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6. Ábraham. M.. Banka, L.. Deér, K.A., Hermész, E. Juhász, M, Kotormán, M., 
Krizsik. A., Nemcsók, J„ Tóth, L., Varanka Zs. : NOVEL METHODS FOR 
BIOMONITORING OF WATER POLLUTION IN LAKE BALATON, 7th 
International Conference on lakes Conservation & management, Lacar 97, San 
Martin de las Andes (Argentina), 1997.

BEVEZETÉS

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 résztvevő fehéijék hem prosztetikus csoportot tartalmaznak, amelyek 
szénmonoxiddal telített spektruma 450 nm-en fényelnyelési maximummal 
rendelkezik. A sejtekben az endoplazmatikus retikulumban (mikroszómában). a 
mitokondriumban és a sejtmag membránjában 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.

Számos vegyidet 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, amelyek a lipid membránokon könnyen áthatolnak, s a 
sejtekben felhalmozódhatnak, vagy a biotranszformációs folyamatok során 
vízoldékony metabolitokká alakulnak s kiürülnek a szervezetből. Egyes 
metabolitok, mint pl. klórozott szénhidrogének metabolitjai toxikusabbak az. eredeti 
vegyületnél. Nagy koncentrációjú, és/vagy folyamatos expozíció gyakran vezet az 
egyedek vagy egyes érzékenyebb fajok pusztulásához, s hosszú távon hatásuk már 
az életközösségek szintjén jelentkezik. A sejtekbe kerülő idegen vegyületek hatása 
elsődlegesen a makromolekulákkal (fehéijék. 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 képesség meghatározza a fajok 
érzékenységét és egyben túlélési esélyeit, de fdogenetikailag az egyes fajokban 
eltérő fejlettségű. A külső környezetből az élő szervezetbe jutó szen es vegyületek. 
xenobiotikumok lebontásában fontos szerepet játszik a máj mikroszómális 
enzimrendszere. A biotranszformációs folyamatokban alapvetóek 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 fázisban a konjugációs enzimek endogén eredetű molekulák
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(glutation. glükuronsav, szulfát) hozzákapcsolásával fokozzák a 
vízoldékonyságukat és segítik a kiürülésüket.

A citokróm P450-fuggő monooxigcnáz izoenzimek széles, átfedő 
szubsztrátspecifítása biztosítja számos, különböző szerkezetű szenes molekula 
biotranszformációját. Az izoenzimek szintézisét specifikus induktorok, sőt maguk a 
szervezetbe került idegen anyagok is fokozzák, biztosítva ezáltal a vegyületek gyors 
mctabolizációját. Szoros összefüggés van a szenezetbe jutó és a szövetekben 
felhalmozott szennyező anyagok és az őket metabolizáló izoenzimek 
indukálhatóságának mértéke között.

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-fuggő monooxigenáz rendszere sokkal kevésbé ismert, mint a 
tengeri fajoké. Ennek következtében nem ismertek pontosan az élővizekbe kerülő 
szenes vegyületek toxikus hatásai, a metabolizációjuk. a biotranszformációs 
folyamatok faji eltérései, továbbá az egyéb környezeti tényezők együtt jelentkező 
hatásai sem.
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A piretroid típusú vegyületek számos, napjainkban széleskörben használt 
inszekticidek hatóanyagai. Változó testhőmérsékletű gerincesekben erősen 
toxikusuk. Nem ismert és nem vizsgált terület a piretroid vegyületek szubcelluláris 
szintű komplex molekuláris hatása, s a lehetséges biotranszformáció az egyes 
édesv ízi halfajokban.

3. M.Ábrahám. A D.Kiss, L.Banka. A Krizsik and J.Nemcsók :
PW07-31: A PYRETHROID TYPE INSECTICIDE AS AN OXIDATIVE STRESS 
ON CARP. FEBS Barcelona Abs.220, 1996.

