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Bevezetés

A napjainkban használatos peszticidek között a 2,4- 

dinitrofenol alkilezett származékai az egyik legmérgezőbb 

vegyületcsoportot alkotják* A felhasználás nagyságrend
jét, és a felderített humán- és állatmérgezések számát 
tekintve a szerves foszfát észterek és a dipiridilium 

származékok után a legveszélyesebb mezőgazdasági kemiká
liáknak tekinthetők. Veszélyességüket fokozza, hogy a 

mérgezés terápiája a mai napig sem megoldott, specifi
kus antidótumuk nem ismert*

Annak ellenére, hogy ezeket az anyagokat csaknem 

100 éve használja a növényvédelem, a melegvérű toxicitás 

pontos mechanizmusa korántsem tekinthető ismertnek.
A 2,4-dinitrofenol és alkilezett származékai mint 

"klasszikus" szétkapcsoló ágensek a biokémiai gyakorlat
ban jól ismert,gyakorta használt anyagok. A peszticid 

toxikológiai irodalmát áttekintve azonban - azon túl, 

hogy "szétkapcsolók" - meglepően kevés a hatásmechnaiz- 

musukra vonatkozó adat, jóllehet a biokémiai alapkutatás 

"melléktermékeként" számos gyakorlati toxikológiai munká
ban is hasznositható eredmény született az utóbbi három 

évtizedben. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a toxikus hatás 

több - ma még ugyan teljes részleteiben nem ismert - bio

kémiai effektus következménye, amelyeket megkisérlünk eb

ben a dolgozatban is az irodalomból vett,és részint a sa-
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ját eredményeinkkel is alátámasztani.
A heveny dinitrofenol mérgezés klinikuma és az en

nek következtében kialakuló toxikus szervkárosodások jól 

ismertek. A félheveny, szubkrónikus és krónikus mérgezé
sekre vagy a mikrotoxikológiai hatásokra vonatkozóan - 

mely utóbbiak az állategészségügyi toxikológiai munká

ban az igen nehezen felderithető kórelőzményi adatok mi
att fokozott jelentőségűek -#azonban már igen kevés és 

gyakran ellentmondó adatokat találunk.
Ez utóbbiak és 1978-ban egy, a gyakorlatból felme

rült kérdés megoldására irányuló munkánk eredménytelen
sége indította el azokat a kísérleteket, melyeknek ered
ményeit a jelen dolgozatban kivánjuk összefoglalni.

A gyakorlati munkánk célja volt a szubtoxikus 

mennyiségű dinitrofenol származékok félheveny és szub
krónikus károsító hatásait megismerni, és ennek diagnosz
tizálására alkalmas módszer lehetőségét felmérni, ezzel 
összefüggésben jobban megismerni a toxikus hatás mecha- 

nizmusá t•

A vizsgálatokat döntően a békéscsabai Állategész
ségügyi Intézetben végeztük, de kezdettől fogva szoros 

munkakapcsolatban álltunk a SZOTE Biokémiai Intézetével, 

majd a Gyógyszertani Intézetével is. A környezettoxiko- 

lógiai vizsgálatokat Fácánkerten a Természet- és Vadvé
delem-technológiai Állomáson végeztük.
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1. Irodalmi összefoglaló

1.1. A dinitrofenol-származékok felhasználása a növény-

védelemben

A 2,4-dinitro-o-krezol /DNOC/ volt az első szerves 

szintetikus anyag, amelyet 1892-ben Angliában vezettek 

be az apócapillangó elleni védekezésben. Ez évben sza

badalmaztatta a Farbenfabriken Bayer AG a vegyület ká
liumsóját, mint rovarölő szert /1-4/. A vegyület már ko
rábban ismert volt, a növényvédelmi célú felhasználását 

megelőzően ételszinezékként használták a múlt század má
sodik felében: vizben jól oldódó sói ugyanis erősen sár
gára színeznek, igy mesterséges sáfránypót.ló szerként 

használták /6/. Természetesen ekkor még semmi adat nem 

állt rendelkezésre a toxicitását illetően.
Az 1930-as évek elején a vegyület gyógyszertani vizs

gálata során kiderült, hogy a sejtlégzést erősen fokoz
za, igy megfelelő adagolásban fogyasztószerként használ
ható. A hatékony dózis azonban igen közel állt a toxi
kus szinthez, igy az előírástól eltérő mennyiségek hasz
nálata súlyos mérgezésekhez vezetett, melynek következ
ményeként hamarosan kivonták a forgalomból /7, 8/.

A 30-as években kezdődött meg gyomirtó szerként való 

felhasználásuk» A 2,4-dinitrofenolt/DNP/, majd a DNOC-t 
szelektív gabonagyomirtó szerként egészen a hormonhatá- 

su fenoxi származékok megjelenéséig kiterjedten használ

ták mind Nyugat-Európában, mind az USÁ-ban, ahol Sinox
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néven vált ismertté /1-5/,

Hazánkban is a DNOC volt az első nitrófenol szárma

zék a növényvédelemben. 1939-ben az Arzola K.f.t. termé

keként Procarbol márkanéven került forgalomba és felhasz

nálásra /9/.

A 40-es években a dinitrofenolok növényvédelmi cé

lú felhasználása fokozódott.ekkor kerültek a növényvé

delem eszköztárába a 2,4-dinitro-sec.-butilfenol /DNBP/ 

és az észterifikált alkilszármazékok..A fokozódó felhasz

nálás és a megfelelő védekezés hiánya miatt a 40-es évek 

végén és az 50-es évek elején számos súlyos, esetenként 

halálos foglalkozási mérgezés következett be /lo, 11/.

A klórozott szénhidrogének, szervesfoszfát-észte- 

rek és fenoxihebricidek megjelenésével a nitro fenol-szár

mazékok felhasználásának részaránya lecsökkent, de nap

jainkban sem nélkülözheti azokat a növényvédelem /12/.

A jelenleg Magyarországon engedélyezett hatóanyagok és 

készítmények neve,főbb fizikai, kémiai tulajdonságai és 

toxikológiai adatai az 1-es számú mellékletben találha

tók •

1.2. A növényvédelemben használt származékok biológiai

hatása, és kémiai szerkezetük összefüggései

A 2,4-dinitrofenolra visszavezethető növényvédő szer 

hatóanyagok kifejlesztése inkább gyakorlati, mint elmé

leti alapokon történt. CJól példázza ezt, hogy a ma egyik 

legnagyobb mennyiségben felhasználásra kerülő hatóanya-
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got a dinokapot már 1934-ben szintetizálták, kiváló liszt- 

harmat-ellenes hatását azonban csak 1949-ben ismerték fel

/5 a/.
A csoport alapvegyülete 

/DNP/. A DNP biológiai hatásáról csaknem 40 éve tudott, 

hogy a terminális oxidáció és foszforiláció folyamatát 

képes szétválasztani*és erre a hatásra feltételezhetően 

visszavezethető valamennyi származék biológiai aktivitá
sa is, Mig azonban a DNP általános sejtméregnek tekint
hető, az egyes származékok biológiai aktivitása között 

számos eltérés mutatkozik,

A DNP-t 6, helyzetben alkilcsoporttál szubsztitu- 

álva a herbicid hatás metil<etil<propil<sec.butil= 

sec.amil sorrendben nőtt,
A fenolos hidroxil ószterifikálásával a gyomirtó 

hatás csökken, és az észter szénatomszámának növelése 

a fitotoxicitás teljes megszűnését eredményezi /15, 16/, 

A fungitoxicitás viszont növelhető mind a magban 

szubsztituált alkilcsoport, mind az észter szénatomszé- 

mának növelésével,

A rovarölő hatás, és ezzel párhuzamosan a melegvé
rű toxicitás is a metilszubsztituens esetén maximális, 

az oldallánc szénatom számának növelése, és a fenolos 

hidroxil észterifikálása is csökkenő hatást eredményez

a 2,4-dinitrofenol

/1* 15/.

A fenti - jórészt tapasztalati utón nyert - ismere-
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tek birtokában sikerült viszonylag szelektiv hatású pesz- 

ticidek kifejlesztése is, ám valamennyi készítmény töb- 

bé-kevésbé megőrizte magas melegvérű toxicitását, amely 

oka a toxikológiai szempontból közös megítélésünknek /17т 

23/.

1.3. A dinitrofenol-származékok növényvédelmi felhaszná
lásának környezeti veszélyessége, lebomlásukt

A mezőgazdaságban alkalmazott kemikáliákkal szemben 

egyik igen lényeges kivánalom, hogy az adott beavatkozás 

után mielőbb ártalmatlan anyagokká bomoljanak, ne halmo
zódjanak fel a környezetben vagy a táplálékláncban. E 

követelményeknek a nitrofenolok megfelelnek ugyan, de 

nem tartoznak a leggyorsabban eliminálódó peszticidek 

közé, melyet az alkalmazásuknál betartandó magas élel
miszer-egészségügyi várakozási idő is tükröz /60 nap/
/12/.

A talajra került hatóanyagok migrációját a talaj a- 

gyagásvány összetétele, pH viszonyai és szervesanyag tar
talma határozza meg. Alacsonyabb pH kedvez az adszorb- 

ciónak, a magasabb huminanyag-tartalom szintén elősegí
ti a megkötődóst /24/.

A napfény ultraibolya sugarainak hatására a talaj 

vagy a növény felületére jutott nitrofenolok - különö
sen magasabb környezeti pH-viszonyok mellett - fotoliti- 

kusan bomlanak /25/. Az észterszármazókok első bomlás- 

terméke általában a megfelelő fenolvegyület• Bandal és
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Casida babnövényen vizsgálta a DNBP és a dinobuton bom
lását. Számos beazonositatlan fotolizis termék mellett 

szabad fenolt, és annak 4- és 6-monoamino származékát 
detektálta /26/.

Az idézett munkában számolnak be arról is, hogy a 

növénybe felszívódott hatóanyagot a babnövény észterá- 

zai az alap fenolvegyületté képesek hidrolizálni. Reduk
tiv bontás eredményeként monoamino vegyületeket is kimu
tattak, melyeket megtaláltak a növény vizes extraktumá- 

nak /3-glükozidázos kezelését követően is, bizonyítva 

glükozid konjugátumok képződését.
Hawkins és Saggers /27/ jelzett dinobuton le

bomlását vizsgálta almán. Az eredetileg kijuttatott meny- 

nyiség 15 százalékát találta 28 nap után részben erede
ti /7 %/ részben metabolizált formában /8 %/. A metabo- 

litok között 0,5 százalékban fenolszármazékot és csak
nem azonos arányban ennek részben redukált monoamino szár
mazékát, valamint az oldallánc oxidációja során keletke
ző terméket is talált.

Az egyes mikroszervezetek /talajbaktériumok és gom
bák/ metabolizáló hatása is lényegében hasonló.

A kijuttatott nitro fenol-származékok eddig felde
rített metabolizmus útjait a DNBP-acetát példáján az 1. 

ábrán foglaljuk össze /26, 28, 29, 31/*
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Clifford és munkatársai megállapították /28/, hogy 

a növényi és növény felületén élő gombák ószterázai je
lentős mértékben képesek az észterszármazékok hasításá
ra. Ezen túl számos talaj baktérium képes métabolizálni 
a dinitrofenol-származékokat»progresszív redukció és 

hidroxidáció, vagy a nitrocsoportok oxidativ elimináció
ja utján /29/.

A kijuttatott dinitrofenol-származékok lebomlásá
nak több útja lehetséges, s ha ez a lebomlás kissé las
súbb is, nem tekinthetők perzisztens peszticideknek. A 

környezetben nem kumulálódnak, szakszerű felhasználásuk 

során hosszutávu környezeti hatásokkal nem kell számol
ni.

1*4. A dinitrofenolok hatása melegvérű szervezetekre

Valamennyi - a növényvédelemben ma használatos- di
nit rof enol-szá rmazék az erős mérgek közé sorolható és 

igy mind a humán, mind az állatorvosi toxikológiában egy
séges »alapvetően azonos hatásmechanizmusú anyagokként i- 

télik meg őket.

Mérgezések emberen - eltekintve a szándékos esetek
től - többnyire inhalációs vagy perkután felvétel során 

eshetnek meg, legtöbbször mint foglalkozási mérgezések 

/6, 10, 11, 17, 18/. Haszonállatok és vadak mérgeződése 

többnyire orális vagy inhalációs utón történhet, gondat

lanság, hibás technológia, vagy a kezelt növények fogyasz

tása következményeként /2о-23/.
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Gyakorlati tapasztalat, hogy a magasabb környezeti 

hőmérséklet a mérgezésre sulyosbitóan hat, bér arra néz
ve nincs egységes vélemény, hogy az illékonyabb szárma
zékok gőzeinek ebben szerepük lehet-e. /17, 21, 23, 38/.

A toxikus hatás mechanizmusa ma még részleteiben 

nem ismert. Alapvető biokémiai hatásuk a terminális oxi
dáció és foszforiláció folyamatának szétkapcsolása az ál
talános biológiai hatásukat jól magyarázza, és a heveny 

dinitrofenol-mérgezés klinikai képébe is beilleszthető 

azonban feltehetően nem tehető egyedül felelőssé a toxi- 

citásért. Bizonyítani látszik az a tény is, miszerint az 

egyes származékok in vitro mórt szétkapcsoló potenciálja 

és toxicitása között nem lehet összefüggést találni /30/. 

Másrészt az egyes vegyületek toxicitásában észlelt faji 

szóródások az eltérő toxikokinetikának, metabolizmus 

útnak is betudhatók, és a részlegesen vagy teljesen redu
kált metabolitok élettani hatása alapvetően különböző.
Ez utóbbiak miatt a hatásmechanizmus felderítésében elért 

eredményeket megkísérelve összefoglalni, elsőként a di
nit rofenol-szá rmazékok toxikokinetikáját tekintjük át.

1.4.1. A dinitrofenolok felszívódása, eloszlása, metabo-
lizmusa és kiürülése

Valamennyi dinitrofenol-származék könnyen fölszivó- 

dik az emésztőszerv-rendszerből, a tüdőből, de az ép bő

rön át is /§/а,17-23/.
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A felszívódott méreganyag a vérbe jut és a plazma
fehérjékhez kötődik /32, 33/, a szövetekből lényegesen 

kisebb hányada mutatható ki /34/. Edgerton és Moseman 

/35/ 138 napon át 50 és 200 mg/kg DNBP tartalmú takar
mánnyal etetett patkányok különböző szöveteinek vizsgá
lata során azt találta, hogy a vérben mért koncentráció
nak csak mintegy 2-5 százaléka található az általa vizs
gált szövetekben /zsírszövet, agyszövet, izom, máj/.ösz- 

szehasonlitva a máj, a zsírszövet, valamint az agy DNBP 

tartalmát, legalacsonyabb értéket a májban, legmagasabb 

értéket a zsírszövetben mórt.
DNOC esetében embernél akkor jelentkeznek a mérge

zés tünetei, amikor a méreg koncentrációja a vérben el
éri a 20-30 ug/ml értéket /36/. Halálos mérgezésnél 
75/ ug/ml, illetve még ennél magasabb értéket is mértek 

/. Az állatok általában ennél magasabb vér
koncentráció mellett is tünetmentesek maradnak /23,37/.
A kiválasztódás sebessége fajonként változó, embernél 
1-2 ug/ml/nap, amely jelentősen kisebb, mint az állat
kísérletekben mórt értékek /32, 34/. King és munkatár- 

/32/ DNOC expozíciót szenvedett emberek véréből még 

a 47. nap után is ki tudta mutatni a bomlatlan hatóanya
got. Ez utóbbi, valamint a már emlitett felhalmozódása a 

zsírszövetben kumulációé lehetőségekre utal.

A móreganyag kiválasztása részben változatlanul, 

részben konjugált .és konjugálatlan metabolitok formájá
ban legnagyobb részben a vizelettel történik, annak jel-

/ 36, 101

sa
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legzetes barnás ezint adva /23/.
14Bandal és Casida /26/ gyűrűn jelzett 

orális beadása után vizsgálta patkányon és egéren a ki
ürülés sebességét. 72 órával a kezelés után 40-65 száza- 

eliminálódott a vizelettel és 30-40 százalék a 

széklettel. Ezzel ellentétben Edgerton és munkatársa 

/35/ a kezelt állatokból a DNBP eliminációjának sebes
ségét a székletben találta gyorsabbnak, mint a vizelet
ben.

C dinoseb

lék

McKellar /39/, valamint St.Oohn és munkatársai 
/40/ tejelő teheneket DNBP tartalmú takarmánnyal etet
tek, és vizsgálták a tej szennyeződését. Sem bomlatlan 

vegyületet, sem annak metabolitját nem tudták kimutatni 
a tejből.

Orális felvétel esetén a vérből és a vizeletből iden
tifikált metabolitok összehasonlitása arra utal, hogy egy
üregű és összetett gyomru állatoknál a metabolizmus útja 

eltérő. Kérődzőknél döntően nitrocsoportok részleges re
dukciója során keletkező monoamino vegyület a fő metabo- 

lit, a teljesen redukált diamino származék mellett /33,
37, 41/. Az eltérő ut a bendő reduktiv mikroflórájának 

tudható be, amelyet in vitro körülmények között bendő- 

mikroorganizmus tenyészettel is igazoltak /41/. Monogaszt- 

rikus állatokkal végzett kísérletekben szintén kimutat

ható volt a monoamino metabolit /26, 42, 43/ a diamino- 

származék helyett azonban az oldallánc oxidációja során
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keletkező termékeket találtak. üegatheeswaran és Harwey 

/41/ juhokat parenterálisan és orálisan kezelve DNOC-val, 

bizonyította, hogy a diamino-szárraazék keletkezéséért a 

bendőmikroflóra felelős.

Ennek ellentmondani látszik, hogy patkány vakbél
tartalmat in vitro inkubálva DNOC-vel és DNBP-vel 24 ó-
ra után 90 százalékos diamino származékká konvertálódást 

mértek /44/.

A metabolizált termékek N-acetiláció, és/vagy glü- 

kunoridos és szulfát konjugáció utáni eliminációjáról 
több szerző számolt be /33, 37, 26, 45/. A különböző 

metabolizmue utakat a dinobuton példáján Bandal /26/ 

a 2. ábrán foglalja össze.

1.4.2. A toxikus hatás celluláris szinten

a./ Szétkapcsoló hatás

A dinitrofenolok általános anyagcserét foko
zó hatásáról régóta tudott,hogy nem valamely központi i- 

rányitó mechanizmuson keresztül, hanem közvetlen a sejt
re hatva, annak energiaháztartásában okoznak zavart. Csak
nem 40 éve ismert, hogy képesek a légzéshez kapcsolt ATP 

szintézist megakadályozni, miközben az oxidáció zavarta
lanul folyik tovább, a felszabaduló energia azonban nem 

forditódik makroergfoszfát képzésre /56/. Az elektron- 

transzport és az ATP szintézis kapcsolatának pontos mecha

nizmusa - és igy a szétkapcsoló hatás mechanizmusa is - 

azonban ma még korántsem tekinthető ismertnek.
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A dinitrofenol-észterek metabolizmusa melegvérű szervezetekben
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Oelenlegi ismereteink szerint az elektrontranszport 

a mitokondriumok belső membránjához rendelhető, azonban 

a transzport-lánc pontos szekvenciája és lokalizációja 

még nem teljesen ismert.

