix V), bream {Abramis hr ama) and wells {Si turns glanis L.) of 

both sexes, ranging in weight between 300 and 800 g, were obtained from local 

hatcheries in Szeged and Siófok. Fish were kept in aerated freshwater at 11 ±2 °C or 

19+2 °C in 100-1 aquarium. They were acclimatised to the laboratory conditions for 7-10 

days before use in experiments.
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Experimental treatments

6-8 fish were used in parallel measurements. Each group of all fish species 

received a single intraperitoneal (i.p.) injection of ßNF (50 mg/kg body weight) in corn 

oil. Control fish received corn oil only (2 ml/kg body weight). 3 days later the liver of 

animals was removed, then immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80 UC.

Deltamethrin solution was prepared with insecticide DECIS 2.5 EC (Chemark 

Company, Hungary, and Roussel-Uclaf, France), with an active ingredient content of 

2.5% DM. The duration of exposure was 24, 48 or 72 h. Control fish were kept under 

identical conditions, but in DM-free water. The concentration of solution was referred to 

the ingredient and it was added to the water of aquarium at the final concentrations of 

0.2 pig/1 and 2.0 p.g/1 or daily 2.0 pg/1 initial concentration for 3 days.

The treatments of carp with Cd were carried out in short-term and long-term 

experiments. In short-term exposure the animal were i.p. injected with 10 mg/kg 

cadmium(II) and 50 mg/kg ß-NF inductor was injected after 24hs following Cd 

treatment. In long-term exposure the cadmium dose was 2 mg/kg and the inductor was 

injected after 6 days following Cd treatment. Liver microsomal EROD and ECOD 

activities were measured from untreated fish (control) and from those, which were 

treated with Cd and/or ß-NF.

Preparation of Microsomes, Determination of Cyt P450 and Enzyme Assays

The liver was homogenised in buffer (0.1 M K-phosphate, pH 7.4, containing 

0.15 M KC1). Microsomes were prepared by differential centrifugation as described by 

Förlin (1980). Protein concentration was measured by the method of Lowry et al. 

(1951).

Microsomal Cyt P450 content was determined by the method of Omura and Sato 

(1964). EROD activity was determined by measuring the fluorescence of the deethylated 

product, resorufin, following the procedure of Burke et al. (1985). ECOD activity was 

measured with the fluorometric method (Kamatahi et al., 1980). Ethylmorphine-N- 

demethylase (EMND) and aminopyrene-N-demethylase (APND) activities were 

determined via the production of formaldehyde (Nash, 1953; Poland et al., 1980). Para- 

nitrophenetole-O-deethylase (p-NPOD) activity was measured by the method of 

Shigematsu et al. (1976). The activity of catalase was determined according to Beers and
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Sizer (1952) and the peroxidation of lipid was followed by production of 

malonedialdehyde (Placer et al., 1956). All enzyme activities were measured at 25 °C.

In Vitro Experiments

Microsomes used in the in vitro experiments were prepared from control fish 

livers. In experiments on the effects of DM on Cyt P450 content, the protein 

concentration in the measuring cell was 2 mg/ml. Before determination of the Cyt P450 

content, the microsomes were preincubated at 25 °C for 5 min with DM to give a final 

concentration of 0-100 pM.

Michaelis constants (Km) and the maximal reaction rates (vmax) were determined 

from double reciprocal Lineweaver-Burk plots. The apparent values of Km and v^x in 

carp were determined for EROD with 7-ethoxyresorufm substrate and for ECOD with 

7-ethoxycoumarin. Dixon's method was applied for the determination of inhibitor 

constant Ki. The concentration of DM in the reaction mixtures varied from 0 to 10 pM. 

After a 5-min preincubation with DM, the EROD and ECOD assays were performed as 

described above.

Statistical Analysis. Data are given as the averages of the results on 6-8 individuals 

(± S.E.M.). The differences between the data on control and treated animals were 

analysed by means of Student’s t-test. PZ 0.05 was considered as statistically significant 

in all cases.

Results and Conclusions

The inducibility of hepatic microsomal EROD by ß-NF was compared in silver 

carp, bream, carp, eel and wells. The purposes of this experiment were the study of the 

potential sensitivity of different freshwater fish species to polyaromatic compounds and 

the selection of model species for the investigation of the biochemical effects of DM and 

Cd in hepatic cells.

The base levels of EROD were found relatively high in the omnivorous eel and 

wells and low activity was detected in the herbivorous silver carp. In contrast, the 

induction of EROD resulted in 25 times increase in activity measured in the silver carp, 

while the increase in activities measured in the other species was lower. These results

1.
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indicate, that life-style and nutritional customs influence both the base activity and 

inducibility of xenobiotic metabolising enzymes. This contribute to the adaptation of 

organisms to a contaminated environment, but the sensitivity of these species against 

high exposure could be high. Regarding the high enough liver microsomal CYP1A 

activities and the inducibiliy of EROD in carp, the molecular effects of DM and Cd were 

studied in these species.