CÉLKITŰZÉS

Munkám célkitűzése az volt. hogy a szerves vegyületek mctabolizmusát 
katalizáló citokróm P450-fűggő monooxigenáz izoenzimek működését és 
indukálhatóságát vizsgáljam. Magyarország vizeiben elterjedt, néhány halfajban, 
amelyek életmódjukban és táplálkozásukban különböznek egymástól. A pontyban 
(Cyprinus carpio L ), mint modell szervezetben vizsgáltuk a piretroid tipusú 
deltametrin (DM) citokróm P450 enzimek működésére gyakorolt hatását és az 
enzimek lehetséges szerepét a DM biotranszformációjában. A kőolaj származékok 
lebontásában a citokróm P450 enzimek kulcs szerepet töltenek be és számos, főként 
tengeri fajban vizsgálták metabolizációjukat. azonban édesvízi fajokban. így 
pontyban sem történtek in vivo kinetikai mérések. Ezért vizsgáltuk a P450 enzimek 
indukálhatóságát különböző dózisú kőolaj származékoknak kitett ponty máj

4. Banka L.. Kiss D.A., Sinka R., Csölle H.. Nemcsók J.és Ábrahám M.
BP-3: DM IN VIVO ÉS IN VITRO HATÁSA PONTY MÁJ MÉREGTELENÍTŐ 
ENZIMRENDSZERÉRE. A Magy ar Biokémiai Egyesület. Molekuláris Biológiai 
Szakosztálya. 1. Munkaértekezlete, Seregélyes, április 16-18. 1996.

5. Banka, L., Deér, K.A.. Varanka. Zs., Kotormán. M., Nemcsók. J. And 
Ábrahám. M.: S31: STRESS RESPONSES TO ß-NAPHTOFLAVONE IN 
DIFFERENT FRESHWATER FISH, STRESS OF LIFE. Budapest. Hungary'. 1997.
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK mikrószóma frakcióban. Vizsgáltuk továbbá az indukció idő és hőmérséklet 
függését.

Tekintettel arra, hogy természetes körülmények között, adott geológiai és 
kémiai feltételek mellett szubletális koncentrációjú kadmium szennyezés 
előfordulhat az élővizekben, megvizsgáltuk azt. hogy a kadmium hogyan 
befolyásolja a xenobiotikumokat metabolizáló enzimek működését pontyban.

A kísérleti eredmények alkalmazása révén biomarkerként alkalmaztuk a 
halak citokróm P4501A enzimek aktivitás változásait a Balaton vízminőségének 
vizsgálatára. Biomonitorozási kísérleteink során azon környezeti tényezők hatásaira 
voltunk kíváncsiak, amelyek befolyásolhatják a P450 enzimek működését, s 
amelyeket az eredmények értékelésekor figy elembe kell vennünk.
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1. Banka Lajos. Deér Aranka és Ábraháin Magdolna(1995):
P1RETROID TÍPUSÚ VEGYÜLETEK BIOTRANSZFORMÁCIÓJA 
HALAKBAN. Nemzetközi Környezetvédelmi Ifjúsági Konferencia. Mezőtúr, 
1-10 old

2. К A.Deér. L.Banka, J.Nemcsók and M.Ábrahám (1996):
EFFECTS OF DELTAMETHRIN ON HEPATIC MICROSOMAL 
CYTOCHROME P450-DEPENDENT MONOOXYGENASES IN CARP;
J. Environ. Sei and Health, Part B-Pestic 31/3, p. 637-644

MÓDSZEREK

Halak tartása. Laboratóriumi kísérleteink során halastavi ponty (Cyprinus carpio 
L.), harcsa (Silurus glanis I), busa (Hypophthalmichthys molitrix Valenciannes), 
tiszai dévérkeszeg (Abramis brama L.) valamint balatoni angolna (Anguilla 
anguilla) mindkét nembeli egyedeit használtuk. A kísérleteket két hőmérsékleten 
végeztük: télen 11 ± 2°C-on és nyáron 19 ± 2°C-on. A halak természetes (napi) 
fotoperiódusnak voltak kitéve. A halakat kettesével 100 1-es levegőztetett és 
termosztált akváriumokban tartottuk.
Kezelések: ß-NF. 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.