A lánc egymáshoz kapcsolt redox-rendszerekből áll, 

amelyek a fiziológiás elektrondonoroktól átvett elektro

nokat szállitják a molekuláris oxigénhez, a protonok pe

dig térben egy más utat bejárva az elektrontranszport 

által redukált oxigén ionnal vizzé egyesülnek. Az egy

máshoz kapcsolt elektronátvivők négy, a membránban lo

kalizált enzimkomplexet alkotnak, amelyeket két helyen 

mozgékony kis molekulájú carrier /az ubukinon és a ci- 

tokrom-c/ köt össze, melyet vázlatosan a 3. ábra mutat 

be /46/.

Fp I
/NADH DH/

UQNADH ■>

cit cNH Fe I cit-a3cit bUQI cit c
UQ NH FE Ш -> O2cit c
UQ

cit c IVIIIFp II 
/SDH/

UQszűk-*
Cinát cit c-*•

UQ
NH Fe II

II
Fp:flavoprotein; NH Fe: nem hem vasat tart.protein; UOrubi- 

kinon; NADH DH: NADH-dehidrogenáz; SDH: szukcinát-dehidrogenáz; 
cit: citokrómok

3. ábra. Az elektrontranszport komplexek.
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Az elektrontranszport-lánc fiziológiás elektrondo

norai a NADH és a szukcinát. Az elektronok az I. és II. 

komplexen át léphetnek be az elektrontranszport-lánc- 

ba. A proton és elektrontranszport lényegében az ubiki- 

nonig szimultán játszódik le, majd ettől kezdve a két 

helyről származó elektronok útja közös. Az elektrontransz- 

port-láncban az I 

csökkenése fedezheti egy-egy ATP szintézisét. Ezek az 

úgynevezett kapcsolási helyek, amelyekben létrejöhet egy 

"magas energiájú állapot" / — /, melynek energiája hasz

nálódik fel az ATP szintézisében. Az egyes komplexekben 

keletkező magas energiájú állapot közös poolt képez /47/, 

amelyet Harstein az alábbi ábrával szimbolizál:

III. és IV. komplex szabad entalpia• #

ЖQ c

NADH I 0гf

pool

oligomycin
~P P,

ourovertin

ATP

4. ábra. A magas energiájú állapot keletkezése és 

az energia pool
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Arra, hogy ez a magas energiájú állapot hogyan jön 

létre, valamint hogyan használódik fel ATP képzésre, az 

utóbbi 30 év intenziv kutatásai ellenére sem ismert még 

a pontos válasz. Magyarázatára két fő elmélet ismert nap- 

j ainkban.

1. / Kémiai kapcsolás, vagy más néven kovalens in

termedier teória - amely Slater nevéhez fűződik /48/-volt 

a legkorábbi elmélet. Lényege, hogy az oxidáció során az 

elektrontranszport-lánc két megfelelő tagja közötti e- 

lektronátmenet közben az egyik komponens foszforiláló

riik. Ez a foszforilált komponens egy feltételezett in

termedierrel reagálva foszforilitikusan bomlik, foszfo- 

rilálva az intermediert. A magas energiájú állapot hor

dozója ez a foszforilált intermedier, amely képes - mi 

közben maga defoszforilálódik - az ADP foszforilálását 

ATP-vé elvégezni.

A hipotetikus intermediertazonban mindezidáig nem 

sikerült kimutatni.

2. / A kemiozmozisos teória szerint /49/, amely je

lenleg a legáltalánosabban elfogadott /szerzőjét Mitchellt 

1978-ban Nobel-dijjal jutalmazták/, az elektrontranszport 

energiája egy proton gradiens kialakulásához vezet a mi- 

tokondrium membrán két oldalán. Az ennek következtében 

kialakuló pH gradiens, illetve membránpotenciái a magas- 

energiájú állapot, amely a membrán ATP-áz forditott műkö

dése utján vezet ATP képzéshez.
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Boyer fehérjekonformációs elmélete /50/ lényegében

mig Williams lokalizált pro

ton teóriája /51/ a kemiozmotikus modell egy -egy válto

zatának tekinthető. A szétkapcsolók - igy a dintorofeno- 

lok hatása is - abban áll, hogy a kialakuló magas ener

giájú állapotot kisütik:

a kovalens intermedier,

- a kémiai kapcsolás elmélete szerint a hipoteti

kus foszforilált intermedier elbontásával, vagy szinté

zisének gátlása utján,

- a kemiozmozisos teóriában mint proton-karrier a- 

nyagok a protongradiens kialakulását gátolják /48, 49, 

57/.

Racker a két fő hipotézis hasonlóságát és különbö

zőségét az alábbi ábrában jellemzi: /52/

KÉMIAI KEMIOZMOZISOS
AH,, AH,

hí k:cm

5. áhra: A kémiai kapcsolás és a kemiozmozisos el

mélet összehasonlitása.
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A kísérleti eredmények эет cáfolatot,sem bizonyí
tékot nem szolgáltattak egy elmélethez sem oly mértékben, 
amely alapján eldönthető lenne a magas energiájú álla

pot kialakulásának mechanizmusa. Az egymást közelitő el
méletek legfontosabb kísérleti bizonyitékát a 60-as é- 

vekben Racker és munkatársai szolgáltatták. 1960-ban i- 

zoláltak egy olyan fehérjét - az F^-ATP-ázt amelyről 
bebizonyosodott, hogy kulcsszerepet játszik az ATP szin
tézisben /53/. Ezt a fehérjét szubmitokondriális parti- 

kulumokról leválasztva, a partikulumok elveszítették 

foszforiláló képességüket, de az elektrontranszport za
vartalan maradt. A fehérjét visszaadva azokhoz a parti- 

kulumokhoz, amelyekből az endogén F^-fehérjét eltávoli- 

tották, a foszforiláció helyreállt /52,62/.
Ép mitokondriumok vagy mitokondriális partikulumok- 

ban oligomicin hatására mind az elektrontranszport, mind 

a foszforiláció megszűnik, a gátlás azonban dinitrofenol 
hatására részben felfüggeszthető, az elektrontranszport 

helyreáll. A tiszta F^-ATP-ázra viszont az oligomicin ha
tástalan. Bizonyítható volt, hogy az F^-protein a mito- 

kondrium belső membránjának "M" felszínén helyezkedik 

el,és egy oligomicin érzékeny protein /OSCP/ kapcsolja 

egy^ membránban igen szorosan kötött, erősen hidrofób 

fehérjéhez /НР/. A teljes oligomicin érzékenységhez a 

három fehérje együttese szükséges /52/. Hogy ez az F^- 

OSCP-HP komplex hogyan kapcsolódik szerkezétileg és funk
cionálisan az elektrontranszport-lánchoz, ma még pontosan
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nem ismert, valószínű azonban, hogy a dinitrofenolok 

szétkapcsoló hatása valamely módon ennek a kapcsolatnak 

a befolyásolására vezethető vissza.

b./ A mitokondriális ATP-áz aktivitása

Az ATP-áz reakció mechanizmusának vizsgála

ta során kiderült, hogy az enzim aktivitása jelentősen 

stimulálható DNP-vel. A DNP aktiváló hatása 6,5-7 pH 

között volt maximális, az emelkedő pH-val rohamosan csök

kent pH 10-nél már inhitorként viselkedett. Az aktiváló 

hatás szubmitokondriális partikulumok 4L tisztitatlan 

protein 4L tisztított F^ protein sorrendben nőtt /53/.

Az olygomicin a tiszta F^ proteinre hatástalan, az 

aurovertin azonban közvetlenül stöchiometrikus komplexet 

képezve gátolja az F^-ATP-ázt és ez utóbbi hatás DNP-vel 

nem oldható fel /52/. Másrészt raegállapitást nyert, hogy 

az F^-ATP-áz azon gátlói, amelyek hatása DNP-vel rever

zibilissé tehető, közvetlenül reagálnak a DNP-vel is

/54/.

Mivel az ioligomicin elektrontranszportra gyakorolt 

hatása F^ proteintől megfosztott szubmitokondriális par- 

tikulumokban is felfüggeszthető volt DNP-vel /63, 64/, 

nagyon valószínűvé teszi, hogy a szétkapcsoló anyagok 

hatásában az F^ proteinnek nincs szerepe, igy a szétkap

csolás és az ATP-áz aktiválás két különböző biokémiai

effektus, jóllehet mindkettő eredménye az ATP-szint csök

kenése, és feltehetően szinkronfolyamatként egymás mel-
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lett érvényesülnek /69, 70/*

c./ A dinitrofenolok hatása a se.j tszintü szabályo-

zásban

Forcesi és munkatársai /58/ vetették fel annak le
hetőségét, hogy a DNP egyes hormonokhoz hasonlóan képes 

az adenilcikláz rendszerre hatni. In vivo körülmények 

között 25 mg/ttkg DNP hatására emelkedett foszforiláz-a 

aktivitást mértek patkány vázizomban. A kapott eredmé

nyek magyarázatára feltételezték, hogy a foszforiláz-a 

aktivitás növekedése a cAMP által kapcsolt enzimkaszkád 

"beindításának" a következménye.
El Guindy és munkatársai /59/ feltételezték, hogy 

a DNP katekolamin felszabaditóként hat, melynek követ
kezménye az adenilcikláz aktiválásán át a foszforiláz-a, 

és igy a glikogenolitikus aktivitás növekedése. In vitro 

és in vivo kísérletekben is a DNP hatását adrenalin de- 

pendensnek találták, és hatást /З-adrenerg blokkoló e- 

lőzetes adásával gátolni is tudták. A kísérleti állatok 

véréből meghatározott adrenalin és noradrenalin szint 

azonban - bár a DNP-vel kezelt csoportban némiképp ma
gasabb értékeket mértek - nem különbözött szignifikán
san a kezelt és kontroll csoportokban. A kapott ered
mények még ha teljes értékű bizonyítékot nem is szolgál
tattak, de ugyanakkor a dinitrofenolok ciklikus nukleo- 

tidokra gyakorolt hatását sem zárták ki. A /3-blokkoló- 

val kapott kedvező eredmények pedig esetlegesen a dinit-
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rofenol mérgezés terápiás lehetőségét is felvetették.

A ciklikus nukleotidok szerepe a sejt életfolyama

tainak szabályozásában ma is egyik legkedveltebb kuta

tási területe számos biológiailag aktiv anyag hatásmecha

nizmusával foglalkozó kutatóhelynek /65/. Pontos szere

pe ugyan még nem tekinthető teljesen ismertnek, bizonyos 

azonban, hogy hatásukat az intracelluláris kalcium ion, 

mint "harmadik hirvivő",jelentősen módosíthatja /60,61/.

Másrészt viszont kísérletes munkákban bizonyították, 

hogy az intracelluláris kalcium szintet a dinitrofenolok 

jelentősen befolyásolni képesek /88-90/.

Az,hogy a dinitrofenolok hatása a glikogenolizisre va

lójában a sejten belüli cAMP vagy a kalcium szint - vagy 

esetleg mindkettő - változásának a következménye-e, va

lamint, hogy ez a hatás mennyire függetleníthető a szét

kapcsolás okozta sejten belüli energiaellátás 

tói, még nem ismert. Feltételezhető azonban, hogy a di

nit rofenoloknak lehetséges egy, az energiaháztartástól 

teljesen független, a sejt működését alapvetően befolyá

soló biokémiai hatása is.

zavarai-

d./ A bomlástermékek toxikus hatása

Eltérően az aromás nitrovegyületektől,a bomlat- 

lan dinitrofenil-származókok nem methemoglobin képző a- 

nyagok. Reduktiv metabolizációjuk során azonban mono - 

kérődzőkben diamino - származékok is képződhetnek, me-
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lyek képesek a hemoglobin oxidációjóra .hasonlóan, mint 

az aromás aminovegyületek. Ez a hatás bizonyos értelem

ben kettős. Az alábbi reakciómechanizmus sejtmentes 

rendszerekben is érvényes:

Másrészt ismert, hogy a hidroxilamin-nitrozó áta

lakulás az alábbi ciklikus reakció kiváltására képes:

Hb.Fe° OH• • •

Hb.Fe2 °2• • •

A kettősség ezért részben a "természetes" reakció

sor következményeként, másrészt a ciklikus folyamat lét

rejöttének lehetőségét jelenti /18/а/.

A methemoglobin képzésben a monoaminó származékok

nak kisebb jelentősége van. Kérődzőknél /ahol is bizo- 

nyitott a diaminoszármazékok keletkezése a bendő mikro

organizmusok hatására /37, 4l//a toxikus hatásban ezek

nek a származékoknak igen jelentős szerepe lehet. Frös- 

lie vizsgálatai szerint a DNBP diamino-származék in vit

ro és in vivo is erőteljesebb methemoglobin-képzőnek bi

zonyult, mint a DNOC megfelelő bomlásterméke /37/.

1.4.3. Az általános toxikus hatás
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. ■*.

A dinitrofenolok melegvérű toxicitása - a faji 

szóródásokat is figyelembe vó\^-közelítően a következő
képp alakul: legtoxikusabb a DNOC, közel azonos vagy va
lamivel kevésbé a DNP, csökkentett toxicitásu a DNBP, 
majd az észterszármazékok mérgező hatása jelentősen le
csökken /a dinobuton közel négyszer kevésbé, a DNBP-a- 

cetát 7-8-szor, a dinokap 25-35-ször kevésbé toxikus a- 

zonos állatfajt figyelembe véve/. A faji szóródásokat 

részben a felszivódásbeni különbségek, részben az egyes 

fajok közötti eltérő metabolizációs utak okozzák.
A heveny dinitrofenol-mérgezés mindenképpen az ener

giaforgalomban okozott zavarokra vezethető vissza. Leg
jellegzetesebb tünetei az erősen emelkedő testhőmérsék
let és a légszomj• A respiráció zavartalanul folyik to

vább, foszforilálás nélkül, igy pozitiv visszacsatolás
ként az oxidáció felgyorsul, az alapanyagcsere a normá
lisnak többszörösére emelkedik. Következményként a fo
kozódó hőtermeléssel a hőleadás továbbiakban nem képes 

lépést tartani, emelkedik a testhőmérséklet, és a foko
zott oxigénigényt a légzés és szívműködés fokozódása sem 

képes kielégíteni, szöveti hipoxia alakul ki. Az ala
csony szöveti ATP-szint/alacsony ATP/ADP arány/ követ

keztében fokozódik a glikolizis, amely végül a szénhid
rát tartalékok kiürüléséhez vezet. A hipoxiás szövetek
ben a savas metabolitok felszaporodása miatt acidózis 

alakulhat ki.
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Az akut mérgezés viharos lefolyású, szédülés, hő

hullámok, láz, szapora légzés, szivtáji fájdalmak, majd 

cianozis és anoxia, esetleg tüdőödéma jelentkezik, majd 

rövidesen beáll a halál,illetve a felvett dózistól füg
gően teljes gyógyulás következhet be /17-23/.

Azt, hogy az akut toxikus hatásért az energiaforga
lom zavara felelős, emlős szövetekkel végzett in vitro 

/66, 77/ és in vivo /67, 68/ kisórletes állatmérgezések
ben is bizonyitották, A dinitrofenol-kezelés hatására 

erősen lecsökkent a szövetekben a nagy energiájú fosz
fát vegyületek /АТР, UTP, GTP, СР/ koncentrációja, meg
nő a laktát/piruvát arány, valamint az ADP, AMP és anor
ganikus foszfát szintje /66-68/.

Bár valamennyi dinitroszármazékról elmondható, hogy 

nem kumulálódik, ismételt felvétel azonban a lassú kiü
rülés miatt kumulativ hatást eredményez, igy az LD5q- 

et megközelitő értékek egymást követő felvételével kí
sérleti állatokon több esetben halálos mérgezést tudtak

/. Bordás munkaegészségügyi vizsgá

latai során több napos DNBP permetezés közben a munkások 

vérében fokozatosan emelkedő DNOC szintet talált /6/а/.
A toxikológiai kézikönyvek a dinitrofenolokat álta

lában máj- és vesekárositók között emlitik. A károsodások 

azonban makroszkóposán többnyire nem észlelhetők. Miklo- 

vich a dinitrofenol-mérgezés jellegzetes kórbonctani el
változásában a bőr alatti kötőszövet és zsírszövet sárgás

előidézni /22, 23
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elszineződését jelöli meg* Felhívja azonban a figyelmet 

a kórbonctani kép összetéveszthetőségére á hemolitikus 

sárgasággal /23/.
A máj funkcionális állapotát jellemző biokémiai pa

raméterek változásáról több szerző számol be dinitrofe- 

nol-mérgezés hatására. A szérum transzaminázainak akti
vitás emelkedése heveny /37, 71/ és krónikus /74/ mérge
zésben, de a szérum bilirubin-szint emelkedés is májkáro- 

sitó hatásra utal /37/. Heneberg /72/ DNP-vel végzett kró
nikus toxicitás vizsgálata során fokozott koproporfirin 

és urobilinogén kiürítést észlelt. Burkastkaja dinitro- 

fenol-mérgezésben a transzamináz aktivitás emelkedése mel

lett az aldoláz aktivitás emelkedését is tapasztalta szé
rumban /71/.

A vese funkcionális károsodását jelzi a dinitrofe- 

nol-mérgezésben tapasztalt oligurea /21, 73/. Esqueverin 

/74/ humán DNOC mérgezésben észlelt protein ureát. Pol
lard és Fiibe /75/ emelkedett vérkarbamid-szintet mért 
szintén humán DNOC-mérgezésben. Magas maradók-nitrogén- 

szintet találták kutya /76/ és juh /37/ mérgezése során 

is, de kutyán a PAH szekréció csökkenését is kimérték 

DNP kezelés hatására /78/. A fentiek is arra engednek kö
vetkeztetni, hogy a máj- és a vesekárosodások finomabb 

enzimdiagnosztikai módszerekkel kimutathatók, mig a fény

mikroszkópos szövettani vizsgálatok nem alkalmasak a ká
rosodás jelzésére /6/Ь/.
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Fröslie és munkatársai több éve folyó kutatásai so

rán jórészt tisztázták, hogy a kérődzők esetében tapasz

talt eltérő metabolizmus ut a detoxikáció mellett, a 

keletkező diamino bomlástermékek methemoglobin-képző 

hatása miatt krónikus, vagy többszöri ismételt felvétel 

esetén inkább sulyosbitóan hat, A lassúbb kiürülés mel

lett, a DNBP bomlástermékeinek erőteljesebb methemoglo

bin-képző hatása is oka annak, hogy toxikusabb kérődzők

re, mint a DNOC, Mindkét anyag diamino metabolitja he- 

molitikus hatású is /37, 84-86/.

