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A DISSZERTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE:

ACh: acetil-kolin
AChE: acetil-kolinészteráz enzim
AR: abszolút refrakter idő
DDVP: diklórfosz
DIM: dimetoát
M-PAR: metil-paration
OP: organophosphates, szerves foszfátok
OPIDN: organophosphate-induced delayed neuropathy, szerves foszfátok 

által indukált késleltetett neuropátia 
RR: relatív refrakter idő

Az ábrákban előforduló rövidítések:

kont: kontroll
fM-PARk: a metil-paration kisebb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
fM-PARn: a metil-paration nagyobb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
nM-PARk: a metil-paration kisebb dózisának hatása a hallókérgi elvezetésre 
nM-PARn: a metil-paration nagyobb dózisának hatása a hallókérgi 

elvezetésre
sM-PARk: a metil-paration kisebb dózisának hatása a szomatoszenzoros 

kérgi elvezetésre
sM-PARn: a metil-paration nagyobb dózisának hatása a szomatoszenzoros 

kérgi elvezetésre

fDIMk: a dimetoát kisebb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
fDIMn: a dimetoát nagyobb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
nDIMk: a dimetoát kisebb dózisának hatása a hallókérgi elvezetésre 
nDIMn: a dimetoát nagyobb dózisának hatása a hallókérgi elvezetésre 
sDIMk: a dimetoát kisebb dózisának hatása a szomatoszenzoros kérgi 

elvezetésre
sDIMn: a dimetoát nagyobb dózisának hatása a szomatoszenzoros kérgi 

elvezetésre

fDDVPk: a diklórfosz kisebb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
fDDVPn: a diklórfosz nagyobb dózisának hatása a látókérgi elvezetésre 
nDDVPk: a diklórfosz kisebb dózisának hatása a hallókérgi elvezetésre 
nDDVPn: a diklórfosz nagyobb dózisának hatása a hallókérgi elvezetésre 
sDDVPk: a diklórfosz kisebb dózisának hatása a szomatoszenzoros kérgi 

elvezetésre
sDDVPn: a.diklórfosz nagyobb dózisának hatása a szomatoszenzoros kérgi 

elvezetésre
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M-PARk: a metil-paration kisebb dózisa 
M-PARn: a metil-paration nagyobb dózisa 
DIMk: a dimetoát kisebb dózisa 
DIMn: a dimetoát nagyobb dózisa 
DDVPk: a diklórfosz kisebb dózisa 
DDVPn: a diklórfosz nagyobb dózisa

k4: 4 hetes kontroll 
k8: 8 hetes kontroll 
k12: 12 hetes kontroll

ki4: 4 hetes kisebb dózisú kezelés 
ki8: 8 hetes kisebb dózisú kezelés 
ki 12: 12 hetes kisebb dózisú kezelés

n4: 4 hetes nagyobb dózisú kezelés 
n8: 8 hetes nagyobb dózisú kezelés 
n12: 12 hetes nagyobb dózisú kezelés
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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

Az ember egészségét veszélyeztető xenobiotikumok között igen fontos 

szerepet töltenek be a peszticidek. Ennek oka nem csupán az, hogy - 

különösen az elsődlegesen mezőgazdaságra alapozott gazdasággal

jelentős azon személyek száma, akik 

foglalkozásszerűen több-kevesebb gyakorisággal kerülhetnek közvetlen 

kontaktusba növényvédőszerekkel. Nem elhanyagolható az a populációs 

szintű mikrotoxikus expozíció sem, amely az élelmiszerekkel elfogyasztott 

hatóanyagmaradékok formájában érheti a lakosságot. Inszekticidek esetében 

a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyébként kellemetlen ízeltlábúak 

irtásakor is érheti ártalom a populációt. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a - 

hazánkban korábban igen gyakori, s még ma is jelentős számban előforduló - 

ezen vegyületekkel történő öngyilkosságokat sem.

A szerves foszfátok toxikus hatásait, azok mechanizmusát, a kialakuló 

klinikai tüneteket és azok terápiáját számosán vizsgálták. Ennek ellenére 

toxicitásuknak vannak még olyan részletei, melyek még ma sem kellően 

ismertek. Ilyen effektus a központi és perifériás idegrendszerre gyakorolt 

funkcionális hatás, melyekről - különösen a finomabb elváltozásokról - nem 

áll rendelkezésünkre elegendő adat. Továbbá, az intézetünk 

neurotoxikológiai laboratóriumában korábban végzett kísérletek során, illetve 

az irodalmi adatok tanúsága szerint mások vizsgálataiban is, mindig külön- 

külön, és részben eltérő paradigmában tanulmányozták a szerves foszfátok 

akut és krónikus idegrendszeri hatásait.