DM in vivo kezelésekhez akváriumban tartott halastavi pontyot (Cvprinus 
carpio L.) használtunk. Az állatok kezelését különböző koncentrációjú DECIS 2.5 
EC-vel végeztük. A kezeléseket egyszeri illetve szakaszos expozícióban végeztük 
11±2 °C és 19±2 °C-on. Az egyszeri kezelésre alkalmazott DM koncentráció 
0,2 pg/1 illetve 2 pg/1 volt. Mivel a DM vízben lebomlik, szakaszos kezelést is 
alkalmaztunk és három napon keresztül, minden nap áthelyeztük a halakat 2 pg/1 
inszekticid tartalmú akváriumba (3x2 pg/1). A kezelést követően 24, 48. 72 óra. 
illetve az egyszeri 2 pg/1 DM-es kezelésnél 120 óra után is azonnal mértük a máj 
mikrószóma frakciókban a Cyt P450, illetve a Cyt P420 tartalmat. A szövet és és 
mikrószóma mintákat cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk, majd -80 °C-on 
tároltuk. Az izoenzimek aktivitását 2-3 héten belül enzimaktivitás vesztése nélkül 
tudtuk mérni.
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IN VIVO AND IN VITRO EFFECTS OF DELTAMETHRIN ON CYTOCHROME 
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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 
(11 °C) akklimatizált halakban fokozottabb az indukció (4-7-szer), mint a 
19 °C-on tartott halakban.

DM in vitro hatása. A CYP1A enzimek in vitro gátlását DM-el a ponty 
máj mikroszóma frakcióban a következő szerkoncentrációkkal végeztük el: 0.5; 1,0; 
1.5; 2,0 és 2.5 pg/ml a reakcióelegyben (5 perces előinkubálással). A gátlás 
típusának meghatározásához a felsorolt DM koncentrációk mellett a következő 
szubsztrát koncentráció tartományban mértük az enzimaktivitásokat, eto.xiresorufm 
0.05-10 цМ; etoxikumarin 0,01-0.5 mM.

Cyt P450 tartalom. A DM in vitro hatását ponty máj mikroszóma 
Cyt P450 tartalmára 0-50 pg/ml szerkoncentráció tartományban vizsgáltuk. 5 perc 
inkubálás után a Cyt P450 tartalmat differenciál spektrum felvételével határoztuk 
meg. 8. Laboratóriumi kísérleteink eredményeinek gyakorlati alkalmazására 1996. és 

1997.-ben került sor, a Balaton vizminőségének biokémiai módszerekkel való 
monitorozásában. Az ECOD és ERŐD izoenzixnek 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 
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.

Kezelés kadmiummal. Kadmium-acetátból Cd ionra nézve 1 mg/ml-es 
törzsoldatot készítettünk 0,1 M foszfát pufferben pH 7,0. A halakat 
intraperitoneálisan kezeltünk (2, illetve 10 mg CdM/kg). A kombinált kezelést 
kétféleképpen végeztük el 19±2°C-on. A Cd kezelést követő 24-óra múlva 
injektáltuk a halakat 50 mg/kg ß-NF-al, és naponta mértük a máj mikroszóma 
ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitását. Egy másik sorozatban a Cd kezelést 
követő 6. napon kezeltünk 50 mg/ml ß-NF-nal és az ezt követő harmadik napon a 
halak máj mikroszóma frakciójából mértük a Cyt P450 izoenzimek aktivitását.

Kezelés kőolaj származékokkal. 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 1 l±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.

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-fuggó 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 vegyületck 
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 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 dolgozatban vizsgált komplex biokémiai válaszreakciók számos molekuláris 
biológiai illetve regulációs problémát vetnek fel, amelyek kutatásaink további 
irányát jelzik.

Mikroszóma preparálás. A máj mikroszóma frakciót Förlin (1980) 
módszere alapján preparáltuk, 20 mg/ml-es fehérjetartalmú mikroszómát 
állítottunk elő. A mintákat azonnal cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk és 
-80°C-on tároltuk.
Mérések. A máj mikroszóma fehérjetartalmát Lowry és mtsi (1951) szerint 
határoztuk meg, és BSA-val készített kalibrációs egyenes segítségével számitottuk 
ki a koncentrációt.

Cyt P450 tartalom. A Cyt P450 tartalom meghatározását Omura és Sato 
(1964) szerint végeztük friss mikroszóma preparátumból. 2 mg/ml fehéije 
koncentrációjú máj mikroszóma preparátumot készítettünk 0,1M foszfátpufferben 
pH 7,4. A minta küvettát CO-val telítettük. A telítés ideje 1 perc volt. A differenciál

94



spektrumot 400 - 500 nm között vettük fel 0.5 nm/s sebességgel. CECIL CE 5501 
típusú fotométeren.