Monogasztrikus szervezetekben in vivo diamino-szár- 

mazók keletkezését ezidáig nem irták le, azonban Lange 

/100/ macska, Heneberg /72/ patkány kisérletes mérgezése 

során észlelt mérsékelt fokú methemoglobinémiát.Breinlich 

/80/, Rost /81/ és Heneberg /72/ humán dinitrofenol-mér

gezés következtében kialakuló methemoglobinémiáról számolt 

be •

A dinitrofenolok hemolitikus hatására utal az ész

lelt proteinuria /82/, emelkedett szérum bilirubin szint és 

fokozott koproporfirin, valamint urobilinogén ürités /72/, 

a vizelet feltűnő barnás elszineződése is /23, 36/. Laue 

juh és szarvasmarha ismételt DNOC-s kezelése után észlelt 

hemolizist /79/. Ezek alapján feltételezhető, hogy a Mik- 

lovich által jellegzetesnek talált szöveti sárga elszíne

ződés /23/ nem a dinitrofenolok okozta direkt festődés, 

hanem a bomlástermékek hemolitikus hatásának a következ

ménye /79/.
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Találunk adatokat arra vonatkozóan is, hogy a dinit- 

rofenolok az idegrendszert sem "kimélik". Tagaki és 

munkatársa /87/ vékonybél preparátum in vitro kezelése 

során egy sor dinitrofenol-származékról állapította meg, 

hogy acetilkolin felszabadítóként hatnak a neuromuszku- 

láris végződésekben. Transzmitter felszabadítóként ha

tott a DNP különböző ideg-izom preparátumban is /88-90/.

Landsteiner klasszikus immunkémiai vizsgálataiból 

régóta ismert, hogy a dinitrofenil csoport igen jó hap- 

ténként viselkedik. Másrészt,mint az már korábban emlí

tést nyert, a szervezetbe került dinitrofenolok 90-95 

százaléka a szérumfehórjékhez kötődik, igy joggal fel

tételezhető egy esetleges immuntoxikológiai.hatás is.

Vos és munkatársai /91/ patkányok orális DNOC kezelése 

során nem észleltek változást sem a humorális sem a cel- 

luláris immunválaszban. Saját vizsgálataink során egy 

hónapos 2 mg/ttkg intravénás beadását követően nem ta

pasztaltunk változást a humorális immunválaszban: sem 

ellenanyagot, sem az egyidejűleg virusantigénnel immu

nizált állatok vérében lényeges titercsökkenést sem ész

leltünk /92/. A fentiekkel ellentétben Dénes /93/ a DNOC 

fagocitózist gátló hatásáról számolt be. Bár ez utóbbi 

a dinitrofenolok energiaháztartásában okozott zavarának 

a következménye is lehet, az immunrendszerre gyakorolt 

hatás nem zárható ki.
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1.4.4. Egyéb toxikus hatások /teratogenitás, mutageni-
tás, karcinogenitás/

Gibson és Rao /94/ számolt be elsőként a DNBP 

teratogén hatásáról. Vemhes egerekben a DNBP azonos dó
zisa ip. alkalmazva teratogénnek bizonyult, mig az orá
lis kezelés negativ eredményt adott. A két utón nyert 

különböző eredményt a felszívódás és a metabolizmus ut 
eltérő voltának tulajdonították. Vemhes egereket szájon 

át kezelve 10 vizsgált peszticidből a DNBP bizonyult 

legkevésbé magzatkárositónak /97/.
Nehéz és munkatársai /95/ a DNOC mutagenitásáról 

számoltak be. Humán limfocita tenyészetben in vitro, de 

in vivo körülmények között is 10 mg/kg egyszeri ip. ke
zelés hatására bizonyítható volt a DNOC mutagén hatása 

patkánykísérletben.
Páldy és Kiss /96/ a dinokap hatóanyagú Karathan 

LC formulációt him egereknek ip. adva a pozitiv kont
rollként használt ciklofoszfamiddal csaknem azonos mér
tékű spermium degenerációt talált, jóllehet az "Ames" 

tesztben nem bizonyult mutagénnek a készítmény.
A mutagén anyagok általában potenciálisan karci

nogénként is megitélhetők, viszont a dinitrofenolok kar
cinogén hatására vonatkozóan nem találtunk adatokat, de 

olyan közleményt igen, amelyben a DNP antikarcinogén- 

nek bizonyult. Növényi szövetekben kémiai ágensekkel és 

sugár hatásra indukált tumorkópződést 10-től 100-szor
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kisebb koncentrációjú dinitrofenollal tudták gátolni, 

mint aszkorbinsavval /98/. Dimetil-benzantracénnel ke

zelt sziriai aranyhörcsögökön hasonló módon effektivebb 

gátló hatása volt a DNP-nek, mint az aszkorbinsavnak, 

a kémiai tumorigenezisre /99/.

1.5. A dinitrofenol mérgezés kémiai-biokémiai diagnosz

tizálásának lehetőségei

A nitrofenolok mikro mennyiségeinek meghatározásá- 

ra - a szerves szintetikus növényvédő szer hatóanyagok 

között elsőként - már a 40-es évek végére sikerült olyan 

módszert kidolgozni, amely a toxikológiai gyakorlatban 

is alkalmazható volt /102/. A mérgezés diagnosztizálá

sára ma is a legalkalmasabb módszer a vér és a vizelet 

dinitrofenol tartalmának mérése. A mért értékek alapján 

az expozició mértéke is becsülhető, bár az eredmények 

megítélésében nincs teljes egyetértés, mint azt két azo

nos időben, egyazon országban megjelent kézikönyv adatai 

is mutatják. Hayes / 36/ a vér DNOC koncentrációja alap

ján az expozició mértékét az alábbiak szerint itéli meg:

0-20 A*g/ml jelentéktelen 

jelentősebb felvétel 

még veszélytelen 

észlelhető klinikai tünetek

20-40

40-60

60-80

80-100 veszélyes

igen veszélyes, halálos100-
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Curry /101/ és munkatársai már szigorúbban Ítélnek:

jug/ml alatt : veszélytelen 

" : toxikus tünetek

20

30-40

kritikus40-65

felett: halálos75

A fentiek is bizonyítják, hogy az eredmények értéke

léséhez meybizható kórelőzményi adatok és kellő kritika 

is szükséges. A mórt értékek a felvett dózison túl 

expozíció és a mintavétel között eltelt időtől is nagy

ban függenek, igy azonos érték mögött súlyos mérgezés, 

vagy nem túl jelentős expozíció is meghúzódhat.

az

A fentiek miatt komoly jelentősége lehet olyan bio

kémiai módszernek, amely a károsodás mértékére is felvi

lágosítást tudna adni. Erre nézve reménykeltőnek lát

szott az a néhány közlemény - melyeket már az általános 

toxikus hatás fejezetben az egyee szervek károsodásával 

kapcsolatban is említettünk -, amely a heveny és króni

kus mérgezés enzimdiagnosztikai lehetőségét is vázolta 

/57, 71, 74/*
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2. Anyagok és módszerek

2,1. Kísérleti állatok

Az in vivo kísérleteket házinyulon és fácánon vé
geztük. A nyulak ujzélandi fajtájú, fehér 2-3 kg közöt
ti himek, a békéscsabai Állategészségügyi Intézet törzs- 

tenyészetéből származtak. A fácánok mesterségesen te
nyésztett random állományból származó tyúkok voltak. A 

takarmányozás nyulak esetében GMV szabvány nyultáp, ad 

libitum széna és viz. A fácánok takarmánya MAVAD fácán
táp, a vizet önitatós rendszerből kapták.

2.2. Kísérleti anyagok

A használt növényvédő szer formulációk /Aretit 40 

WP, és Aretit 50 ЕС/ a fűzfői Nitrokémia gyár termékei 
voltak. A tiszta hatóanyagok közül a DNP alt. minőségű 

Reanal készítmény volt, a DNOC, DNBP és DJSIBP-acetát 98-99 

százalékos tisztaságú Nitrokémia, a dinobuton és dinokap 

minőség megjelölés nélkül, a Kwizda, illetve a Rohm and 

Haas gyártmánya volt. A szokvány labor-vegyszerek Reanal 
alt.minőségűek voltak, az egyes vizsgálatokhoz használt 

egyéb anyagok minőségét a módszerek leírásánál részletez
zük •

2.3.-A kísérletek kivitelezése

2.3.1. Etetési kísérletek
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A kísérleteket házinyulakkal végeztük. Az állato
kat egyidejűleg elkülönítve, testtömegre számított /a 

készítmény deklarált hatóanyagtartalmát alapul véve/ 

mennyiségű Aretit 40 WP formuládét tartalmazó takar
mánnyal etettünk. A készítmény acetonos szuszpenzióját 

nyultápra szárítottuk. Az állatok igy 10 mg/ttkg DNBP- 
acetátot vettek fel naponta. A kísérlet idején a kontroll 
állatcsoport azonos mennyiségű kezeletlen tápot kapott.
Az etetési kísérletek 2-14 naposak voltak. A kísérletek 

befejeztével az állatokat tarkóütós után elvéreztettük, 

a vérből és az egyes szövetekből mintát vettünk.

2.3.2.A direkt applikációs kísérletekben az állatokat

egyedi jelzéssel láttuk el,

a./ A testtömegre számított mennyiségű tiszta ha
tóanyagot fiziológiás foszfátpufferben oldva intravéná
sán adtuk be.

b./ A technikai készítmény vizes szuszpenzióját 

szondán át juttattuk az állatok nyelőcsövébe. A kísérle
tekben csak a vérmintákat dolgoztuk fel a szénhidrát és 

zsíranyagcsere, illetve egyes enzim aktivitás mérések
hez.

A nyulakból a fülvónából, a fácánokból a szárnyvé
nából vettünk vért.

2.3.3. Az inhalációs expozíció vizsgálatát a fácánokon
végeztük. A kisérleti és kontroll állatokat külön lég

térben helyeztük el. A kisérleti állatok ketreceit 1 szá-
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zalékos vizes Aretit 50 WP formulációval átitatott szü- 

rőpapirral boritottuk. A két helyiség hőmérséklete 25°C 

volt. A légtér DNBP-acetát koncentrációját naponta mér

tük, a kisérlet harmadik napján az előzőek szerint vér

mintát vettünk.

2.3*4. Szántóföldi modellkisérletek

a./ Az Aretit 50 ec permetezés hatását fácánokon 

vizsgáltuk. 30-40 cm növekedésű lucernatáblára 16 négy

zetméteres volierekben helyeztük el a kisérleti és kont

roli-állatokat. Két napi szoktatás után a kisérleti ál

latokat a kezelt területre telepitettűk, amelyet a ké

szítmény a gyakorlatban szokásos dózisával permeteztük le. 

A kisérleti állatokat folyamatosan megfigyeltük, majd 

a 4. napon elvéreztettük#kórbonctani, kórszövettani és 

biokémiai vizsgálatnak vetettük alá.

V*

b./ Az összetett növényvédő szer expozíciós hatá

sát hasonló módon vizsgáltuk. Az előzőekben ismertetett 

módon kolinészteráz gáltó hatású készítménnyel /Wofatox 

50 ЕС/ végeztünk permetezést. A két kisérleti csoportot 

intakt állatokból, illetve a már Aretittel érintkezett 

állatokból képeztük.

2.3.5. Mintavétel, a minták feldolgozása

A vérminták alvadásgátlására a heparint használtuk. 

A plazmát feldolgozásig 0 és 4°C

kisérleti és kontroll állatok kórboncolása után a váz-

között tároltuk. A
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izomból, a szívből, a májból és veséből biokémiai és szö
vettani vizsgálatra mintát vettünk. A biokémiai vizsgá
latra szánt szövetdarabokat feldolgozásig jégen tartot

tuk, a szövettani mintákat 10 százalékos formaldehid 

oldatban fixáltuk.

2.4. Vizsgálati módszerek

2.4.1. A kísérleti állatok tömegét a kísérlet kezdetén és
a befejezéskor mértük. Az egyes szervek közül az álla
tok vázizmából gastrocnénius és a soleus izom, valamint 

a szív, a vese és a máj tömegét mértük.

2.4.2. Szövettani vizsgálatok

A formaldehiddel rögzített szövetmintákból fagyasz
tással és parafinba ágyazással készitett metszeteket he- 

malaum-eozinnal festettük, és fónymikroszkópikusan ér
tékeltük. A vizsgálatokat a Békéscsabai Állategészség
ügyi Intézet kórbonctani osztályán végeztük.

2.4.3. Az egyes hatóanyagok meghatározására szolgáló a-
nalitikai módszerek

a./ Spektrofotometriás módszerrel /105/ mértük 

a levegő DNBP-acetát koncentrációját. A kisérleti álla
tok légteréből DMSO-t tartalmazó elnyeletőedényen ismert 

mennyiségű levegőt szívattunk át. Az elnyelető oldatot 

444 nm-en fotometráltuk , és DNBP-acetáttal készült
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Standard oldattal végzett kalibrációba az átszivatott 

levegő mennyiségének ismeretében a mért értékeket mg/m^ 

DNBP-acetátban adtuk meg.

b./ Vékonyréteg kromatográfiásan /103, 104/ vizs

gáltuk a használt technikai készítmények "szabad fenol" 

/DNBP/ tartalmát. A készítményekből acetonos törzsolda

tot készítettünk. Kieselgél 60 Merck lapra a standard 

DNBP és ONBP-acetát mellé felvive a törzsoldat ismert 

térfogatait,a lapot vizuálisan értékeltük ki. Futtató

ként benzol: etilacetát 8:2 arányú elegyót használtuk, 

előhívásra ammóniagőzt.

c./ A bomlatlan hatóanyag kvantitatív mérését gáz

kromatográfiásán végeztük mindkét készítményből /103, 

104/. Az előzőekben ismertetett formuláció törzsoldatai

ból n.hexánnal készítettük el a névleges hatóanyagtar

talom alapján hozzávetőlegesen 5 jug/ml koncentrációjú

munkaoldatot. A standard és a minta azonos mennyiségei

nek beinjektálása során kapott kromatogrammot a csucsma-

értékeltük ki. Az eredményta hatóa- 

Gázkromatográfiás körül-

gasságok alapján 

nyag tömeg %-ában adtuk meg.

mények: PYE UNICAM 304. tipusu gázkromátográf, Ni®^ 

tronbefogási detektorral. Oszlop: 180 cm-es 2 mm belső át

mérőjű szilanizált, Pyrex üveg. Töltet: Supelcoport 100/ 

120 mesh hordozón 3 % OV-17 megosztó folyadék. /Mindkét 

anyag Supelco gyártmány volt./ Vivőgáz: nagy tisztaságú

elek-
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nitrogén, áramlási sebessége 80 ml/perc. A meghatározást 

210°C injektor, 210°C oszlop és 280°C detektorhőmérsék

leten végeztük.

d./ Vérből és májhomogenátumból gázkromatográfiá

sán /35/ határoztuk meg a bomlatlan és az "össz-dinitro- 

fenol" tartalmat. Egy ml vért 3 ml 6 N HCl-el elegyítet

tünk, majd lezárt centrifugacsőben időnként rázogatva 

egy órán át 90°C-os vízfürdőben inkubáltunk. A mintát le

hűlés után 2x5 ml hexán:óter 1:1 arányú elegyével exra- 

háltuk. Az egyesitett szerves fázisokat infralámpa alatt 

levegőáramban 1 ml-re pároltuk be. 0,5 ml-t kivéve, an

nak ismert térfogatú hígításával, a bomlatlan ószterszár- 

mazék koncentrációjának meghatározására egy-egy mikroli- 

tert injektáltunk a gázkromatográfba. A körülmények 

az előzőekben leírtakkal azonosak voltak.

Az extraktum másik 0,5 ml-hez annyi éteres diazome- 

tán oldatot adtunk, mig a reakció elegy maradandóan sár

ga színűvé vált. A standard ONBP oldatból hasonló módon 

metilétert készítettünk. A reakció elegyet egy éjszakán 

át állni hagytuk /ez idő alatt az oldószer elpárolog/, 

majd hexánban felvéve az előzőekben leírtak szerint gáz- 

kromatografáltuk. A módszer 80-85 százalék visszanyerés

sel alkalmazható.

e./ Máj homogenátum "nitrofenolészter-hidroláz" ak

tivitását in vitro körülmények közt vizsgáltuk. 1 g 

nyulmájat Ю-szeres mennyiségű fiziológiás foszfátpuffér-

г.
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ben homogenizáltunk. A homogenizátumot lecentri

fugáltuk. A felül úszó 1-1 ml-éhez 100 jug dinobutont ad

tunk, és 37°C-os vízfürdőben inkubáltuk. Az egyes csöve

ket 10 percenként hexán:aceton 8:2 arányú elegyével extra

háltuk, vízmentes Иа280д-дуе1 kezeltük és azonnal gázkro-

A használt oszlop 180 cm-es 4 mm belső át

mérőjű, Supelcoport 100/120 mesh hordozóra 1 százalék 

OV-22 + 1,5 % OV-17 megosztó folyadékot tartalmazott.

A mérés körülményei a továbbiakban azonosak voltak a már 

leírtakkal.

matografáltuk.

2.4.4. Aszparatát aminotranszferáz, AST, E.C. 2.6,11.

/Korábban glutamát-oxálacetát transzamináz, GOT/

Aktivitását fotometriásan mértük /108/. Az enzim

az alábbi reakciót katalizálja:

aszparatát+ oC-ketoglu tarát 

A meghatározás elve, hogy az enzim által katali

zált reakció során képződő oxálacetát az inkubálási 

idő

glutamát+oxálacetát

alatt spontán piruváttá alakul, amely dinitrofenol- 

hidrazinnal hidrazont képez. A keletkező hidrazon szárma

zék lúgos közegben fotometriásan meghatározható.

A használt szubsztrát oldat 0,1 M pH 7,4-es fosz- 

fátpufferben 0,1 M L-aszparatátot ás 2 mM 

tarátot tartalmazott. A mérés során 1 ml szubsztrát oldat

hoz 0,2 ml mintaoldatot adva indítottuk a reakciót és 1 

órás 37°C-os inkubálás után 1 ml 1 M/l-es HCl-ben oldott

<X-ketoglu-
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1 mM -es dinit гоfenilhidrazin oldat hozzáadásával ál

lítottuk le. A képződött dinitrofenilhidrazont 10 ml 

0,4 N NaOH oldat hozzáadása után 540 nm-en mértük. Az 

enzim aktivitását Na-piruváttal felvett kalibrációs gör

be alapján nkat/l-ben adtuk meg.

2*4.5. Alanin aminotranszferáz, ALT, E.C. 2.6.12.