The possible role of cytochrome P450 enzymes in metabolization of DM was 

examined in vivo experiments. In order to study the effects of DM on APND, EMND, p- 

NPOD, ECOD and EROD activities in liver microsomes of carp, the animals were 

treated with 0.2 pg/l, 2.0 pg/l and repeatedly with 2.0 pg/l DM, at 19 °C. After 24hs 

following treatment, the pirethroid compound caused decrease in the activities of the 

investigated enzymes and after 48hs it was followed by fast recovery. Repeating these 

treatments at 10 °C, 0.2 pg/l DM caused enhancement of activities, while 10-times higher 

concentration of DM significantly inhibited the enzymes. The influence of DM on the 

EROD and ECOD activities proved to be strongly concentration and temperature 

dependent. In spite of the localisation of cytochrome P450 enzymes in the membrane of 

endoplasmic reticulum (ER), the fast changes in the activities suggest direct interactions 

between DM and the enzyme molecules and these results initiated to study the types of 

interactions.

2.

DM strongly influences the microsomal Cyt P450 content. In vitro incubation of 

liver microsomes in the presence of DM led to a concentration-dependent decrease in the 

total microsomal Cyt P450 content. It was decreased to 90% of its initial content in 

presence of 15 pM DM, and to 50% at 29 pM DM. No Cyt P450 was detectable at 

higher than 60 pM DM. The results showed that DM could directly change the bond 

between the apoenzyme and prosthetic group. There was not only a decrease in the Cyt 

P450 content, but the maximum in the dithionite difference spectra of microsomes 

(preincubated with DM) was shifted to higher wavelength referred to the controls. These 

results indicate that DM can interact strongly with hepatic microsomal Cyt P450 in fish.

Besides the destruction of P450 and enzyme interaction, DM significantly 

inhibited both ECOD and EROD catalytic activities. ECOD exhibited decreased activities 

in 0-10 pM range of DM concentration, and EROD was inhibited in the range of 0-2 pM 

DM. The Lineweaver-Burk plot revealed a non-competitive inhibition of ECOD by DM. 

The dissociation constant (KM) of the enzyme-substrate complex was the same
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(Км аРр=0.15+0.008 mM), whereas the apparent vmax was decreased (from 44.6 to 7.7 

pmol/min/mg) by increasing DM concentration. Kinetic studies of the DM inhibition of 

the liver microsome ECOD activity, plotted by the Dixon method, gave Ki=9.8+2.3 pM, 

showing that DM is a strong inhibitor of fish liver microsomal ECOD isoenzyme. These 

results support our assumption of the existence of direct interactions between DM and 

cytochrome P450 enzymes.

The destruction of native Cyt P450, measured spectrophotometrically, implies 

that the catalytic activity would also be destroyed. With the comparison of K, and KM 

values, the insecticide proved to be a strong inhibitor of ECOD, because the affinity of 

the enzyme is much higher towards DM than the substrate. The non-competitive 

inhibition of ECOD activity assumes that DM can bind to the catalytic site or to some 

other part of the protein, but not to the substrate binding site; there were no changes in 

the KM values, but vmax was decreased at increasing DM concentration.

Cadmium is declared to be a highly toxic compound, because interacting with 

side chains of proteins it results in changes of their native structure. For this reason, it 

may influence the activity of xenobiotic metabolising enzymes, as well. The effect of Cd 

on the functions of CYP1A enzymes were investigated in short-term and long-term 

experiments after treatment of carps with 10 mg/kg Cd and 2 mg/kg Cd, respectively. 

High dose of Cd exposition caused inhibition of EROD and ECOD activities and at low 

dose in long-term exposition considerable increase in activities of the enzymes were 

detected. However, the inducibility of EROD by ß-NF was lost following the treatment 

of carp with Cd in long-term experiments.

It is supposed, that low exposure of carp to cadmium improves the rate of 

metabolization of polyaromatic compounds via activation of the cytochrome P4501A 

enzymes, but it potentiates the animals to lose their acquired tolerance against 

xenobiotics, because the induction of CYP1A enzymes are inhibited.

The cytochrome P450 enzymes proved to be highly sensitive and were used as 

early indicators of contaminant exposure in biomonitoring of Lake Balaton. Increases in 

hepatic microsomal ECOD activities of breams indicated the presence of DM in very low 

concentration 3 days after lakeside was sprayed with the insecticide. EROD and ECOD 

activities showed the oil pollution in water near the port of Siófok. The final conclusion 

of results is that some of environmental conditions, such as temperature or coexisting 

species of pollutants, can modify the cytochrome P450 response in fish.
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