Enzimaktivitások. A 7-etoxikumarin O-deetiláz (ECOD) és etoxiresomfm 
O-dealkiláz (ERŐD) aktivitását 0,1M TRIS-HC1 (pH 7.4) pufferben. p-nitrofenetol 
O-deetiláz (p-NTOD), aminopircn N-demetiláz (APND) és etilmorfin N-demetiláz 
(EMND) izoenzimek aktivitását (),1M К-foszfát (pH 7.4) pulTcrbcn 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-fosz.fát

100 U/ml glükóz 6-foszfát dehidrogenáz (E.C. 1.1.1.49)
4mM MgCl2

Az. ECOD aktivitást Kamataki és mtsi (1980) módszere alapján határoztuk 
meg, 0,5 mg/ml fehérjekoncentrációjú mikroszóma szuszpenzióval és 15 perces 
reakcióidővel. A keletkezett hidroxi-kumarint fluoreszcencia mérésével. 
Еех/Ещ^З90/465 határoztuk meg (Perkin Elmer MPF-44B Fluorescence 
Spektrophotometer). Az enzimaktivitást a hidroxi kumarinnal (0-400 mM 
koncentráció tartományban) készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk

és az, inhibitor állandó (Kj=9.8 pM) összchasonlitása arra enged következtetni, 
hogy a DM igen erős gátlószere a ponty máj mikroszóma ECOD izocnziménck.

5. A ponty májsejtekben a DM kezelést követően detektálható lipidperoxidációs 
szint emelkedése, valamint a megnövekedett kataláz aktivitás arra utal, hogy a 
vegyidet 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 kadmiuin. 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 
peroxidok keletkezését indukálja, amelynek eredményeként feltételezésünk 
szerint a membrán-kötött citokróm P450-íuggő enzimek mikrokörnyezete 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/vagv transzláció fehérjéire. A szintetizáló rendszer sok komponensű, 
szabályzott 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 potencirozza a PAH metabolizációt a 
megnövekedett P450 enzimaktivitások révén, azonban az adaptációt gátolja

ki.
Az ERŐD aktivitást Burke és mtsi (1985) szerint mértük a keletkezett 

rezorufrn fluorimetriás meghatározásával (Ecx/Eem=540/590). A reakcióelegyben a 
fehérje koncentráció 0,2 mg/ml, a reakció idő 5 perc volt. A termékkel, resorufrnnal 
(0-200 nM) készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki az 
enzimaktivitás értékeket.

A p-NPOD aktivitását Shigematsu és mtsi (1976) módszere alapján 
mértük. A reakcióelegy fehérje tartalma 2 ing/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.

Az APND 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.

Az EMND aktivitást az APND meghatározással azonos módon. Poland és 
mtsi (1980), valamint Nash (1953) szerint határoztuk meg, mivel a reakció során 
szintén formaldehid keletkezik.
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rendelkezik, de fokozottabb indukálhatóságot mutat, ezáltal nagyobb eséllyel 
védekezik a hirtelen megjelent szennyeződésekkel szemben.

A lipidperoxidáció szintjét a máj citoszol frakciójából Placer és mtsi 
(1956) szerint határoztuk meg, míg a kataláz aktivitását Beers és Sizer (1952) 
módszere szerint mértük.

Western-blot analízishez az SDS-poliakrilainid 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 
primér ellenanyagot, a patkány anti-CYPIAl-et szobahőmérsékleten 45 percen át 
inkubáltuk a lapokon. Szekunder ellenanyagként kecskében termelt anti-nyúl IgG 
(Bio-Rad) tormaperoxidázzal konjugált formáját használtuk. A CYP1A1 enzim 
előhívását a peroxidáz aktivitás segítségével H202 és 3,3-diatninobenzidinnel 
(DAB) végeztük.
Biomonitorozás. A halminták begyűjtése 1996-ban kerítőhálóval történt 
Balatonszemes és Fonyód térségéből. 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. Balaton 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.

2. A DM in vivo hatását vizsgálva, a ponty máj mikroszóma enzimek (p-NPOD, 
APND, EMND. ERŐD, ECOD) katalitikus aktivitása alacsony (0,2 pgd) 
kezelési koncentrációnál már a kezelést követő 24 óra múlva emelkedik, 
legjelentősebb növekedés az ECOD esetén detektálható. A kezelési koncentráció 
2,0 pg/l-re emelése a mikroszóma enzimek aktivitás gátlását okozza 24 óra 
múlva. Az ECOD aktivitás kivételével a vegyület 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. szenes 
foszforsavészterek) 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.