/Korábban glutamát-piruvát transzamináz, GPT/

Az enzim az alábbi reakciót katalizálja: 

L-alamin+ ot-ketoglutarát L-glutárná t + piruvá t 

A keletkezett piruvátot hasonlóan az AST-nél le

írtakkal dinitrofenil hidrazon formában mértük/108/. A 

mérés csaknem tejesen azonos az AST-nél leírtakkal. Szub- 

sztrátként 7,4 pH-ju 0,1 M 

DL-alanin és 2 mM

foszfátpufferben 0,2 M 

Л-ketoglutarátot használtunk. A re

akciót 1 ml szubsztrát oldathoz 0,2 ml mintaoldatot adva 

ipditottuk. 30 perces 37°C-os inkubálás után állítottuk

le. A továbbiakban a mérés teljesen azonos a AST-nél le

írtakkal. Az AST és ALT aktivitásátBoehringer tesztek

kel mértük.

2*4.6. Alkalikus foszfatáz, AP, E.C. 3.1.3.1.

Aktivitását az alábbi reakció alapján mértük:

foszfát+p-nitrofenolp-nitrofenilfoszfá t + H^O 

A p-nitrofenol koncentrációja 405 ппъ-еп fotomet- 

ráfásan mérhető /109/.
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Szubsztrát oldatként 10,5-09 pH-ju glicin /50 mM / 

és magnéziumklorid /0,5 mM / pufferben 5,5 mM . nátrium- 

p-nitrofenilfoszfátot tartalmazó oldatot használtunk.

Az enzim aktivitás mérését 25°C-on végeztük. 2 ml szubsz- 

trát oldathoz 50 jul minta oldatot adva indítottuk a re

akciót és a reakció elegyet a fotométer küvettájába tölt

ve 30 másodpercenként feljegyeztük az extinkció változást. 

Az aktivitást p-nitrofenollal felvett kalibrációs görbe 

alapján határoztuk meg. A méréshez Boehringer tesztet 

használtunk.

X-glutamil-transzferáz,2.4.7. GT, E.C. 2.3.2.2.

Aktivitását az alábbi reakció alapján fotometriá- 

san határoztuk meg /110/:

L- X -glutamil-3,karboxi-4-nitroanilid+glicilglicin 

L- У-glutamilglicilglicin+5-amino-2-nitrobenzo-

át

A szubsztrát oldat 8,25 pH-ju 0,1 M -os trisz puf- 

ferben 4 mM L- "У -glutamil-3-karboxi-4-nitroanilid és 

0,1 M . koncentrációjú glicilglicint tartalmazott. Az en

zim aktivitását25°C-on mértük.2 ml szubsztrát oldathoz 

o,2 ml mintát adva indítottuk a reakciót és a reakció e- 

legyet 1 cm-es küvettába átvive 405 nm-en percenként fel

jegyeztük az extinkció változást. Az aktivitást 5-amino- 

2-nitrobenzoát oldattal felvett kalibrációs görbe alapján 

határoztuk meg.
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2.4.8. Kolinészteráz /acil-kolin-acilhidroláz/ CHEf

E.C. 3.1.18.

Aktivitását Ellman módszere /111/ alapján mér
tük. A mérés alapja az alábbi reakció:

acetiltiokolin+HgO—>tiokolin+acetát 

A keletkező tiokolin ditiobisznitrobenzoáttal sár
ga szinü fotometrálható terméket képez. A meghatározás
hoz 7,2 pH-ju, 52 mM -os foszfátpuffért használtunk. A 

pufferben oldott kromogén /5,5'-ditiobisz-2-nitrobenzoe- 

sav koncentrációja 0,26 mM volt. A szubsztrát acetil 
tiokolin-jodid oldat koncentrációja 156 mM volt. A mé
rést 25 C-on végeztük. 3 ml puffer-kromogén elegyhez 

20 /j1 mintát adtunk, majd azt követően 0,1 ml szubsztrát 

oldatot adva indítottuk a reakciót, összekeverés után 

a fotométer küvettájába átvive a reakció elegyet, az 

extinkció változást 30 másodpercenként feljegyeztük. Az 

aktivitást tiokolinnal felvett kalibrációs görbe alapján 

határoztuk meg. A méréshez Boehringer tesztet használtunk.

о

2.4.9. Tejsav dehidrogenáz, LDH, E.C. 1.1.1.27.

Aktivitását fotometriásan /107/ határoztuk meg.
Az enzim az alábbi reakciót katalizálja:

laktá t + NAD+piruvá t+NADH

Az LDH aktivitása a NADH fogyásából, meghatározható.

a./ Az össz-aktivitás meghatározásához 7#5 pH-ju
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foszfátpuffért használtunk. A pufferben oldott 

piruvát koncentrációja 0,63 mM 

tillált vízben oldottuk, 11 mM 

pufferbe'n oldott piruvát oldathoz 50 jul NADH oldatot ad

tunk, majd 0,1 ml minta hozzáadásával indítottuk a reak

ciót. A reakció elegyet a spektrofotométer küvettájába 

átvive 25°C-on 340 nm-en percenként feljegyeztük az ex- 

tinkció csökkenését.

52 m M

volt. A NADH-ot desz-

koncentrációban. 3 ml

b./ Az izoenzimek közül a szív és máj eredetű izoen- 

zimeket határoztuk meg, Bergmeyer adszorpc.iós módszere 

alapján /112/. A meghatározás elve és a használt olda
tok azonosak az előzőekben leírtakkal. A módszerrel az 

össz-aktivitást, illetve az LDH^ izoenzimet DEAE-Sepha- 

dexen megkötve a májeredetü aktivitás mérhető. A teljes 

és a nem adszorbeált aktivitás különbsége a sziveredetü 

aktivitást adja. A DEAE-Sephadex A-50 gél 20 mg/ml-es szusz
penziójából 1 ml-t adva a minta 1 ml-éhez, az elegyet a- 

laposan összeráztuk, majd 10 perc állás után lecentrifu
gáltuk. Az igy nyert felüluszót használtuk a nem adszor
beált izoenzim aktivitásának méréséhez. A teljes aktivi
tás és a nem adszorbeált aktivitás mérése az előzőekben 

leírtak alapján történt.

2.4.10. Leucin amidopeptidáz /L-leucil-peptid hidroláz/
LAP, E.C. 3.4.11.1.

Az enzim azokat a peptideket hidrolizálja, ame

lyeknek N-terminális aminósava leucin. Az aktivitás mé-
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réséhez L-leucin-p-nitroanilid szubsztrá tot használtunk. 

A meghatározás alapja az alábbi reakció:

L-leucin-p-nit roanilid -»•L-leucin+p-nitroanilin 

A keletkező p-nitroanilint 405 nm-en fotometrál-

tuk. A meghatározáshoz 7,2 pH-ju 110 тм 

fért használtunk, A szubsztrátoldat koncentrációja 26 

volt. A mérést 3 ml pufferhez adott 0,1 ml szub

szt rá t hozzáadása után 0,2 ml mintaoldat adásával indí

tottuk. A reakció elegyet összekeverés után a fotométer 

küvettájába öntöttük át és 25°C-on 405 nm-en feljegyez

tük az extinkció változását percenként. Az aktivitást 

p-nitroanilinnel felvett kalibrációs görbe alapján hatá- 

A méréshez Boehringer tesztet használtunk.

-os foszfátpuf-

тм

roztuk meg.

2.4.11. Katepszin D, E.C. 3.4.23.5.

A reakcióelegy 0,5 ml mintát és 0,5 ml szubsztrát 

oldatot tartalmazott. A szubsztrátoldat 1 % bovin hemog
lobin, 0,1 M pH 3,5 acetát-puffer összetételű volt. 44°C- 

-os vízfürdőben 1 óráig inkubáltuk a csöveket, majd 1 

ml 10 %-os TCA-val állítottuk le a reakciót, összerázás 

és 10 perc várakozás után 800 g-vel 10 percig centrifu
gáltuk a csöveket. Az enzimműködés során a szubsztrátfe
hérjékből kisebb molekula tömegű termékek keletkeznek. A 

TCA hozzáadására a nagyobb molekula tömegű fehérjék, köz

tük a hemoglobin is, denaturálódnak és kicsapódnak, e- 

zek a centrifugálás után a cső alján üledéket képeznek.
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A felüluszóban maradó reakciótermékek mennyiségét Bar

rett szerint /114/ határoztuk meg. A vak csövekben a 

szubsztrátoldatot inkubáltuk, majd a TCA bemérése után

adtuk hozzá az enzimmintát. Minden egyes mintánál kü

lön vakot készítettünk. hogy a különböző mintákat ele

ve meglévő Polin pozitivitásból származó esetleges hi

bákat elkerülhessük. A vakkal szemben 700 nm-en mért ex- 

tinkció alapján, tirozinnal felvett kalibrációs görbe se

gítségével számítottuk ki az enzim aktivitását.

2.4.12. Azokazeináz /Katepszin L-szerü aktivitás/

E.C. 3.4.22.

0,5 ml mintához 0,5 ml 1 %-os azokazeint és 0,1 

M Na-K-foszfát puffert tartalmazó szubsztrátoldatot ad

tunk. 44°C-os 2 órás inkubáció után 2 ml 6 %-os TCA-val 

. állítottuk le az enzimreakciót. 800 g 10* centrifugálás u- 

tán a felüluszót kvarcküvettába töltve az azokazein en

zim bontásából származó TCA-szolubilis fragmentumok meny- 

nyiségét UV fényben, 333 nm-en történő fotometrálással 

mértük. A vakoknál a szubsztrátoldatot inkübáltuk, majd 

a TCA bemérése után adtuk hozzá a mintát. A vakkal szem

ben mért extinkcióértékekből kalibrációs görbe segítsé

gével határoztuk meg a lebontott azokazein mennyiséget.

Az enzimaktivitást mg azokazein/s/g egységekben adtuk meg.

**-aktivált neutrális proteáz, E.C. 3.4.22. -2.4.13. Ca

A szubsztrátoldat 1 % azokazeint, tiolproteáz
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aktivátorként 10 шМ 2-merkaptoetanolt, és a hosszú inku- 

bálás miatt, a mikrobák esetleges elszaporodásának meg- 

gátlására 2 mM Na-azidot tartalmazott pH 7,5-es Tris- 

HC1 pufferben. A teszt-csövekbe a 0,5 ml mintához 0,1 ml 

30 mM-os CaCl2-ot, a vak csövekbe 0,1 ml puffert adtunk, 

majd 0,5 ml szubsztrátoldat bemérésével indult a reakció. 

A csöveket 25°C-on 8 óráig inkubáltuk. A további proce

dura az azokazeináz esetében leirtakkal egyezett /115/.

2.4.14. Kimotripszinszerü izomproteáz, E.C. 3.4.21.

A teszt-csövekbe 0,5 ml mintát és 1 ml szubszt- 

rátoldatot mértünk be. A szubsztrátoldat 2 mM N-ace- 

til-tirozin-paranitroanilid, pH 8-as, 0,1 M Tris-HCl puf

fer volt. A reakciót 44°C-on 2 óráig tartó inkubálás u- 

tán 1 ml 10 %-os TCA-val állitottuk le. Centrifugálás 

/800 g, 10'/ után 2 ml felüluszóhoz 1 ml 2 % NaOH, 5 % 

Tris tartalmú oldatot mértünk a közeg lugositására. A 

vakok esetében itt is a szubsztrátoldatot inkubáltuk, 

majd a TCA után adtuk a mintát. Az enzim a tirozin-p-

p-nitroanilint tesz szabad

dá, melynek lúgos közegben sárga szinét 405 nm-es mér

hetjük, anélkül, hogy a szubsztrát fényelnyelése zavar

ná azt. A tirozin aminocsöportjához kötött acetilgyök 

megakadályozza, hogy a szubsztrátot aminopeptidázok is 

bonthassák, igy az adott körülmények között a mérés a 

kimotripszinszerü enzimekre eléggé specifikus ./Ы6/»

nitroanilid hidrolizisével
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Valamennyi izomproteáz enzim aktivitásának mérését 

a S20TE Biokémiai Intézetében végeztük.

2.4.15. Aceton meghatározása vérplazmából

Az acetont2,4 dinitrofenilhidrazinnal hidrazon- 

ná alakitva gázkromatográfiásán /117/ határoztuk meg.
A reagens oldatot az alábbiak szerint kószitettük: 2 g 

2,4-dinitrofenilhidrazint /DNPH/ 3-5 ml cc.HCl-el eldör
zsöltünk, majd 500 ml 2 N HCl-ben oldottunk. Az oldatot 

szűrés után n-hexánnal kiráztuk a karbonil-hidrazon 

szennyeződések eltávolitására. A kirázásra használt oldó
szer szilikagél oszlopon regenerálható. A kirázást addig 

ismételtük, amig a hexános fázis szintelen nem maradt.
A reagens oldatot hexánróteg alatt tartottuk. Az extrak- 

cióhoz használt normál hexánt hasonlóképpen a reagens 

oldattal történő kirázással meg kell tisztítani a mindig 

jelenlévő aldehid, illetve ketonszennyezettségtől.Bio
lógiai folyadékokra /vér, plazma, vizelet/ az alábbi mód
szert használtuk /118/: 0,5 ml plazmához 0,5 ml DNPH re
agenst adtunk, jól zárható centrifugacsőberi összerázás 

után azonnal 10 ml "karbonil mentesített" hexánt mértünkc 
rá. Az elegyet 20 percig szobahőmérsékleten állni hagy
tuk, majd 20 másodperces intenziv összerázás után a fá
zisokat szétválni hagytuk /kb. 30 perc/. A felső hexá

nos fázisból leszivatva vízmentes nátriumszulfátos szá

rítás után az extraktum közvetlenül gázkromatografálha- 

tó. Standardként acetonos törzsoldat hasonló módon de-
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rivatizált extraktumát alkalmaztuk« Gázkromatográfiás 

körülmények: 90 cm-es 4 mm-es belső átmérőjű szilani- 

zált pirexoszlopot hasziáltunk. A töltet Supelcoport 

100/120- mesh hordozón 1 % SE-30 és 1,5 % OV-17 megosz

tó folyadékot tartalmazott* A detektálást Ni®”* 

tektprral végeztük. A vivőgáz nagy tisztaságú nitrogén

volt, áramlási sebessége 75-80 ml/perc. Oszlophőfok és
оaz injektor tér hőmérséklete 220 C, a detektortér hő

foka 280°C volt.

E.C. de-

2.4.16. Glukóz meghatározása, plazmából

A meghatározás alapja, hogy a glukózt oxigén és 

viz jelenlétében a glukóz oxidáz glukonsavvá és hidro- 

génpproxiddá alakítja. A keletkező hidrogénperoxiddal 
a fenol és a paraaminófenazon peroxidáz hatására színes 

terméket képez, amely fotometráiható /119/.
A reagens oldat pH 7-es foszfátpufferben oldott 

fenolt, 1,64 mM10 mf'l p-aminofenazont 12 u/ml glukóz- 

oxidáz és 1,2 u/ml aktivitású peroxidázt tartalmazott.A 

meghatározás során azonos módon kezelve a vak és a stan

dard oldatból, valamint a mintából 10 jul-t adtunk 1 ml 

reagenshez, összekeverés utón 25°C-on 30 percig állni 

hagytuk, majd 515 nm-en fotometráltuky'Galenppharm teszt/

2.4.17. A plazma triglicerid /TG/ koncentrációjának mé-

rése

A meghatározást fotometriálisan végeztük. A mód-
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szer elve, hogy a triglicerideket szelektiven extrahál

juk, majd a lúgos hidrolízissel felszabadított glicerint 

metaperjodáttal formaldehiddé oxidáljuk, A formaldehid

acetilacetonnal és ammóniumionokkal sárga vegyületté kon- 

denzálódik, amelyet 405 nm-n fotometrálhatunk /12.1/.

Csiszolt dugós kémcsövekbe 0,2 ml szérumot,2 ml 

extraháló oldószer keveréket /heptán: izopropanol 4:7

kénsavoldatot mérünk.arányú elegye/ és 0,5 ml 0,04 M 

Egyidejűén desztvizzel és 3 különböző koncentrációjú s- 

tandard oldattal vak és standard bemérést is végzünk. A

csöveket lezárva 1 percig fel-leforditva alaposan ösz- 

szerázzuk, majd a fázisok szótválsáig állni hagyjuk. E-

közben azonos jelzésű csövekbe 2 ml hidrolizáló oldatot 

mérünk /22 mM

arányú elegyében/, majd hozzáadjuk az extratum /felső fá

zis/ 0,2 ml-ét és összekeverjük. A csöveket 60°C-os víz

fürdőben egy órán át inkubáljuk, majd ennek leteltével

nát riummeta—

káliumhidroxid desztviz: izopropanol 1:9

1 ml oxidáló oldatot adunk hozzá /4,6 mM

ammóniumacetát desztvizes oldata, amely

nek: pH-ját ecetsavval pH 6-ra állítunk be/, majd össze

keverés után további 20 percig még a vízfürdőben hagyjuk. 

A csöveket kivéve 30-35°C-os vízfürdőbe tesszük át /ala

csonyabb hőmérsékleten az oldat könnyen megzavarosodhat/, 

majd gyorsan 405 nm-on fotömet ráÍjuk. A TG koncentrációt 

izopropanolban oldott trioleinnel felvett kalibrációs 

görbe alapján határozzuk meg. A meghatározáshoz Reanal

perjodát 1 M
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alt minőségű vegyszereket használtunk.

2.4.18. A plazma szabad zsirsavtartalmának meghatórozása

A meghatározás alapja, hogy az észterifikálatlan 

szabad zsírsavak /NEFA: non esterified free fatty acid/ 

Cu++ionokkal réz-szapanná alakíthatók, amely 

oldószerrel kiextraháIható. A szerves fázis réztartalma 

dietilditiokarbamáttal reagáltatva szines komplexet képez, 

amely spektofotometriásan mérhető /120/.

A rézreagens oldat kilenc térfoga t.rósz 1 M -os 

trietanolamin, egy térfogatrész 1 N ecetsav és 10 térfo

gatrész 6,45 % róznitrát oldat elegyéből állt. Szinkép- 

ző oldakónt n butanolban oldva 0,2 %-os Na-dietil-ditio- 

karbamátot használtunk. A meghatározáshoz vak, 3 különböző 

kopcentárióju standard és a minta 0,5 ml-ét jól zárható 

centrifugacsőbe mértük. 2 ml rézreagenst és 5 ml kloro

formot adtunk hozzá, majd a csöveket lezárva 10 percig 

rázattuk. Rázatás után a fázisok szétválásának elősegí

tésére az elegyet lecentrifugáltuk. A felső fázist óva

tosan leszivattuk, majd az alsó kloroformos fázisból 2 

ml-t kivéve 0,2 ml szinreagenssel elkevertük. A mérést 

440 nm-en végeztük. Standardként sztearinsav kloroformos 

oldatát használtuk.

szerves

2.4.19. A szétkapcsoló hatás vizsgálata

In vitro körülmények között nyulszivból nyert 

mitokondriura szuszpenzió oxigén felvételének sebességét
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polarográfiásan, Clark-féle oxigénelektród segítségével 

mértük /106/. A méréshez használt készülék egyedi konst
rukciójú volt /122/. 4 ml 37°C-on termosztált és normál 

atmoszférikus levegővel telitett vizsgálati médiumhoz 

annyi tömény mitokondrium-szuszpenziót mértünk, hogy an
nak mitokondriális proteintartalma 1-1,5 mg/ml legyen. A 

médium 2 mM-os foszfátpufferben 15 mM KCl-t tartalmazott, 

szubsztrátként 1 mM piruvátot használtunk. Az egyes szét
kapcsoló anyagok hatására bekövetkező oxigénfogyasztás se
bességeit /Q02/ ADP hiányos állapotban /ST4/ mértük. /Az 

ST^-Chance és Williams terminológiája alapján /123/ - o- 

lyan "stady state*’ állapotot jelent, amelyben oxigén és 

szubsztrát jelenlétében a QO^ kicsi, a sebesség limitáló 

faktora az ADP hiánya./ A vizsgálatokat a SZOTE Gyógyszer
tani Intézetében végeztük.

2.4.20. Formaldehid koncentráció meghatározása vérplazmá-
ból

A vérben mérhető szabad formaldehid koncentráci

ót 2,4-dinitrofenol-hidrazinnal hidrazonná alakitva gáz

kromatográfiásán mértük /118/. A módszer teljesen azonos 

az acéton koncentrációnál leirtakkal. Á mérési eredménye

ket az autentikus hidrazon származókkal felvett kalibrá

ciós görbe alapján adtuk meg.
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3, Eredmények

3.1, A kísérletekben használt technikai készítmények ha
tóanyag tartalma

Vékonyréteg kromatográfiásan vizsgáltuk a használt 

technikai készitmények "szabad fenol" /DNBP/ és bomlat- 

lanf valamint az "össz-dinitrofenol"tartalmát• Szemikvan- 

titativ kiértékeléssel az Aretit 40 WP 5-8 % az Aretit 

ЕС 1 % alatti DNBP-t tartalmazott, az Acrex-30 EC-ben 

nem volt kimutatható mennyiségű DNBP. A lemezeket 1 %-os 

p-dimetilamino-benzaldehiddel bepermetezve újabb folto

kat nem észleltünk, azaz a készitmények részlegesen vagy 

teljesen redukált bomlástermékeket nem tartalmaztak,

A bomlatlan hatóanyagtartalmat gázkromatográfiásán 

mérve, az Aretit 40 WP formulációban 34 %, az Aretit 50 

EC-ben 48 % DNBP-acetátot határoztunk meg,

A formulációk oldatait metilezve DNBP-metiléter for

mában mértük az "össz-dinitrofenol" tartalmat, DNBP-re 

számítva az Aretit 40 WP 40,5 %, az Aretit 50 ЕС 49 %, 

az Acrex 30 ЕС 31 %-osnak adódott,

A 6. ábra a vékonyréteg kromatográfiás lap kontakt 

másolatát,a 7, ábra az egyes anyagok gázkromatográfiás 

elválasztását mutatja be.

I •

3,2, A kísérleti állatok vérének hatóanyag-koncentrációja

a./ Házinyulakkal végzett 3 napos 10 mg/ttkg Aretit 

etetés után gázkromatográfiásán vizsgáltuk az állatok vé-
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rének dinitrofenol koncentrációját. A palzmából bomlat- 

lan hatóanyagot 0,1 ug/ml kimutatási határ mellett 

tudtunk meghatározni. A metiléter formában mért hatóa-
nem

anyag-tartalom 35,7,ug/ml, 28,3Aig/ml, 42,4дзд/т1, 40,3 

jjg/ml volt. DNBP-axctat 
20 io S

fírtiit *10 fkcüt fícrzic 
2 20 **40 °Zo l°oC *

DkJRP 
2 S IO

сГ.77)егтгъ о trm

4© <a> <zOP <Z22>

6. ábra
A vizsgált formulációk VKR kromatogramja
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7.ábra
A DNBP-acetát, dinobuton és a DNBP-raetiléter GLC dia
gramja. /А к-gal jelölt csúcsok retenciós ideje azonos!/
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b./ Házinyulaknak szondán át 200 mg/ttkg hatóanyag- 

tartalmú Acrex 30 ЕС formuláció vizes szuszpenzióját adva, 

/3 kisérleti állat/3 óra elteltével vizsgáltuk a vér bőm- 

lat lan dinobuton tartalmát GLC-vel. A biztonságos /0,01 

ijg/ml/kimutatási határ fölötti mennyiségben bomlatlan ha

tóanyagot nem találtunk, a csupán nyomokban található di

nobuton már kvantitative nem volt kiértékelhető. /8.ábra/
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t 1л

3

1
l<*i cпАч ti TУ: 2 LJ-—42 Mi

5fi hfxrp 5
СЧ CMСО —s

o-
oo Г-8 OKW-»

8.ábra
200 mg/ttkg dinobutonnal kezelt házinyul véréből 3 óra 

után kimutatott hatóanyag GLC diagramja
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3.3. A ''nitrofenolészter-hidroláz- aktivitás in vitro

vizsgálata

20-szoros higitásu máj-homogenátumhoz adott 100 ;ug 

dinobutonból 37°C-os inkubálás után az 50. percben már 

nem lehetett kimutatni bomlatlan hatóanyagot. A kapott 

eredményt a 9, ábra кromatogramja szemlélteti.
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9 .ábra

Máj-homogenátumhoz adott dinobuton hidrolízise. /А dino- 

buton csúcsa után megjelenő rosszul eluálódó anyag a 

DNBP , amelynek növekedése is mutatja a hidrolízis mér

tékét ./
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3.4. A kísérleti állatok tömege

10 mg/ttkg Aretit etetés hatására 6 nap után a kí

sérleti állatok tömeggyarapodása az alábbiak szerint a- 

lakult:

4

+kont roll: 0,15-0,05 kg 

-0,10^0,08 kg

Az Aretit etetés hatására a kísérleti csoport tömeg-

n: 5

kísérleti: n: 5

gyarapodása elmaradt a kontroll mellett. A vizsgált szer

vek tömege közül a kísérleti állatok mája, valamint a fe

hér, glikolitikus anyagcseréjü. semimembranosus izom töme

ge csökkent lényegesen. A szív, a vese és a vörös, oxida

tiv anyagcseréjü soleus izom tömege gyakorlatilag nem vál

tozott. Az eredményeket a 10. és 11. ábrán mutatjuk be.

9 9 9

4 -

15 -60 3 -

1040 - 2 -

1 -20 - 5 -

К Ai< A К A
máj szívvese

10 .áb ra
Az egyes szervek tömegének változása 6 napos Aretit ete

tés után. /К: kontroll, A: Aretittel kezeit/
n:5 n :5
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g

6

4 J

2 ‘

AКК А

soleus sémimembranosus

A vázizmok tömegének változása 6 napos Aretit etetés u- 

tán. /К: kontroll, A: Aretittel kezelt/ 

n:5 n :5

3.5. Kórbonctani, kórszövettani vizsgálatok

Házinyulakkal végzett három, hat és tizennégy napos 

etetési kisérlet után a kisérleti állatokban nem volt 

észlelhető olyan kórbonctani elváltozás, amely dinitro- 

fenol-mérgezés következményének lett volna betudható. Az 

egyetlen jellegzetes kórbonctani képet a húgyhólyagok bar

nás-sárgás elszineződése jelentette. Az irodalomban leirt 

bőralatti kötőszövet .enyhe sárga szine, valamint a máj-
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és veseelfajulás nem volt megtalálható.
A fénymikroszkópikus szövettani vizsgálatok a váz- 

és szívizomban kóros elváltozásra nem utaltak. A májban 

és vesében észlelt elváltozások parazitás eredetűnek bi
zonyultak. Az irodalomban jellegzetes elváltozásnak tar
tott vese tubulus hám degeneráció csupán néhány esetben 

volt észlelhető.

3.6. Egyes szérumenzimek aktivitásának változásai

3.6.1. Házinyulakkal végzett etetési kísérletek

Három, hat és tizennégy napos Aretit etetési kí
sérletben vizsgáltuk az egyes szérum "indikátor“ enzimek 

aktivitásának változásait vérplazmából és az egyes szö
vetek homogenátumaiból. Részint a labor-kapacitás szűkös 

volta, másrészt egyéb technikai okok miatt ném minden e- 

setben tudtuk teljes következetességgel elvégezni vala
mennyi szérumenzim aktivitásának mérését.

a./ Az AST aktivitást 14 napos etetési kísérlet
ben vizsgáltuk plazmából és májhomogenátumból. Az AST 

citoszol enzim, de a mitokondriumokban is megtalálható. 

Minden szerben előfordul, a szérumban mért aktivitása a- 

zonban főként szív- és máj eredetű lehet. A Szérumban 

mért emelkedettebb érték nem járt együtt a májból mórt 

aktivitás csökkenésével /12. ábra/, amely arra utal, 

hogy jelentősen strukturális változás a májban nem kö
vetkezett be.
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nka t nkat
g/szövőt/X

400' 1200

200 1

400

AК К А

plazma máj
12.ábra

Az AST aktivitás változása 14 napos Aretit etetés után

/К: kontroll, A:kezelt/
n:5n:5

b./ Az ALT aktivitást 14 napos Aretit etetése után 

vizsgáltuk. Az ALT citoplazmatikus enzim, amely aktivi

tásának emelkedése a plazmában már enyhébb májkárosodást 

is jelezhet. A plazma emelkedett aktivitása kifejezett 

aktivitáscsökkenéssel járt a májban, amely valószinüsiti 

az enyhébb strukturális károsodást. A kapott eredményeket 

a 13. ábrán mutatjuk be.

c./ /-GT aktivitását 6 napos Aretit etetés után 

vizsgáltuk plazmából és vese-homogenátumból. A szérum 

/-GT aktivitása jelentősen csökkent. A /-GT membránhoz

.



59

kötött sejtenzim legnagyobb aktivitása a vese tubulus 

sejtjeiben van, igy annak mintegy indikátor enzimének 

tekinthető. Egyidejű aktivitás csökkenése a szérumban 

és a vesekéreg-állományban a tubulus sejtek károsodá

sára utal. Az eredményeket a 14. ábrán mutatjuk be.

nkat
g/szövet/ 

160 -

nkat

400 -

.*

80 -200 -

AКК А

májplazma

13. ábra

Az ALT aktivitás változása 14 napos Aretit etetés után

/К: kontroll, A: kezelt/
n :5n :5
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nlcatnkat
g/szövet/1

-

1500

100

500 -

20 AКAК

veseplazma

14. ábra

A ü"-GT aktivitása 6 napos Aretit etetés után

/К: kontroll. A: kezelt/
n :5n :5

d./ Az AP aktivitását plazmából minden etetési kí

sérletben, májból és veséből a három és tizennégy napos 

etetési kisérlet során mértük. Az alkalikus foszfatáz 

mindenütt előforduló enzim. Szubsztrát specifitása cse

kély, különböző foszfátvegyületek bontásában vesz részt.

A szérumban mért aktivitás csont, máj, vese-eredetű is 

lehet. Három napos etetési kisérlet után a szérumban 

enyhébb aktivitás csökkenés volt észlelhető, amely a 6 

és 14 napos etetési kísérletekben már sokkal kifejezet-
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tebben mutatkozott meg, amelyet a 15. ábrán mutatunk be.

A máj AP aktivitása három napos kisérletben jóval 

meghaladta a kontroli-értékeket, 14 nap után azonban már 

azok alsó értékeihez közelitő aktivitást mértünk: 16-os 

ábra •

A vese AP aktivitás is igen enyhe növekedést jel

zett három nap után, mig tizennégy nap után a 17. ábrán 

láthatóan már jelentősen a kontroli-aktivitások alá csök

kent .
nkat
1 Kont roll

> középérték 

1 SD 

n :16750 J

500

250 J

14 nap 
n: 6

3 nap 6 nap 
n:5n:5

15. ábra

Az AP aktivitás változása a plazmában
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nka t
g/szövet/

120 -

80 - kont roll 
középérték 

i SD 

ri: 1140 ■

14 nap3 nap
n:5 n :6

16.ábra
A máj AP aktivitása

nkat
g/szövet/

kont roll 
középérték 

t SD 

n :11

}240 -

120 -

14 nap3 nap
n:5 n :6

17.ábra
A vese AP aktivitása



- 63 -

e./ A СНЕ aktivitását valamennyi etetési kísérlet

ben vizsgáltuk a plazmából, mig a máj homogenáturnéban ha

sonlóan csak a három és tizennégy napos kísérletben mér

tük. A szérum kolinészterázt a máj termeli, igy aktivitá

sa a szérumban részben a máj funkcionális állapotát is 

tükrözi. Növényvédő szer toxikológiai szempontból a szé- 

rumkolinészteráz aktivitás foszfátészter és karbamát in- 

szekticidekkel bekövetkezett expozíció jelzésében diag

nosztikai értékű.

jukat .-------
1

10 -
"

Kont roll 

középérték 

i SD 

n :16

8 ■

6 ■

4 -

2 -

14 nap 
n :6

3 nap 6 nap 
n :5 n :5

18. ábra
A plazma CHE aktivitásának változása
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Mindkét csoport erős gátlója mind a szérum, mind a való

di kolinészteráznak. Rövid ideig tartó expozició hatására 

a szórumkolinészteráz aktivitás jelentősen nőtt. A hat 

napos Aretit etetés után már nem észlelhető aktivitás 

növekedés, 14 nap után pedig kifejezett csökkenést mér

tünk /18. ábra/.

A máj CHE aktivitása - hasonlóan az AP aktivitás

hoz - 3 nap után lényegesen magasabb volt a kontroll cso

portban mért értékeknél, 14 nap után azonban már azzal 

megegyező aktivitásokat mértünk /19. ábra/.

>ukat
g'/szövet/

80 -

Kont roll 

középérték
t SD 

nsll

60 -

40 --

20

14 nap3 nap 
n:5 n:6

19. ábra

A máj CHE aktivitása.
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f./ Az össz-LDH aktivitást plazmából valamennyi 

etetési kísérletben mértük. Az LDH citoszol-enzim minden

szövetben előfordul. A laktát-piruvát egymásba alakulá

sát szabályozva a légzés és a glikolizis folyamatára egy

formán befolyással van. A szérumban mért összaktivitás 

máj, vese, szív és vázizomeredetü is lehet. A kapott e-

redményt a 20. ábrán mutatjuk be. 

xjkat % Kontroll
középértók

+ SD 

n :16

1
6- >

4-

2

4
14 nap6 nap 

n:5
3 nap 
n:5 n:6

20. ábra

Az össz-LDH aktivitás változása a plazmában

Az AP és CHE aktivitás változásához hasonlóan há

rom nap után emelkedő, tizennégy nap után már csökkenő 

értékeket mértünk, bár ezek a változások lényegesen ke

vésbé voltak szembetünőek.

A hat napos etetési kísérletben módunk volt egyes 

izoenzimek aktivitásának mérésére is. A szív eredetű izo- 

enzim aktivitását több mint kétszeresnek találtuk /21. 

ábra/.
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Alkat
1

5-

2,5-

I-

11~ AAК

Сн
21. ábra

Egyes LDH izoenzimek aktivitásának változása a plazmá

ban hat napos Aretit etetés után. /К: kontroll. A: ke-
n :5n :5

zeit, H: máj, C: sziveredetü izoenzim/

Ebben a kísérletben a vázizmok LDH aktivitását is

mértük, összhangban a szérumból mért aktivitásokkal a jó

részt oxidativ rostokból álló Soleus izomban kismértékű 

csökkenést mértünk. A gastrocnemius homogenáturnéból mért 

aktivitás viszont másfélszerese volt a kontroli-értékek

nek /22. ábra/.

A máj és vese LDH aktivitását csak három napos 

etetési kísérletben vizsgáltuk. A 23. ábrán láthatóan a 

kontroli-értékekkel azonos aktivitásokat határoztunk meg 

a kezelt állatokból, emiatt a hat és tizennégy napos kí

sérletekben ezt tovább nem vizsgáltuk.
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g/szövet/

300 -

200 -

100

К А К А

soleus 
n :5

gast rocnemius 
n:5

22* ábra
A vázizmok LDH aktivitása 6 napos Aretit etetés után 

/К: kontroll. A: kezelt/
• >ukat ___ —I—

g/szövet/
Ajkat
g/szövet/

1,5-|3

2 1

1 0,5-

K A К A
máj vese

23. ábra
A máj és vese LDH aktivitása 3 napos Aretit etetés után
/К: kontroll. A: kezelt/

n:5n :5
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3.6.2. Fácánokkal végzett kísérletek

A vizsgálatokat környezet-toxikológiai céllal vé

geztük. Az Aretit apróvad károsító hatását az etetési kí

sérletek tapasztalatai alapján enzimdiagnosztikai módsze

rekkel kíséreltük meg felmérni.

a./ A laborkörülmények között végzett elővizsgá

latként a technikai készítmény vizes szuszpenzióját szon

dán át adtuk a kísérleti állatoknak. A dózis 10 mg/ttkg 

DNBP-acetátnak felelt meg. A kísérleti állatokon a készít

mény adását követő 1 óra elteltével enyhe klinikai tüne

tek jelentkeztek /szapora légzés, csökkent mozgásaktivi- 

tás/. Egy nap eltelteltével a kezelt csoport viselkedése 

nem tért el a kontroliétól. A szárnyvénából vett vérmin

tákból LDH és OHE aktivitást mértünk/24 a. és b. ábra/«
>ukatAJkat

T
40 -

6

4 20 -

2 ■

AКAК

24. ábra b.a.
Fácánok СНЕ /a./ és LDH aktivitása 10 mg/ttkg Aretit adása 
után Kontroll n:5 

Kezelt n:5



- 69 -

b./ Szántóföldi körülményeket modellező kísérlet

ben vizsgáltuk az Aretit 50 ЕС hatását fácánokon. A kísér

leti területet 5 l/ha Aretit EC-vel kezeltük. A kezelt te

rületre telepitett fácánok klinikai tüneteket nem mutattak, 

elhullás nem volt. A negyedik napon elvéreztetett állatok 

vérplazmájából /az AP kivételével, helyette a LAP aktivi

tást mértük/ a házinyulakkal végzett kísérletekben mért 

enzimek aktivitását határoztuk meg /25. ábra/.
%

150

ко nt roll 
100 %

100

50 ■

LAPCHEALT LDHAST

25. ábra
Aretit 50 ЕС permetezést követő változások a kísérleti 

területre telepitett fácánok egyes szérumenzimeinek akti

vitásában. /А kontroll csoportban mért aktivitás számta

ni középértékét vettük 100 %-nak./

Kontroll n:ll 

Kezelt n: 7
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Az LDH és СНЕ mellett számottevő növekedést mértünk a LAP

aktivitásban is.

c./ Egy kolinészteráz-bénitó hatású szerves fosz

fátészter /Wofatox 50 ЕС, hatóanyaga metilparation/ és az 

Aretit összetett expozició hatását a szérumkolinészteráz 

aktivitásra az előző kísérletben leírtakhoz hasonló mó-

ábrán láthatóan az összetett expo

zíciót szenvedett csoport CHE aktivitása a kontroli-ér

tékekhez közelinek adódott.

yiikat

dón végeztük. A 26.