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

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 hirtelen megjelenő szennyező vegyülctekkel szemben. 
Ugyanakkor a növényevő busa alacsony enzimaktivitás alapértékkel

4. Az enzimkinetikai mérések szerint a DM in vitro körülmények közt közvetlenül 
gátolja az ECOD és ERŐD enzimek aktivitását. Az ECOD izoenzim gátlási 
kinetikáját tekintve a DM nem-kompetitív tipusú gátlást okoz. amely azt jelzi, 
hogy a gátlószer nem befolyásolja a szubsztrátok kötődését az aktív centrumban, 
de kötődhet a katalitikus helyhez, továbbá megváltozthatja az aktív centrum 
konformációját vagy a töltéseloszlást. A gátlás tipus 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 izoenzim 
gátlásakor számolt kinetikai paraméterek, a Michaelis állandó (Km=0,15 mM)
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rendelkezik, de fokozottabb indukálhatóságot mutat, ezáltal nagyobb eséllyel 
védekezik a hirtelen megjelent szennyeződésekkel szemben.

A lipidperoxidáció szintjét a máj citoszol frakciójából Placer és mtsi 
(1956) szerint határoztuk meg, míg a kataláz aktivitását Beers és Sizer (1952) 
módszere szerint mértük.

Western-blot analízishez az SDS-poliakrilainid 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 
primér ellenanyagot, a patkány anti-CYPIAl-et szobahőmérsékleten 45 percen át 
inkubáltuk a lapokon. Szekunder ellenanyagként kecskében termelt anti-nyúl IgG 
(Bio-Rad) tormaperoxidázzal konjugált formáját használtuk. A CYP1A1 enzim 
előhívását a peroxidáz aktivitás segítségével H202 és 3,3-diatninobenzidinnel 
(DAB) végeztük.
Biomonitorozás. A halminták begyűjtése 1996-ban kerítőhálóval történt 
Balatonszemes és Fonyód térségéből. 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. Balaton 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.

2. A DM in vivo hatását vizsgálva, a ponty máj mikroszóma enzimek (p-NPOD, 
APND, EMND. ERŐD, ECOD) katalitikus aktivitása alacsony (0,2 pgd) 
kezelési koncentrációnál már a kezelést követő 24 óra múlva emelkedik, 
legjelentősebb növekedés az ECOD esetén detektálható. A kezelési koncentráció 
2,0 pg/l-re emelése a mikroszóma enzimek aktivitás gátlását okozza 24 óra 
múlva. Az ECOD aktivitás kivételével a vegyület 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. szenes 
foszforsavészterek) 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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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 hirtelen megjelenő szennyező vegyülctekkel szemben. 
Ugyanakkor a növényevő busa alacsony enzimaktivitás alapértékkel

4. Az enzimkinetikai mérések szerint a DM in vitro körülmények közt közvetlenül 
gátolja az ECOD és ERŐD enzimek aktivitását. Az ECOD izoenzim gátlási 
kinetikáját tekintve a DM nem-kompetitív tipusú gátlást okoz. amely azt jelzi, 
hogy a gátlószer nem befolyásolja a szubsztrátok kötődését az aktív centrumban, 
de kötődhet a katalitikus helyhez, továbbá megváltozthatja az aktív centrum 
konformációját vagy a töltéseloszlást. A gátlás tipus 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 izoenzim 
gátlásakor számolt kinetikai paraméterek, a Michaelis állandó (Km=0,15 mM)
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spektrumot 400 - 500 nm között vettük fel 0.5 nm/s sebességgel. CECIL CE 5501 
típusú fotométeren.

Enzimaktivitások. A 7-etoxikumarin O-deetiláz (ECOD) és etoxiresomfm 
O-dealkiláz (ERŐD) aktivitását 0,1M TRIS-HC1 (pH 7.4) pufferben. p-nitrofenetol 
O-deetiláz (p-NTOD), aminopircn N-demetiláz (APND) és etilmorfin N-demetiláz 
(EMND) izoenzimek aktivitását (),1M К-foszfát (pH 7.4) pulTcrbcn 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-fosz.fát

100 U/ml glükóz 6-foszfát dehidrogenáz (E.C. 1.1.1.49)
4mM MgCl2

Az. ECOD aktivitást Kamataki és mtsi (1980) módszere alapján határoztuk 
meg, 0,5 mg/ml fehérjekoncentrációjú mikroszóma szuszpenzióval és 15 perces 
reakcióidővel. A keletkezett hidroxi-kumarint fluoreszcencia mérésével. 
Еех/Ещ^З90/465 határoztuk meg (Perkin Elmer MPF-44B Fluorescence 
Spektrophotometer). Az enzimaktivitást a hidroxi kumarinnal (0-400 mM 
koncentráció tartományban) készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk

és az, inhibitor állandó (Kj=9.8 pM) összchasonlitása arra enged következtetni, 
hogy a DM igen erős gátlószere a ponty máj mikroszóma ECOD izocnziménck.