1 50 '

40 -

30 -

20 -

:*10 -

W AwAК

n:6n :6n: 6 n :5
26. ábra

Szerves foszfátészter és dinitrofenol expozició hatása 

a CHE aktivitásra. /К: kontroll, A: Aretittel exponált, 

W: Wofatox-szal exponált, WA: Wofatox és 

exponált/

Aretittel

)

f
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d./ A DNBP-acetát viszonylagos magas illékonysága

/1. az l.sz. melléklet/ miatt zártabb növényzetben - a-

mely épp a vad pihenő- és búvóhelyeit jelenti - magasabb

környezeti hőmérsékletnél a párolgás következményeként

az aerogén expozició is jelentős lehet. Aretit 40 WP vizes

szuszpenziójával boritott ketrecekben 25°C-on 0,17-0,23 
3mg/m között mértük a légtér DNBP-acetát koncentrációját.

A kisérleti és a kezeletlen csoport véréből 3 nap után 

mért CHE és LDH aktivitást a 27. ábrán mutatjuk be. A 

két vizsgált enzim aktivitásának növekedése jelentős ex

pozícióra utal.

/Ukat /Ukat
1 1

4 -40

30 3 -

20 2

•f 10 - 1 -

К AAК

27. ábra
Három napos DNBP-acetát gőz expozició hatása fácánokon

/К: kontroll, A: exponált/
n :5n :5
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3.7. A fehérje anyagcsere vizsgálata

A dinitrofenolok hatását a fehérje anyagcserére a 

vázizmok egyes proteolitikus enzimeinek aktivitásának vál

tozásával kíséreltük meg felmérni. A vizsgálatokat házi- 

nyulakkal végzett 14 napos Aretit etetési kísérletet kö

vetően végeztük. Az egyes enzimek aktivitását a soleus 

és a semimembranosus izomból mértük.
»

a./ Katepszin D.

Lizoszomális enzim. Az Aretittel etetett álla-

tok csoportjában mindkét fajta izomban, de főként a se- 

mimembranosusban mértünk magasabb aktivitást. /28.ábra/

nkat
g/protein/

16 ■

12

8

4

AКК А

semimembranosus 

28. ábra
A katepszin D aktivitása a vizsgált izmokban. /К: kont
roll, A: kezelt/

n :6

soleus

n: 6
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b./ Azokazeináz /katepszin L-szerü aktivitás/.a 

szintén lizoszomális lokalizációju enzim aktivitásában 

mért változások csaknem teljesen azonosak voltak a ka

tepszin D-nél mértekkel. A fehér izomban mért aktivitá

sa itt is sokkal erőteljesebb emelkedést mutatott /29. 

ábra/.
mg azokazein 
sec.g/protein/

8 -

4 -

!< A К A

soleus semimembranosus

29. ábra

Az azokazeináz aktivitása a vizsgált izmokban /К: kont-
n: 6roll, A: kezelt/

n :6
c. / A kimotripszinszerü izomproteáz /К1Р/ enzim 

eltérően az előzőektől - csupán a semimemb

ranosus izomban volt magasabb a kezelt állatok csoportjá

ban. A mérési eredményeket a 30. ábrán mutatjuk be.

d. / Ca++-aktivált neutrális proteináz /CANP/. A 

CANP citoszol-enzim. Aktivitása a vörös izomban enyhén 

csökkent, mig a fehér izomból mért aktivitás közel 30 %- 

os arányban nőtt /31. ábra/.

aktivitása
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nkat
g/protein/

2 -

:

1 -

к А К А

Soleus 
n: 6

Semimemb ranosus 
n :6

30. ábra
KIP-aktivitása a vizsgált izmokban /К: kontroll, Aikezelt/

mg azokazein 
sec. g/protein/1,5-

1,0

0,5 -

к A К A
Soleus 

n :6
Semimemb ranosus 

n: 6

31. ábra
A CANP aktivitása a vizsgált izmokban /К: kontroll. A: 
kezelt/
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3.8. A szénhidrát és zsíranyagcsere vizsgálata

a./ Tizennégy napos Aretit etetési kisérlet során 

4., 7. és 14. napon vett vérmintákból az aceton 

koncentrációkat mérve a folyamatos kisdózisu expozició 

hatását vizsgáltuk. Az eredményeket a 32. ábrán mutat

juk be. A kisérlet 4. napján mértük a legmagasabb ace- 

tonkoncentrációkat a kezelt csoportban. A 7. és a 14. 

napon csökkenő, de még mindig lényegesen emelkedett ace- 

tonkoncentrációkat mértünk.

a 2 • I

>umol
1

100-

50-

A AAК
2 nap 4 nap 7 nap

n :4n :4n :4n :4n:5
32. ábra

Az acetonkoncentráció változása a plazmában 10 mg/ttkg

Aretit etetés hatására K: kontroll A: kezelt

b./ Egyszeri kis dózis hatását a szénhidrát és zsir- 

anyagcserében bekövetkező változásokra DNBP-Na i.v. adá

sát követően vizsgáltuk. Házinyulak 5 mg/ttkg-os DNBP-Na 

kezelését követően, illetve azt megelőzően az állatokból 

vért vettünk és vizsgáltuk a glukóz, aceton, szabadzsir- 

sav /NEFA/, triglicerid /TG/ koncentrációkat/33.,34, ábra/.
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Glukóz Aceton

mmol /Umol
X 18 40

30 -

5

20r

10 -2 n :5

1 2 1: kezelés előtt 
2: kezelés után

1 2

33. ábra
Az aceton és glukóz koncentráció változása 5 mg/ttkg

DNBP-Na hatására a kísérleti állatok plazmájában
mmolmmol NEFA TG

11 0,5- 0,5-

0,4- 0,4-
.

0,3- 0,3-

0,2-0,2

n:5
0Д 0.1-

1: kezelés előtt 

2: kezelés után
1 12 2

34. ábra
A NEFA és TG-szintek változása
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c./ A szénhidrát és zsíranyagcserében bekövetkező 

gyors változások gátlására a nyulaknak /З-adrenerg blok-

majd mintegykólót /propranolol, 3 mg/ttkg/ adtunk i.v

10 perc elteltével a DNBP-Na 5 mg/ttkg-os dózisát* A /3-

-blokkoló hatását, illetve eredménytelenségét a lipolizis

gátlására a 35* ábra mutatja be*
Glukóz

• 1

NE FATG Aceton
mmolmmolmmol

111* 1

30 -0,3-0,6-

10 -

20 -0,2-0,4-

5 -
10 -0.1-0,2

1 21 21 21 2

2: kezelés után 

35. ábra

A glukóz, TG, NEFA és aceton koncentrációk változása 

propranolol, majd azt követő DNBP-Na adása után /п:5/

1: kezelés előtt

d«/ Lipotróp hatású anyagként kolinklorid 3 mg/ttkg 

dózisát adva az előző kísérlethez hasonlóan a DNBP-Na a- 

dását megelőzően jelentősen csökkent a kisérleti állat 

vérében meghatározott NEFA szintje, nőtt a glukóz és az 

aceton koncentrációja /36. ábra/.
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NE FA AcetonGlukóz

mmol mmol jjmol
1 1 T

0,4 - 80 -8 -

6 - 0,3 - 60

4 - 0,2 - 40

0,1 -2 - 20

1 11 22 2

Is kezelés előtt 2: kezelés után

36. ábra

A glukóz, NEFA és aceton koncentrációk változása kolin- 

klorid, majd DNBP-Na adása után /п:5/

A kolinklorid metildonor hatását bizonyltja a plaz

mából egyidejűén meghatározott formaldehid-szint is /37. 

ábra/.
Aimol

1 10

6

1: kezelés előtt 

2: kezelés után
A plazma formaldehid koncentráció változása kolinklorid, 

majd DNBP-Na adása után /п:5/
37. ábra

2
1
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3.9. Az egyes dinitrofenol-származákok in vitro szétkap-

csoló hatása

Nyulszivből izolált mitokondrium szuszpenzióhoz ad

va az egyes származékok különböző mennyiségeit, kimértük 

a dózis-hatás görbéjét valamennyi anyagnak. 10”5 M 

centrációnál valamennyi anyag jól mérhető hatást mutatott, 

ezért ennél a koncentrációnál mért értékek igen szemléle

tesen tükrözik az egyes anyagok szétkapcsoló potenciáját 

/38, ábra/. A teljes dózis-hatás görbéket a 39. ábrán mu

tatjuk be.

kon-

r

1П A (oúqén)

500-

U5•

BMP Dí/OC DNBP DUBP-CLC. dmobutoy dim okap
38. ábra

A vizsgált származékok in vitro mért szétkapcsoló hatása 

Ю"5 M koncentrációban. A szétkapcsolt légzés sebessége.
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A 40. ábrán néhány szabad fenol és észterifikált 

származékokkal végzett vizsgálat során kapott polarogra 

mok másolatait mutatjuk be.
■

Г7j-+- ..1-H 4-1 nme'тши- ■ DNBP4"::xr
ÖAl P ; C2> оfb'l.:. г

■if-4—4- f::1
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'--r ' "! 
J~T“!
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- +I

— t '
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íz: i41«: " 4 !t: ..! • b I
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40,áb ra

A mitokondriumok oxigén fogyasztását regisztráló polarogramok.
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3.9. Az egyes dinitrofenol-származákok in vitro szétkap-

csoló hatása

Nyulszivből izolált mitokondrium szuszpenzióhoz ad

va az egyes származékok különböző mennyiségeit, kimértük 

a dózis-hatás görbéjét valamennyi anyagnak. 10”5 M 

centrációnál valamennyi anyag jól mérhető hatást mutatott, 

ezért ennél a koncentrációnál mért értékek igen szemléle

tesen tükrözik az egyes anyagok szétkapcsoló potenciáját 

/38, ábra/. A teljes dózis-hatás görbéket a 39. ábrán mu

tatjuk be.

kon-

r

1П A (oúqén)

500-

U5•

BMP Dí/OC DNBP DUBP-CLC. dmobutoy dim okap
38. ábra

A vizsgált származékok in vitro mért szétkapcsoló hatása 

Ю"5 M koncentrációban. A szétkapcsolt légzés sebessége.
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A mitokondriumok oxigén fogyasztását regisztráló polarogramok.
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4. Megbeszélés

A technikai készitmények hatóanyagtartalma megfelelt 

a deklarált mennyiségnek, igy az annak alapján számitott 

mennyiségek tiszta hatóanyagra számitva jó közelitéssel 
megfeleltek a számitott dózisnak. A készitmények közül, a 

leggyakrabban használt Aretit 40 WP jelentős mennyiségű 

észterifikálatlan DNBP-t tartalmazott, azonban egyéb más 

bomlástermékek nem voltak kimutathatók. Eredményeinket 
két szempont alapján értékeljük. Egyrészt, a szubletális 

dózisok hatására kialakult szervkárosodásokat, valamint 

ezek jelzésére alkalmasnak vélt biokémiai módszereket, 
másrészt a hatásmechanizmussal összefüggésbe hozható a- 

datokat kíséreljük meg összefoglalni.

4.1. A kisérleti állatok véréből mért hatóanyag koncent
rációk alacsonyabbak voltak azoknál az értékeknél, amelye

ket a dózis és az irodalmi adatok alapján / 36, 101 

vártunk. Az egyes észterszármazékokkal végzett etetés és 

szondán át beadott mennyiségek után végzett hatóanyag a- 

nalizisek eredményei igen gyors hidrolízisre utalnak /52, 

53. oldal/. Ezeket az eredményeket a máj homogenátumban 

mért in vitro eredmények is alátámasztják /54. oldal/.
/А hatóanyag analitikában nyert uj tapasztalatainkra e fe
jezet összefoglalásakor még visszatérünk./

A kisérleti állatok tömege, a DNBP-acetát hatóanyagú 

Aretit etetés hatására — egyezően az irodalmi adatokkal 

- csökkent /55. oldal/. A csökkenés okaként á glikogén 

raktárak kiürülésén túl a depozsir fogyása és a fokozott 

fehérje lebontás is feltételezhető. Alátámasztják ezt.

/
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részint a szénhidrát és zsiranyagcsere vizsgálatok során 

kapott eredményeink, amelyek a DNBP erőteljes zsirmobili- 

zációs hatását jelezték /75-76. oldal/, másrészt az egyes 

izomproteázok vizsgálata során kapott adataink is /72- 

74. oldal/.
Az egyes szervek tömegét vizsgálva szignifikáns csök

kenést találtunk a máj és a főként glikolitikus anyagcse
réje gastrocnemius izom esetében. A máj tömegcsökkenésé
ben feltételezhetően elsősorban a fokozott glikogénbon

tás,nem valószinü, hogy a lipolizis vagy a csökkent fe
hérje szintézis tehető felelőssé. Ugyanezen készitmény- 

nyel kezelt nyulak májszövet homogenáturnéban mért prote- 

áz enzimek aktivitása sem mutatott szignifikáns emelke
dést /124 /.

Ujszerüek azok az eredmények, amelyeket a glikolitikus 

és az oxidativ anyagcserójü vázizmok tömegének változásá
ban észleltünk /56. oldal/. Az oxidativ izmokban nem volt 

változás, mig a gyors,glikolitikus izom tömege szignifi
kánsan csökkent. Az egyes izomproteáz enzimek aktivitá
sának vizsgálata során is itt észleltünk szignifikáns ak
tivitás növekedést /72-74. oldal/, ami arra utal, hogy a 

fokozott glikolizis és glikogenolizis során elfogyó gli
kogén már nem képes az energia ellátást biztosítani, és a 

keletkezett energiahiányt végülis az atrofiához vezető 

fehérje lebontás kompenzálja.
A kisérleti állatok kórboncolása során csak a hugyhó-



- 84 -

lyag barnás elszíneződése volt megfigyelhető. A bőr a- 

latti kötőszövet, valamint a zsírszövetek sárgás elszi- 

néződését egy esetben sem tapasztaltuk.

Fénymikroszkópos szövettani vizsgálatokkal Fröslie 

/37/ juhokon végzett kísérletes DNOC és DNBP mérgezés 

során enyhébb károsodást észlelt a máj- és veseszövetek
ben. Radelaeff /21/ a vese tubulus hám károsodást jelöl
te meg, mint a dinitrofenol mérgezésre utaló jellegzetes 

kórszövettani elváltozást. A vizsgált szövetmintákban ha

sonló elváltozásokat nem találtunk. Eredményeink mege
gyeznek Bordás és munkatársai /б/b/ DNOC és DNBP egéren 

végzett kísérletes mérgezései során kapott eredményeivel.
A fentiek alapján a gyakorlat számára leszűrhető tapasz

talat, hogy a dinitrofenolok szubletális mennyiségének 

kárositó hatását kórbonctani vizsgálatokkal kimutatni 
nem lehet, de a kórszövettani vizsgálatok sem alkalmasak 

rá.

A klinikai kémiai gyakorlatban leggyakrabban használt 

szérum "indikátorenzim" aktivitás mérések gyorsak és vi
szonylag kisebb felszereltségü laboratóriumokban is el
végezhetők. A vizsgálatok általában alkalmasak a makrosz
kóposán vagy hagyományos.; fénymikroszkópos szövettani mód
szerekkel még nem észlelhető finomabb károsodások jelzé

sére is / 125, 126/» A dinitrofenolok hatására kialakuló 

egyes szérumenzimek aktivitásainak változásairól viszony

lag kevés közleményben találkozhatunk, a talált néhány a- 

dat is főként a transzaminázokra vonatkozik /37, 71, 74/.
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Tizennégy napos Aretit etetési kísérlet során enyhén 

emelkedett transzamináz /AST, ALT/ aktivitást mértünk a 

palzmában /58-59. oldal/. A máj homogenátumok csak az 

ALT esetében mutattak kismértékű csökkenést. Az ALT ko
rán jelzi a máj károsodást, ezért a homogenátumban mért 
csökkenés összhangban van a szérumban mért aktivitás nö
vekedéssel. A két enzim aktivitásának csekély mértékű 

változása véleményünk szerint nem alkalmas a dinitrofe- 

nolok szubletális dózisaival előidézett mérgezések okoz
ta károsodások jelzésére.

A Íf-GT aktivitás mérését a 14 napos etetési kisérlet 

során végeztük a szérumból és a vese homogenátumból, el
sősorban a vesekárositó hatás jelzésére /60. oldal/. Mi
vel a tf-GT aktivitás a vese tubulus sejtekben a legma
gasabb, a kapott eredmények ennek károsodására utalnak. 

Megjegyzendő azonban,hogy módszertani okok miatt a szé
rum ü'-GT aktivitás csökkenését nem tartjuk teljesen al
kalmasnak diagnosztikai célra, mivel a mérhető igen ala
csony aktivitás mérése jelentős hibalehetőségeket jelent
het. A kevés mérési eredmény és az irodalmi adatok hiá
nyában diagnosztikai célú felhasználási lehetőségét kel
lőképp megítélni nem tudjuk.

Az alkalikus foszfatáz /АР/ vérplazmában.mért aktivi

tása a dinitrofenol etetés hatására, minden kísérletben 

a kontroli-értékek alatt maradt /61. oldal/. Erre nézve 

irodalmi adatot nem találtunk.
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Az egyes szervhomogenátumokból különböző időpontok

ban meghatározott aktivitások /62, oldal/ arra utalnak, 

hogy rövid idejű expozició hatására a máj és vese AP- 

aktivitása inkább nő, majd hosszabb időtartamú behatás
ra csökken ugyan, de ennek mértéke nem magyarázza a szé
rumban mért erőteljes aktivitás csökkenést. A két szerv 

homogenátumában mért emelkedés a rövidebb ideig tartó 

dinitrofenol etetési kisérletben, az enzim gátlásának 

lehetőségét kizárja, és a szérumban mért csökkenés oka
ként inkább a csontvelő sejtek károsodásának lehetősé
gét veti fel.

A szérum kolinészteráz aktivitás meghatározását lé
nyegesnek tartottuk azért, mert a ma használatos növény
védő szerek között számos kolinészteráz bénitó hatású 

peszticid van forgalomban, és arra nézve semmilyen ada
tot nem találtunk az irodalomban, hogy a dinitrofenolok 

hogyan hatnak erre az enzimre. Másrészt mivel ezt az en
zimet a máj termeli, aktivitásának változása a máj funk
cionális károsodásának a jelzője is lehet. Egyszeri vagy 

rövid idejű dinitrofenol adás hatására erőteljes emelke
dést észleltünk a plazmában két állatfajnál is /63. és 

68. oldal/. Az emelkedés oka nem valószinü, hogy a máj
sejtek károsodása, mivel a májból egyidejűleg mért akti
vitás is emelkedett volt. Másrészt a már emlitett egyéb 

szérumenzimek aktivitásainak változásai sem utalnak ko

molyabb májkárosodásra. A szérum kolinészteráz aktivi-
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tás mérése heveny dinitrofenol mérgezésnél diagnoszti
kai értékű is lehet. Az enzim növényvédő szer okozta in
dukciója a klórozott szénhidrogének és származékaik ese
tében ismert / 127, 128 /, a nitrofenolok hatására bekö
vetkezett enzimaktivitás emelkedést azonban tudtunkkal 
még nem Írták le, A szérum kolinészteráz aktivitás emel
kedése összetett növényvédő szer expozíciója esetén el
fedhet egy enyhébb szerves foszfátészter. vagy inszekti- 

cid karbamát intoxikációt is, amint azt az üzemi modell- 

vizsgálat során kapott eredményeink is mutatták /69-70. 

oldal/, Savinsky és munkatársai /129/ növényvédelemben 

dolgozók összetett expozícióját vizsgálva - annak elle
nére, hogy a munkások gyakran dolgoztak kolinészteráz 

gátló hatású foszfátészter és inszekticid karbamát ké
szítményekkel - emelkedettebb szérum kolinészteráz ér
tékeket mértek a növényvédő munkásoknál a növényvédel
mi évad végén, mint a kontrollként vizsgált más terüle
ten dolgozó mezőgazdasági munkások csoportjában, A kapott 

eredményeket a gyakori foszfétószter hatására adaptáci
ós mechanizmusként kialakuló tulkompenzációnak tulajdo
nították. Mivel a felsorolt növényvédő szerek között je
lentős részarányban szerepeltek nitrofenolok is, lehet

séges, hogy a kapott értékek a nitrofenolok hatásának 

voltak tulajdonithatók. Ezért gyakorlati jelentősége le

het a növényvédelemben dolgozók munkaegészségügyi szűrő

vizsgálatai során is, mivel az gyakorta csak a kolinész

teráz aktivitás meghatározására korlátozódik.
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A hosszabb idejű dinitrofenol expozíció hatására azon
ban ennek az enzimnek az aktivitása is csökken a plazmá
ban, feltehetően az energiaháztartásban okozott zavar kö

vetkezményeként kialakuló csökkent szintézis vagy a foko
zott proteáz aktivitás következtében.

A szérum össz-LDH aktivitásában a vizsgált két fajon 

- házinyulon és fácánon - eltérő eredményeket kaptunk.
Az eredmények alapján fácánoknál a vérszérum össz-LDH 

aktivitása alkalmasnak látszik a dinitrofenol expozíció 

jelzésére. Házinyulon a kontroll és kezelt állatok plaz
májában, de a máj és a vese homogenátumok vizsgálata so
rán is azonos értékeket kaptunk mindkét csoportban /65. 

és 67. oldal/. A házinyulon végzett kísérletekben a szé
rum izoenzimek közül a szív eredetű izoenzim aktivitás

csaknem kétszeresére nőtt, mig a máj eredetű változat
lan maradt /66. oldal/. A vázizmok homogenátumaiból mért 
LDH aktivitás a glikolitikus izom esetén mutatott szig
nifikáns növekedést /67. oldal/.

A LAP az N-terminálisan leucint tartalmazó pepti- 

deket hidrolizálja. A szérum enzimek közül csupán ez az
egy proteolitikus enzim aktivitását mértük. A klinikai 
kémiai gyakorlatban általában ritkán alkalmazott, aláren
delt jelentőségű. Hasonlóan az izomproteáz enzimek akti

vitásainak értékéhez, emelkedett volt a kezelt csoport

ban /69о oldal/. Savinsky a már idézett közleményében 

/129 / egyedül a LAP aktivitás növekedésében talált el

térést az exponált és a kontroll csoport között. A ke-
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vés adat alapján azonban diagnosztikai alkalmazhatósá

gát nem tudjuk megítélni. Aktivitásának emelkedése a 

fehérje anyagcsere katabolitikus eltolódására utal.
A kapott eredmények alapján a vizsgált szérumenzimek 

közül - fajonként eltérő módon - a CHE, LDH, AP aktivi
tás változásai, másodsorban a Ü'-GT és a LAP alkalmasak 

diagnosztikai célokra dinitrofenol mérgezés gyanúja ese
tén. Az enzimaktivitás vizsgálatok azonban nem helyette
síthetik - legalább a kvalitativ - kimutatását a méreg
anyagnak, csupán kiegészítő, megerősítő vizsgálatra al
kalmasak. önmagukban legfeljebb csak pontos kórelőzmé
nyi adatok birtokában hasznosithatók. Heveny mérgezés e- 

setén a CHE és LDH emelkedése /esetleg a LAP-é is/ mel
lett, a csökkent AP vagy У-GT aktivitás jól kiegészít
heti az analitikai vizsgálat eredményét. Krónikus vagy 

szubkrónikus mérgezés gyanúja esetén a csökkent szérum
enzim aktivitások lehetnek indikátorai a károsodásnak.

A szántóföldi körülményeket modellező környezettoxi- 

kológiai vizsgálatok bizonyították, hogy a makroszkópos 

és a fénymikroszkópos szövettani technikát alkalmazó di
agnosztikai módszerekkel még nem észlelhető finomabb el
változások enzimdiagnosztikai módszerekkel már Jelezhetők 

és a mért aktivitásokból az expozíció mértéke is becsül

hető. Egy másik gyakorlati toxikológiai munkában - az 

Aretit gőzhatásának vizsgálatában - analitikai vizsgála

tokkal kiegészítve tudtuk ezt bizonyítani /71. oldal/.
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Zárt, rosszul levegőzött növénytakaróban tartózkodó ál

latokra a permetezést követő időszak magasabb környeze
ti hőmérséklete - a hatóanyag fokozott illékonyságából 

adódóan - az aerogén felvétel lehetőségével is fokozza 

a mérgezés veszélyét. Ez utóbbi részleges magyarázatot 
is adhat arra a gyakorlatból ismert tényre, hogy a dinit- 

rofenolok mérgező hatása a hőmérséklet emelésével nő 

/ 17-23 /.
A vizsgált proteolitikus enzimek aktivitásának válto

zása a vázizmokban,összhangban volt az észlelt tömegcsök
kenéssel és az LDH aktivitás változásával. Mig az oxida
tiv soleus izomban gyakorlatilag változatlan volt a vizs
gált enzimek aktivitása, a főként glikolitikus rostokat 

tartalmazó semimembranosus izomban több proteáz enzim 

aktivitás jelentősen megnövekedett /72-74. oldal/.
Az a korai megfigyelés - miszerint a dinitrofenol mér

gezést követően igen gyorsan beáll a hullamerevség - ar
ra utal, hogy a dinitrofenolok jelentősen befolyásolhatják 

az izom biokémiai folyamatait. Korábbi vizsgálatokban a 

dinitrofenolok hatására emelkedett vérkarbamid és mara
dék nitrogén szintet mértek, ami a proteolitikus folya
matok felerősödésére is utal/75 /• Martini /1зо/ a lázas 

állapot következményeként felerősödő fehérje kataboliz- 

must vizsgálva, patkányt 40 mg/kg 2-4 DNP-ve,l kezelve 

májban és vázizomban emelkedett "katepszin" aktivitást 

talált. /Feltehetően a katepszin D aktivitás lehet, te-
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kintve, hogy a közlemény megjelenése idején ez jelentet
te a "proteolitikus enzim" vizsgálatokat/. / 3.31 /

A kétféle izom között a proteáz aktivitásban mért 
eltérést, azok eltérő anyagcseréje és funkciója magya
rázza. Az oxidativ izomban az energiatermelés fő útja a 

zsirok oxidációja, mig a glikolitikus izomban a tárolt 

glikogén az energiatartalék. A fokozódó glikolizis és 

glikogenolizis felemészti a fehérizom glikogén készlete
it. A vércukorszint fenntartására a májban fokozódik a 

glukoneogenezis, amelynek prekurzorai a fokozott proteo- 

lizis folytán a fehérjeraktárakból származó aminósavak- 

ból keletkeznek* A szervezet legnagyobb aminósav készle
tét pedig a vázizmok képviselik. A magasabb proteáz akti
vitás ennek a fokozott fehérje lebontási folyamatnak az 

indikátora. Éhezés hatására szintén a gyors, glikolitikus 

izom vészit nagyobb mértékben a tömegéből. Kimutatták, 

hogy éhezésnél fokozódik a glukokortikoidok termelése, 

amelynek koncentrációjának növekedése a vérben szintén 

elsősorban a fehérizmok fehérje katabolizmusát fokozza 

/ 132 /• Az éhezéshez hasonló energiaellátási zavart o- 

kozhatnak a dinitrofenolok is, és feltehetően mintegy 

toxikus stresszhatásként fokozódik a glikokortikoid ter
melés. Hasonló módon hat a fokozott oxigén fogyasztás 

következményeként kialakuló hipoxiás állapot is, amely 

szintén a glikolitikus rostok atrofiáját okozza /131 /.
A vizsgált proteázok részben citoplazma, rész

ben lizoszomális lokalizációjuak. A katepszin D,az azo-
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kazeináz aktivitás emelkedése a lizoszomális,enzim rend

szer aktiválódását jelzi. Duncan és munkatársai /133 / 

egér diafragma izom vastag filamentjeinek felbomlását 
és a Z-vonalak elbomlását észlelték elektromikroszkó- 

pos vizsgálatokban, már rövid ideig tartó /15 perc 0,1 

mM/ DNP in vitro kezelés után. A kapott eredmények alap
ján feltételezték, hogy a DNP hatására a sejten belüli 
kalcium koncentráció megnövekedése miatt labilizálódnak 

a lizoszómák és ennek következménye, a lizoszomális pro- 

teázok aktiválódása. Ezt a feltevést a kapott eredménye
ink is alátámasztják.

A felszaporodó savas metabolitok hatására kialakuló 

pH változás is oka lehet a lizoszomális enzimek aktivi
tás fokozódásának, mivel azok pH optimuma a pH 3-6 tar
tományban van /131 /• A lizoszomális enzimek szerepe a 

fehérje bontásban bizonyitottnak vehető /134/. A lizo
szomális proteázok mellett a citoplazmatikus proteázok 

aktivitása is nőtt.
A májnak a fehórjeanyagcserében betöltött szerepé

ről a LAP tájékoztat. A fácánokkal végzett kísérletben 

ennek az enzimnek is nőtt az aktivitása.
A proteolitikus enzimek aktivitásában mért eredmé

nyeink - a már ismert irodalmi adatokkal összhangban - 

bizonyítják a dinitrofenolok hatását a fehérjeanyagcse

re katabolitikus irányú eltolódására.
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A ketonanyagok közül a vér acetonkoncentrációja 

a legmegbízhatóbb jelzője a szénhidrát hiánynak és a fo
kozott zsirsavoxidációnak /126/а/,mely az alkalmazott mód
szerünkkel pontosan, nagy érzékenységgel meghatározható.
A két hetes Aretit etetési kísérlet során mért emelkedett 

acetonkoncentráció jelzi a széndhidrát és zsíranyagcseré
ben is a felerősödött katabolitikus folyamatokat /75.ol
dal/. /Megjegyezzük, hogy a szénhidrát anyagcsere álla
potát a vér glukóz és laktát koncentrációjának egyidejű 

mérésével is próbáltuk nyomon követni, azonban a glukóz 

értékekben nem volt változás, a laktát szintek pedig o- 

lyan nagymértékű szórást mutattak, hogy azokat kiérté- 

kelhetetlennek minősítettük, ezért ezen eredményeket nem 

látjuk közlésre érdemesnek./ Az aceton koncentráció vál
tozásában a negyedik napon mért "csúcs”, majd a csökkenő 

- de még mindig emelkedett - értékek feltehetően a tar
talék tápanyagok mennyiségének fogyásával hozhatók össze
függésbe.

El-Guindy és munkatársainak / 59 / a közleményét - 

a DNP glikogenolizisre gyakorolt hatását és annak gátlá
sát /З-adrenerg blokkolóval - az irodalmi összefoglalás
ban ismertettük /21. oldal/. Az általuk feltételezett 

mechanizmus alapján - mely szerint a DNP glikogenoliti- 

kus hatása adrenalin dependens,és a folyamatot a cAMP szig

nált követő enzimkaszkád beindítása követi - feltételeztük, 

hogy a hormon szenzitiv lipáz aktiválódása is bekövetkezik 

hasonlóan rövid idő alatt /135/« Az idézett közleményben
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leírtakat házinyulon kíséreltük meg reprodukálni, és fő

ként a zsíranyagcserét jellemző metabolitok koncentráci

óját mértük. DNBP-Na i.v. adását követően lényegében vál

tozatlan glukóz koncentráció mellett csökkent acetonszin- 

tet igen erőteljes NEFA, és ennél 

szintet mértünk /76. oldal/, amely valóban a szer "hor- 

monszerü hatását" mutatta /136 /. A hatást propranolol 

előzetes adásával azonban nem tudtuk gátolni /77 oldal/. 

További, itt nem ismertetett kísérleteinkben más /З-Ыок- 

koló/pindolol/és inzulin előzetes adása is hatástalannak 

bizonyult /137 /• A DNBP-Na zsirmobilizációs hatását ko- 

linklqrid előzetes adásával gátolni tudtuk /78.oldal/.

A kolin lipotróp hatását annak metildonor tulajdonsága 

jelenti, hasonlóan a metioninhoz,a foláthoz és a B-^2 vi

taminhoz /l9/a./. A plazma lipoproteidek képződése meg

határozó a lipid transzportban, ezek képződését pedig a 

foszfatidil-kolin mennyisége befolyásolja. A kolin mint 

metildonor a foszfatidil-etanolamin /amely a foszfatidil- 

kolin prekurzora/ enzimatikus metilezésére szolgál metil- 

donorként /19/a,138/« Az enzimatikus metilezósben a me- 

tiláz-demetiláz enzimműködés során keletkező "szabad" form

aldehid szerepét igen korán,épp a kolin bioszintézise so

rán bizonyitották /139 /, igy a vér formaldehid szint emel

kedése a transzmetilációs folyamatok felerősödését is ти-

z. A kolin adását követően mért emel

kedett formaldehid szint is a kolinklorid metildonor ha

tását, igy a /3-blokkolóktól eltérő hatásmechanizmust

kevésbé emelkedett TG

tatja / 140-142
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igazol /78. oldal/.
A DNBP-Na i.v. adása után mért alacsonyabb vér aceton 

koncentráció arra utal, hogy a zsirmobilizáció nem jár 

együtt szimultán felgyorsuló zsirsav oxidációval. A 33. 
ábrán láthatóan /76. oldal/ a glukóz koncentrációja nem 

csökkent /inkább valamelyest emelkedett/, igy a DNBP-Na 

adását követő fokozottabb oxidáció hatására elegendő 

oxálacetát van még a citrát képzéséhez, és Ac-CoA túl
kínálat nincs. Azaz a zsirmobilizáció megelőzi a foko
zottabb zsirsavoxidációt. Kolin adását követően azon
ban zsirsavoxidáció feltehetően felgyorsul, amelyet a 

magasabb acetonkoncentráció jelez /36. ábra, 78. oldal/.
Az eddigiek alapján, megkísérelve összefoglalni 

a dinitrofenol származékok szubletális dózisainak félhe
veny vagy szubkrónikus hatásainak felmérésére alkalmas
nak vélt biokémiai módszereket, szükségesnek látszik né
hány gyakorlati megállapitást előrebocsátani.

Az egyes dinitrofenol származékok közül az észter
származékok - melyek ugyan valóban kevésbé toxikusak, de 

még mindig erős méregnek tekinthetők - felhasználása ma 

a legkiterjedtebb ,és túlnyomó részt ezekkel a készítmé
nyekkel bekövetkezett mérgezésekre számíthatunk a toxi
kológiai gyakorlatban. Mig az 50-es években a DNOC és a 

DNBP hatóanyagú készítmények számítottak elsődleges ve

szélyforrásnak, napjainkban - feltételezhetően lebecsül

ve azok toxicitását - az ószterszármazékok váltak azzá.
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Bizonyítja ezt, hogy csupán egy szűk körzet - a Balaton- 

felvidék - humán növényvédő szer mérgezésed eseteit fel
dolgozva, Mészá ros és munkatársai /144/ 12,5 %-os mortali
tással a szerves foszfát inszekticidek és a dipiridilium 

származékok után a dinokapot Ítélték a legveszélyesebbnek.
A kísérleti állatok véréből mért hatóanyag analí

zisek, a szérumenzim aktivitások változásaiban, valamint 
a fehérje- szénhidrát-és zsíranyagcserében talált enzima- 

tikus és metabolit koncentráció változások alapján meg
állapíthatjuk, hogy a dinitrofenolok szubletális mennyi
ségeinek hatása biokémiai módszerekkel kimutatható. A ta
lált toxikus szervkárosodások azt jelzik, hogy a gliko- 

litikus anyagcseréjü izmokban bekövetkező elváltozások 

valamennyi szerv közül legérzékenyebben jelzik a toxi
kus hatást.melyét kísérletes toxikológiai munkákban is 

hasznosithatónak Ítéltünk meg /146/.
A gyakorlati toxikológiai munkában alkalmazható ta

pasztalatok:
a./ A dinitrofenol expozíció jelzésére továbbra is 

kiemelt jelentőségűnek ítélhető meg a vér vagy a vizelet 

hatóanyag-tartalmának mérése. Az észterszármazékokkal be
következett mérgezések esetében azonban a hatóanyag meg
határozása több hibalehetőséget rejt magában. Vérből és 

vizeletből a gyors hidrolízis miatt általában már nem 

mutathatók ki a bomlatlan vegyületek, bár ezek vékonyré

teg, gáz- és folyadékkromatográfiásán jól detektálható!«.
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Mivel az észterszármazékok jóval kevésbé polárosak a sza

bad fenoloknál, a bomlatlan hatóanyag kinyerésére irányu
ló extrakciós módszerrel a fenolszármazékok "elveszithe- 

tők". Savas körülmények közötti extrakciót alkalmazva 

/104 / - mivel a nitrofenol-észterek savas behatásra ke
vésbé érzékenyek, mig lúgos közegben gyorsan hidrolizá- 

lódnak / 15 / - közelitően jó hatékonysággal az észter
származékok is extrahálhatók. Az igy kapott extraktum 

metilezés nélkül felhasználható a bomlatlan hatóanyag 

kimutatására. Metilezve azonban,és erre az analitikai 
módszergyüjtemények nem hivják fel a figyelmet / 104,147, 

148 /, tapasztalataink szerint,feltehetően diazoketon 

átalakulás következményeként /143 / az észterszármazé
kok is a megfelelő fenoléterré alakulnak /52, oldal, 6. 
ábra/« Lugos körülmények közötti extrakció az észterek 

hidrolizise miatt eleve az anya-fenol vegyület kinyeré
sét eredményezi. A hatóanyag kimutatására irányuló vizs
gálónak,a fentiek alapján - bármilyen módszert is alkal
mazunk - olyan extrakciós lépést kell használnia, amely 

elsősorban a fenolszármazékok kinyerésére alkalmas.
b./ A dinitrofenol expozició jelzésére a 89. olda

lon felsorolt enzimdiagnosztikai módszerek mellett célsze
rűnek látszik a vér aceton, NEFA és TG koncentrációinak 

mérése.