5. A ponty májsejtekben a DM kezelést követően detektálható lipidperoxidációs 
szint emelkedése, valamint a megnövekedett kataláz aktivitás arra utal, hogy a 
vegyidet 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 kadmiuin. 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 
peroxidok keletkezését indukálja, amelynek eredményeként feltételezésünk 
szerint a membrán-kötött citokróm P450-íuggő enzimek mikrokörnyezete 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/vagv transzláció fehérjéire. A szintetizáló rendszer sok komponensű, 
szabályzott 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 potencirozza a PAH metabolizációt a 
megnövekedett P450 enzimaktivitások révén, azonban az adaptációt gátolja

ki.
Az ERŐD aktivitást Burke és mtsi (1985) szerint mértük a keletkezett 

rezorufrn fluorimetriás meghatározásával (Ecx/Eem=540/590). A reakcióelegyben a 
fehérje koncentráció 0,2 mg/ml, a reakció idő 5 perc volt. A termékkel, resorufrnnal 
(0-200 nM) készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki az 
enzimaktivitás értékeket.

A p-NPOD aktivitását Shigematsu és mtsi (1976) módszere alapján 
mértük. A reakcióelegy fehérje tartalma 2 ing/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.

Az APND 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.

Az EMND aktivitást az APND meghatározással azonos módon. Poland és 
mtsi (1980), valamint Nash (1953) szerint határoztuk meg, mivel a reakció során 
szintén formaldehid keletkezik.
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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 
(11 °C) akklimatizált halakban fokozottabb az indukció (4-7-szer), mint a 
19 °C-on tartott halakban.

DM in vitro hatása. A CYP1A enzimek in vitro gátlását DM-el a ponty 
máj mikroszóma frakcióban a következő szerkoncentrációkkal végeztük el: 0.5; 1,0; 
1.5; 2,0 és 2.5 pg/ml a reakcióelegyben (5 perces előinkubálással). A gátlás 
típusának meghatározásához a felsorolt DM koncentrációk mellett a következő 
szubsztrát koncentráció tartományban mértük az enzimaktivitásokat, eto.xiresorufm 
0.05-10 цМ; etoxikumarin 0,01-0.5 mM.

Cyt P450 tartalom. A DM in vitro hatását ponty máj mikroszóma 
Cyt P450 tartalmára 0-50 pg/ml szerkoncentráció tartományban vizsgáltuk. 5 perc 
inkubálás után a Cyt P450 tartalmat differenciál spektrum felvételével határoztuk 
meg. 8. Laboratóriumi kísérleteink eredményeinek gyakorlati alkalmazására 1996. és 

1997.-ben került sor, a Balaton vizminőségének biokémiai módszerekkel való 
monitorozásában. Az ECOD és ERŐD izoenzixnek 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 
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.

Kezelés kadmiummal. Kadmium-acetátból Cd ionra nézve 1 mg/ml-es 
törzsoldatot készítettünk 0,1 M foszfát pufferben pH 7,0. A halakat 
intraperitoneálisan kezeltünk (2, illetve 10 mg CdM/kg). A kombinált kezelést 
kétféleképpen végeztük el 19±2°C-on. A Cd kezelést követő 24-óra múlva 
injektáltuk a halakat 50 mg/kg ß-NF-al, és naponta mértük a máj mikroszóma 
ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitását. Egy másik sorozatban a Cd kezelést 
követő 6. napon kezeltünk 50 mg/ml ß-NF-nal és az ezt követő harmadik napon a 
halak máj mikroszóma frakciójából mértük a Cyt P450 izoenzimek aktivitását.

Kezelés kőolaj származékokkal. 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 1 l±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.