4.2. A kapott eredményeink nemcsak a toxikus károsodás 

diagnosztikai lehetőségeire, a hatásmechanizmusra vonat

kozóan is szolgáltattak adatokat.Ezt kiegészítendő in
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vitro körülmények között összehasonlítottuk az egyes 

származékok szétkapcsoló hatását /79-81. oldal/. Az e- 

gyes nitrofenol származékok szétkapcsoló hatására vonat
kozóan számos növényi /149,150 / és állati szövetekkel 
/30, 151 / végzett in vitro kisérlet eredménye talál
ható az irodalomban. Kiemelést érdemelnek Ilviczki és
Casida /30 / eredményei. Egér májból származó mitokond- 

rium szuszpenzióban kimérve a szétkapcsoláshoz szüksé
ges minimális koncentrációit az egyes anyagoknak, azt 

találta, hogy a DNBP mintegy 20-szorosan hatékonyabb a 

csoport legtoxikusabb tagjánál, a DNOC-nól. Saját vizs

gálatainkban /79-80. oldal,38 

izolált mitokondrium szuszpenzióban hasonló eredménye
ket kaptunk. A kapott eredményeket összevetve a stan
dard értékekkel /lásd 1. számú melléklet/ látható,
hogy a toxicitás és a szétkapcsoló hatás erőssége között 

nincs összefüggés. Legkifejezettebben mutatja ezt a DNOC 

és a dinokap ilyen értelmű összevetése: a dinokap a DNOC- 
lényegesen erősebb

39. ábra/ nyúl szivből• »

nál szétkapcsoló aktivitást mu- 
értéke viszont csaknem két nagyságrendtatot t, az LDgg

del nagyobb.

A szétkapcsoló hatás erőssége és az egyes anyagok 

toxicitásának összefüggéseit vizsgálva számos nehezen ma

gyarázható ellentmondást találunk. Tankönyvi adat, hogy 

a szétkapcsoló aktivitás a szabad fenol vegyületekhez 

fűződik. Az észterek toxicitása ezek szerint azért kis-
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sebb, mert a hatáskifejtéshez először hidrolizálódniuk 

kell /152/.

Kísérleti adataink ez ellen szólnak. Ugyanis ameny- 

nyiben a szétkapcsoló hatás kifejtésére az észterszárma

zékoknak előbb hidrolizálódniuk kellene, úgy az oxigén fo

gyasztás sebességére egyre meredekebb lefutású görbét kel

lett volna kapnunk az észterek adása után, vagy pedig egy 

ideig a szétkapcsolás nélküli alacsony oxigén fogyasztást 

jelző "alapvonal" lenne látható a polarogramokon. /Ha csak 

nem megy végbe a hidrolízis olyan nagy sebességgel, hogy 

az ehhez szükséges idő elhanyagolhatóan kicsi, a mérés ide

jéhez képest./ A 89. oldalon a 39. ábrán bemutatott pola- 

rogramok láthatóan azonos lefutásuak a fenol és észter 

származékok vizsgálatánál is. Az eddig ismert, tisztí

tott "nitrofenolészter-hidroláz" preparátumok aktivitását 

0,5-10 >uM/mg protein/óra között mérték / 28 /, valamint 

a tisztított mitokondriumok szuszpenziójában, sem várható 

jelentős aril-észter hidroláz aktivitás. Ugyanakkor az ed

dig leirt nitrofenolésztert hasitó enzimekről is bebizo

nyosodott, hogy az észter szénatom számának növekedésével 

drasztikusan csökken az aktivitásuk / 28 /. A fentiek a- 

lapján in vitro körülmények között, a mért szétkapcsoló 

aktivitás nagyon valószinü, hogy a bomlatlan észter 

származékoktól ered. Másrészt az 53. és 54. oldalon 

bemutatott eredmények arra utalnak, hogy in vivo körül

mények között a felszívódott észterszármazékokat a máj 

mikroszómális enzimei igen gyorsan hidrolizálják, végül-

is a szövetekhez a szabad fenol jut el. A felszívódott
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dinitrofenolok mintegy 90-95 %-ban a szérumfehérjékhez 

kötődnek /32,33,34 /# igy a felszívódott mennyiségeknek 

csupán 5-10 %-a az, mely a szövetekbe eljutva sejtszin

ten kifejtheti hatását /35, 78 /. A DNBP-t, DNBP-ace-

tátot és a dinobutont tekintve - melyek között toxici- 

tásban jelentős eltérés van /l.sz. melléklet/, mivel 

mindhárom anyagnál DNBP a sejtszinten ható ágens, 

biológiai hatás erősségének különböző voltát a felszí

vódásban mutatkozó különbségek okozhatják.

Az oxidativ foszforiláció szétkapcsolása és a di- 

nitrofenolok mitokondriális ATP-áz aktiváló hatása vé- 

gülis azonos irányban, a sejt energiaháztartásának, az 

energiaigényes transzport folyamatainak gátlásában, za

varaiban nyilvánul meg. Bor és munkatársai azonban meg

állapították, hogy a szétkapcsoláshoz szükséges koncent

rációban adva a DNP-t izolált mitokondriumokhoz, az nem 

volt képes minden körülmények között teljes egészében meg

akadályozni az ATP-függő ionfelvételt, azaz az elektron- 

transzport-lánc energiáját disszipálni /145, 153 /.

Másrészt azok a kísérleti eredmények, amelyek a 

DNP hatására a szétkapcsolásnál alacsonyabb koncentrá

cióban in vitro és in vivo kísérletekben is jelentős és 

gyors változásokról számolnak be a szénhidrát anyagcse

rében, valamint saját eredményeink a zsiranyagcsere 

vizsgálat során, megerősítik azt a felvetést, hogy a 

dinitrofenolok egyik igen lényeges hatása a sejtszintü 

szabályozás módosításában nyilvánul meg.

- a
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A dinit го fenolok lipid mobilizációra gyakorolt hatá

sénak vizsgálata során kapott eredményeink arra enged
nek következtetni, hogy a sejtszintü szabályozásban nem 

elsősorban az adenil ciklázra hatva fejtik ki hatásukat. 

Ezt a feltevésünket a /З-blokkolókkal és inzulinnal ka
pott lipolizis gátlási kísérleteink negativ eredményei
is alátámasztják /137 /. Hatásukban sokkal inkább na-

+ +gyobb szerep juthat a sejten belüli Ca koncentráció 

befolyásolásában. Számos kísérleti adat gyűlt össze ar
ra vonatkozóan, hogy a dinitrofenolok a sejt belső kal
ciumraktáraiból képesek a kötött kalcium felszabadításá

ra /88-90,133,154,155 /. A sejten belüli kalcium koncent
ráció módosíthatja a cAMP mediálta folyamatokat, illetve 

önmagában vagy párhuzamosan a cAMP-vel képes számos intra-

celuláris változást előidézni / 60, 61, 65 /• Ugyanakkor
a megváltozott intraceluláris Ca++ koncentráció a sejt
membrán potenciáját is megváltoztathatja, igy módosítja 

az ioneloszlást a membrán két oldalán, annak permeabili- 

tását, amely szintén oka lehet az adenil-cikláz rendszer 

aktiválásának is. A CAMP és a Ca++ pontos szerepe és kap
csolata a sejtszintü szabályozásban, ma még nem tekinthe

tő teljesen ismertnek.
Kísérleteinkben a /З-blokkolók hatástalanoknak bi

zonyultak a dinitrofenolok okozta lipolizis gátlására. 

Teljesen azonban nem vethetjük el annak a lehetőségét, 

hogy a.dinitrofenol-mérgezés terápiájában esetlegesen
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a /3-blokkolók is felhasználhatók. Erre nézve néhány, az 

utóbbi időben megjelent közleményt idéznénk "pro és kont
ra". Krnjevic és munkatársai - már idézett munkáikban /89 ,9о/ 

- bizonyították, hogy a DNP közvetlen hatva a sejtmembrán
ra, az intracelluláris Ca++ koncentráció emelésével a memb
rán kálium permeabilitását nagy mértékben növeli. Vághy és 

munkatársai /156/ megállapították, hogy a propranolol- 

mellékhatásként - jelentős u.n. nem specifikus membrán 

stabilizáló hatással is rendelkezik, izolált szív- mito- 

kondriumokban gátolta a spontán kálium transzportot.
Sorimachi és Yamagami /158/ perfundált egér mellék

vesében számos nitrofenol származék - közöttük a szétkap
csoló aktivitással nem rendelkező pikrinsav is - hatásá
ra fokozott Ca++-függő adrenalin szekréciót mért. Guin- 

dicelly és munkatársai /157/ viszont izolált zsírsejtekkel 
végzett kísérleteikben az adrenalin és dibutiril-cAMP ha
tására bekövetkező lipolizist DNP adásával jelentősen 

csökkenteni tudták.
A fentiek is bizonyítják azonban, hogy a szétkapcso

ló hatáson túl a dinitrofenolok biológiai aktivitása a 

sejtszintü szabályozás befolyásolásában is megnyilvánul.

Ennek pontosabb ismerete a dinitrofenol-mérgezés terápi
ájának megoldását is eredményezheti.
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összefogja.* Iá э

Házinyulon és fácánon vizsgáltuk a dinitrofenol 

származékok in vivo hatását. Az irodalomból ismert ada
tokkal összhangban megállapítottuk, hogy szubletális a- 

dagokban adva testtömeg csökkenést okoznak. A tömegcsök
kenés az egyes szerveket nem azonosan érinti. A vizsgált 

szervek közül a máj és a fehér glikolitikus izmok töme
gében mértünk jelentős változást.

A dinitrofenőlók LD50 érték alatti szubletális dó
zisai nem okoznak makroszkópos elváltozásokat, vagy ha
gyományos fénymikroszkópos szövettani technikával észlel
hető károsodásokat a parenchinás szervekben. Enzimatikus 

módszerekkel bizonyítottuk, hogy a károsító hatás legin
kább a glikolitikus anyagcseréjü izom atrofiájában nyil
vánul meg.

Megállapítottuk, hogy a rutin klinikai kémiai gya
korlatban szokásosan alkalmazott szérum aktivitás méré
sek alkalmasak - bár a két fajnál eltérő módon - a toxi
kus károsodások jelzésére. Az enzimaktivitás értékekből 
levonható leglényegesebb következtetés, hogy a dinitro- 

fenolok heveny hatásként számos enzimre hatnak aktiváló- 

an, amelyek közül a kolinészteráz aktivitás emelkedését 

célszerű figyelembe venni a humán munkaegészségügyi szű

rővizsgálatokban is. Az enzimdiagnosztikai módszerek al

kalmazhatóságát gyakorlati környezettoxikológiai vizsgá
latban igazoltuk.
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Mérve az egyes izmok proteolitikus enzimeinek akti-
hogy a dinitrofenölok hatásá-vitását, megállapítottuk, 

ra fokozódik a fehérje katabolizmus, amely elsősorban a

fehér izmok károsodását okozza«
Kísérleteinkben - az irodalmi adatokkal megegyezően 

- igazoltuk, hogy a dinitrofenolok a szénhidrát- és zsír
anyagcserét is a katabolizmus irányában befolyásolják. A 

hosszabb ideig tartó expozíció ilyen hatását az emelke- 

det vér aceton koncentrációinak mérésével bizonyítottuk. 

Rövid idejű hatásként felismertük, hogy ezek a származé
kok lipid mobilizációt indukálnak, amely azonban nem jár 

együtt az azonnali fokozottabb zsírsav oxidációval. A 

zsir mobilizációs hatást kolinkloriddal gátolni tudtuk, 

a /З-adrenerg blokkolók viszont hatástalanoknak bizonyul
tak •

Az enzimaktivitások mérése, a fehérje- zsir- és szén
hidrát anyagcserében észlelt változások, valamint az ana
litikai vizsgálatok eredményeit összefoglalva,azt az iro
dalmi adatokkal összevetve, diagnosztikai célra az alábbi 
biokémiai vizsgálatokat Ítéljük alkalmasnak.

a. / A hatóanyag kimutatása vérből vagy vizeletből, 

bármilyen módszert használva, észterszármazékok esetén 

is a szabad fenol meghatározására alkalmas extrakciót 

alkalmazva.

b. / A vérszérum vagy plazmából CHE, AP, LDH, LAP 

aktivitások mérése. A vér acetonkoncentrációja, valamint 

a NEFA és a TG szint mérése vérszérumból vagy plazmából.
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In vitro körülmények között kimérve az egyes szár
mazékok szétkapcsoló aktivitását,, az eredmények alapján 

feltételezzük, hogy a szótkapcsoló hatás kifejtéséhez 

nem szükséges az észterszármazékok előzetes hidrolízise. 

Melegvérű szervezetekben azonban a gyors hidrolízis kö
vetkezményeként mégis a szabad fenolszármazékok hatásá
val kell számolnunk. Megállapítottuk, hogy az in vitro 

mért szétkapcsoló hatás erőssége)és az egyes anyagok me
legvérű toxicitása között nincs összefüggés.

Kísérleti eredményeink és az irodalmi adatok alap
ján részint bizonyítva látjuk azt a feltételezést, mi
szerint is a dinitrofenolok biológiai hatása nem korlá
tozódik csupán a szétkapcsoló aktivitásukra. A zsíranyag
cserében mért gyors változások feltételezhetően összefüg
gésben vannak - a már bizonyított - intracelluláris Ca++ 

koncentrációt emelő hatásukkal is. A fentiek a sejten 

belüli szabályozásban betöltött, ma még nem teljesen is
mert hatásukat bizonyítják.
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MELLÉKLETEK

Az egyes dinitrofenol származékok 

fizikai-kémiai és toxikológiai adatai



DNP

Szinonim hatóanyag név: dinitrofenol

Készítmények: Delenleg Magyarországon nincs engedélyezett 

készítmény 

2,4-dinitro fenolKémiai név:

Szerkezeti képlet :

Összeqképlet:*----------- “------------- b 4 Z o Molekulatömeg:184

Halmazállapot: szilárd, kristályos

sá rga 

114-115°C

Szin :

Olvadáspont:

Oldhatóság: vízben rosszul, szerves oldószerekben 

jól oldódik

patkány p.o. 0D5O: 35 mg/ttkgToxicitás:



■

DNOC

Szinonim hatóanyag név; DNC

Kereskedelmi nevek: Novenda
Krezonit
Sinoxf

Alternativ kémiai nevek:

4,6 dinitro-o-krezol

4,6 dinitro-o-cresol 

2-methyl-4,6 dinitro-phenol 

Szerkezeti képlet:

összegképlet: C7H6N2°5
Halmazállapot: szilárd, kristályos

Molekulatömeg: 198

sá rgaSzin:
-4 kPa 25°C-onGőznyomás: 1,40x10 

8 6,4° COlvadáspont:

vizben rosszul, aceton, benzol, metanol 

jól oldja

száraz állapotban exploziv 

patkány p.o. LD5Q: 26-30 mg/ttkg

Oldhatóság:

Stabilitás:

Toxicitás:



DNBP
г DinosebSzinonim hatóanyag név:

Caldron /ammónium só/
Chemox
Selective

Kereskedelmi nevek: Dinoseb
Sevtox

Alternativ kémiai nevek:

2,4-dinitro-O-szek. butilfenol; 

2-/l-methyl-n-propyl/-4,6 dinitrophenol 

Szerkezeti képlet:

CH3
CH
\c2H5

Molekulatömeg: 240összegképlet:

Halmazállapot:folyadék, olaj 

sá rgás-barna 

39-40°C

20°C~on vizben rosszul, legtöbb szerves 

oldószerben jól oldódik, 

patkány p.o. LD5Q: 40-60 mg/ttkg

Szin:

Olvadáspont:

Oldhatóság:

Toxicitás:



DNBP-ACETÁT

Szinonim hatóanyag név; Dinoseb acetate

Kereskedelmi nevek: Aretit
Ivosit

Alternativ kémiai nevek:

2,4-dinitro-O-szek. butilfenil acetát; 

2-/l-methyl-n-propyl/-4,6-dinitrophenyl acetate 

Szerkezeti képlet:

0
II

-0—C—CH3 

—CH—CH3

5

Molekulatömeg: 282összegképlet: cj2H14N2°6 

Halmazállapot:folyadék, olaj

barna
8xlö”4 kPa 20°C-on 

Olvadá spont: 26-27°C

20°C-on vizben rosszul, szervesen oldósze

rekben jól oldódik.

viz hatására lassan hidrolizál, savakra, 

lúgokra érzékeny

Szin:

Gőznyomás:

Oldhatóság:

Stabilitá s:

Toxicitás: : 210-350 mg/ttkgpatkány p.o. LD5q



DINOBUTON

Kereskedelmi nevek; Acrex
Dessin 
Dino fen

Drawinol

Alternativ kémiai nevek:

2-/l-methyl-2-propyl/ 4,6-dinitrophenyl isopropyl- 

carbonate;

2,4-dinitro-6-sec-butylphenyl isopropyl carbonate 

Szerkezeti képlet:

0 CHII 3/no2 o-c-o-ch4
CH 3

—CH—C9H5
I

/ CH3no2

összegképlet: Molekulatömeg: 326C14H1BN2°7 

szilárd, kristályosHalmazállapot:

sá rga

6l-62°c

vizben gyakorlatilag nem oldódik, jól ol

dódik alifás és aromás szénhidrogénekben, 

alkoholokban.

lúgos közegben hidrolizál.

Szin:

Olvadáspont:

Oldhatóság:

Stabilitás:

Toxicitás: patkány p.o. LDgQ: 140 mg/ttkg 

egér : 2540 mg/ttkg



DINOKAP

Szinonim hatóanyag név: dinocap

Ara thane 
Mildex

Kereskedelmi nevek: Ka rathane
Nancokar /komb./

Alternativ kémiai nevek:

6-/l-metil-heptil/**2,4-dinit rofenil-krotoná t;
к

2,4-dinitro-6-octyl -phenylcrotonate;

Capryldinitrophenyl crotonate

*l-metilheptil, 1-etilhexil, 1-propilpentil izomerek 

elegye.

Szerkezeti képlet:

0=C-CH=CH-CH3
I
0

CH

N02

összegképlet: ciqH24N2^6 

Halmazállapot: folyadék

Molekulatömeg: 364

sötétbarna

138-140°C, 0,07 kPa-nál

vizben gyakorlatilag oldhatatlan, legtöbb 

szerves oldószerben jól oldódik, 

patkány p.o. LD5Q: 980-1100 mg/ttkg

Szin:

Forráspont:

Oldhatóság;

Toxicitás:
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