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-fuggó 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 vegyületck 
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 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 dolgozatban vizsgált komplex biokémiai válaszreakciók számos molekuláris 
biológiai illetve regulációs problémát vetnek fel, amelyek kutatásaink további 
irányát jelzik.

Mikroszóma preparálás. A máj mikroszóma frakciót Förlin (1980) 
módszere alapján preparáltuk, 20 mg/ml-es fehérjetartalmú mikroszómát 
állítottunk elő. A mintákat azonnal cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk és 
-80°C-on tároltuk.
Mérések. A máj mikroszóma fehérjetartalmát Lowry és mtsi (1951) szerint 
határoztuk meg, és BSA-val készített kalibrációs egyenes segítségével számitottuk 
ki a koncentrációt.

Cyt P450 tartalom. A Cyt P450 tartalom meghatározását Omura és Sato 
(1964) szerint végeztük friss mikroszóma preparátumból. 2 mg/ml fehéije 
koncentrációjú máj mikroszóma preparátumot készítettünk 0,1M foszfátpufferben 
pH 7,4. A minta küvettát CO-val telítettük. A telítés ideje 1 perc volt. A differenciál
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK mikrószóma frakcióban. Vizsgáltuk továbbá az indukció idő és hőmérséklet 
függését.

Tekintettel arra, hogy természetes körülmények között, adott geológiai és 
kémiai feltételek mellett szubletális koncentrációjú kadmium szennyezés 
előfordulhat az élővizekben, megvizsgáltuk azt. hogy a kadmium hogyan 
befolyásolja a xenobiotikumokat metabolizáló enzimek működését pontyban.

A kísérleti eredmények alkalmazása révén biomarkerként alkalmaztuk a 
halak citokróm P4501A enzimek aktivitás változásait a Balaton vízminőségének 
vizsgálatára. Biomonitorozási kísérleteink során azon környezeti tényezők hatásaira 
voltunk kíváncsiak, amelyek befolyásolhatják a P450 enzimek működését, s 
amelyeket az eredmények értékelésekor figy elembe kell vennünk.
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MÓDSZEREK

Halak tartása. Laboratóriumi kísérleteink során halastavi ponty (Cyprinus carpio 
L.), harcsa (Silurus glanis I), busa (Hypophthalmichthys molitrix Valenciannes), 
tiszai dévérkeszeg (Abramis brama L.) valamint balatoni angolna (Anguilla 
anguilla) mindkét nembeli egyedeit használtuk. A kísérleteket két hőmérsékleten 
végeztük: télen 11 ± 2°C-on és nyáron 19 ± 2°C-on. A halak természetes (napi) 
fotoperiódusnak voltak kitéve. A halakat kettesével 100 1-es levegőztetett és 
termosztált akváriumokban tartottuk.
Kezelések: ß-NF. 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.

DM in vivo kezelésekhez akváriumban tartott halastavi pontyot (Cvprinus 
carpio L.) használtunk. Az állatok kezelését különböző koncentrációjú DECIS 2.5 
EC-vel végeztük. A kezeléseket egyszeri illetve szakaszos expozícióban végeztük 
11±2 °C és 19±2 °C-on. Az egyszeri kezelésre alkalmazott DM koncentráció 
0,2 pg/1 illetve 2 pg/1 volt. Mivel a DM vízben lebomlik, szakaszos kezelést is 
alkalmaztunk és három napon keresztül, minden nap áthelyeztük a halakat 2 pg/1 
inszekticid tartalmú akváriumba (3x2 pg/1). A kezelést követően 24, 48. 72 óra. 
illetve az egyszeri 2 pg/1 DM-es kezelésnél 120 óra után is azonnal mértük a máj 
mikrószóma frakciókban a Cyt P450, illetve a Cyt P420 tartalmat. A szövet és és 
mikrószóma mintákat cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk, majd -80 °C-on 
tároltuk. Az izoenzimek aktivitását 2-3 héten belül enzimaktivitás vesztése nélkül 
tudtuk mérni.
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3. D.Pericin. S.Kevresan. L. Ban ka. M. Antov and M.Skrinjar (1992): 
SEPARATION OF THE COMPONENTS OF PECT1NOLYTIC COMPLEX 
PRODUCED BY POLYPORUS SQUAMOSUS IN SUBMERGED CULTURE. 
Biotechnology Letters. Vol 14. No 2. pp 127-131

(glutation. glükuronsav, szulfát) hozzákapcsolásával fokozzák a 
vízoldékonyságukat és segítik a kiürülésüket.

A citokróm P450-fuggő monooxigcnáz izoenzimek széles, átfedő 
szubsztrátspecifítása biztosítja számos, különböző szerkezetű szenes molekula 
biotranszformációját. Az izoenzimek szintézisét specifikus induktorok, sőt maguk a 
szervezetbe került idegen anyagok is fokozzák, biztosítva ezáltal a vegyületek gyors 
mctabolizációját. Szoros összefüggés van a szenezetbe jutó és a szövetekben 
felhalmozott szennyező anyagok és az őket metabolizáló izoenzimek 
indukálhatóságának mértéke között.

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-fuggő monooxigenáz rendszere sokkal kevésbé ismert, mint a 
tengeri fajoké. Ennek következtében nem ismertek pontosan az élővizekbe kerülő 
szenes vegyületek toxikus hatásai, a metabolizációjuk. a biotranszformációs 
folyamatok faji eltérései, továbbá az egyéb környezeti tényezők együtt jelentkező 
hatásai sem.

4. L. Banka. S. Petrovic and A. Becarcvic (1993): LYSOZYME ISOLATION 
FROM HEN EGG-WHITE ON FRACTOGEL TSK CM-650. Food Science and 
Technology, Vol 26, pp 76-78
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A piretroid típusú vegyületek számos, napjainkban széleskörben használt 
inszekticidek hatóanyagai. Változó testhőmérsékletű gerincesekben erősen 
toxikusuk. Nem ismert és nem vizsgált terület a piretroid vegyületek szubcelluláris 
szintű komplex molekuláris hatása, s a lehetséges biotranszformáció az egyes 
édesv ízi halfajokban.
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CÉLKITŰZÉS

Munkám célkitűzése az volt. hogy a szerves vegyületek mctabolizmusát 
katalizáló citokróm P450-fűggő monooxigenáz izoenzimek működését és 
indukálhatóságát vizsgáljam. Magyarország vizeiben elterjedt, néhány halfajban, 
amelyek életmódjukban és táplálkozásukban különböznek egymástól. A pontyban 
(Cyprinus carpio L ), mint modell szervezetben vizsgáltuk a piretroid tipusú 
deltametrin (DM) citokróm P450 enzimek működésére gyakorolt hatását és az 
enzimek lehetséges szerepét a DM biotranszformációjában. A kőolaj származékok 
lebontásában a citokróm P450 enzimek kulcs szerepet töltenek be és számos, főként 
tengeri fajban vizsgálták metabolizációjukat. azonban édesvízi fajokban. így 
pontyban sem történtek in vivo kinetikai mérések. Ezért vizsgáltuk a P450 enzimek 
indukálhatóságát különböző dózisú kőolaj származékoknak kitett ponty máj
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BEVEZETÉS

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 résztvevő fehéijék hem prosztetikus csoportot tartalmaznak, amelyek 
szénmonoxiddal telített spektruma 450 nm-en fényelnyelési maximummal 
rendelkezik. A sejtekben az endoplazmatikus retikulumban (mikroszómában). a 
mitokondriumban és a sejtmag membránjában 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.

Számos vegyidet 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, amelyek a lipid membránokon könnyen áthatolnak, s a 
sejtekben felhalmozódhatnak, vagy a biotranszformációs folyamatok során 
vízoldékony metabolitokká alakulnak s kiürülnek a szervezetből. Egyes 
metabolitok, mint pl. klórozott szénhidrogének metabolitjai toxikusabbak az. eredeti 
vegyületnél. Nagy koncentrációjú, és/vagy folyamatos expozíció gyakran vezet az 
egyedek vagy egyes érzékenyebb fajok pusztulásához, s hosszú távon hatásuk már 
az életközösségek szintjén jelentkezik. A sejtekbe kerülő idegen vegyületek hatása 
elsődlegesen a makromolekulákkal (fehéijék. 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 képesség meghatározza a fajok 
érzékenységét és egyben túlélési esélyeit, de fdogenetikailag az egyes fajokban 
eltérő fejlettségű. A külső környezetből az élő szervezetbe jutó szen es vegyületek. 
xenobiotikumok lebontásában fontos szerepet játszik a máj mikroszómális 
enzimrendszere. A biotranszformációs folyamatokban alapvetóek 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 fázisban a konjugációs enzimek endogén eredetű molekulák
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