Az ismertetésre kerülő vizsgálatok során - egységes kezelési elvekre 

és komplex neurofiziológiai regisztrálási-feldolgozási rendszerre alapozva - 

arra a kérdésre kerestük a választ, vajon három, késői (delayed) neurotoxikus 

hatással nem rendelkező szerves foszfát - a metil-paration, a dimetoát, és a 

DDVP - hogyan változtatja meg a központi és perifériás idegrendszer

rendelkező államokban
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működését; milyen korreláció figyelhető meg az akut és a szubkrónikus 

kezelés során kialakuló funkcionális eltérések között; hogyan viszonyulnak 

egymáshoz az elektrofiziológiai és biokémiai elváltozások. Mindebből 

következtetéseket lehet levonni például arra vonatkozólag, hogy a hosszú 

idejű, alacsony szintű expozíció hatására kialakulnak-e az akut intoxikációban 

fellépő neurofiziológiai eltérések, valamint atekintetben is, hogy az 

egyszerűbben és gyorsabban kivitelezhető állatkísérletek modellezhetik-e a 

foglalkozási vagy környezeti eredetű humán expozíció által kiváltódó 

funkcionális idegrendszeri elváltozásokat. Végezetül, minderre alapozva, 

célunk annak megállapítása is, vajon vannak-e olyan kellően érzékeny 

neurofiziológiai paraméterek, melyek biomarkerekként - esetleg a humán 

toxikológiában is alkalmazható módon - már kisfoké mérgezés esetén jelzik 

az idegrendszer érintettségét.



5

1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A szervesfoszfát-vegyületek a foszforsav észter-, amid- vagy 

tiolszármazékai. Felhasználási területük igen sokrétű, vannak közöttük 

gyógyszerek (például echiothiopate), vegyi harcanyagok (tabun, szarin), 

legelterjedtebb alkalmazási területük azonban a mezőgazdaság, ahol 

inszekticidként kerülnek felhasználásra, továbbá a közegészségügy, ahol ún. 

irtószerként fertőző betegségek vektorai elleni küzdelemben rovarirtásra is 

használnak szerves foszfátokat.

1.1. Történeti áttekintés

A legelső szervesfoszfát-vegyü let - a tetraetil-pirofoszfát - szintézisét 

1854-ben jelentette be Phillipe de Clermont a Francia Tudományos Akadémia 

ülésén. Toxicitásukra 80 évvel később, 1932-ben Lange utalt először. Ez adta 

az ötletet Schradernek, hogy inszekticidek után kutasson a szerves foszfátok 

között. Schrader korai kutatómunkájának - melynek során előállította a 

parationt, egy ma is széles körben használatos mezőgazdasági inszekticidet - 

folytatása a vegyi fegyverek kidolgozása lett (tabun, szarin, stb.). A második 

világháború után a szervesfoszfát-vegyületek fő alkalmazási területe a 

növényvédelem és a vektorkontrolI lett (a tudománytörténeti adatokat Id. 

Koelle, 1992). A jelenleg alkalmazott szervesfoszfát-peszticidek száma 

száznál is több (WHO, 1986). (A továbbiakban a szerves foszfátok jelölésére 

a nemzetközileg elfogadott "OP" 

használom.)

rövidítést"organophosphates"
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1.2. Fiziko-kémiai tulajdonságok

Az OP-ok legfontosabb sajátossága a gyenge vízoldékonyság. 

Apoláros szerves oldószerekben viszont jól oldódnak, ezért sok 

szervesfoszfát-peszticid olajban oldva kerül forgalomba. UV-fény hatására az 

OP-ok oxidálódnak, illetve hidrolitikus folyamatokon mennek keresztül. A 

hidrolízist az egyébként jelenlevő más oldott anyagok és az oldószerek is 

befolyásolják (WHO, 1986).

Kémiailag az OP-inszekticidek foszfor- foszfon-, foszforotio- vagy 

foszfonotiosav-származékok. Alapszerkezetük a következő:

SО
R,\H

;pRr\4
✓ P —x—X

r/

foszfát foszforotiát

Az R-| és F?2 ligandum alkil- vagy arilcsoport lehet, melyek közvetlenül 

(foszfinátok) vagy 0-, illetve S-atomon keresztül (foszfátok) kapcsolódhatnak 

a központi P-atomhoz. A foszfonátokban az R-| közvetlenül, az R2 O- vagy S- 

atomon keresztül kapcsolódik a központi P-atomhoz. A leváló X-csoport 

rendszerint O- vagy S-atomon keresztül kapcsolódik, és gyakorlatilag 

bármilyen szubsztituált és elágazó alifás, aromás vagy heterociklusos csoport 

lehet (Ballantyne és Marrs, 1992).

1.3. Környezeti előfordulásuk

Az OP-ok a környezetben természetes anyagként nem fordulnak elő, 

és a legtöbb szintetikus OP a természetben könnyedén lebomlik. A 

degradáció legfontosabb útja a hidrolízis, mely folyamatot a fényintenzitás és
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a pH befolyásolja. A természetben előforduló enyhén savas közegekben e 

vegyületek stabilabbak, mint semleges kémhatáson. Bomlástermékeik 

általában vízoldékonyak, továbbá kevésbé toxikusak, mint a kiindulási 

anyagok - ez alól azonban vannak kivételek, például a paration esetében. 

Mivel felezési idejük elég rövid, toxikus hatásuk a környezetben csupán 

rövidebb ideig érvényesül (WHO, 1986).

1.3.1. A szervesfoszfát-expozíció lehetséges alanyai

A természetben általában elő nem forduló OP-okkal a populáció 

többnyire véletlenszerűen mérgeződhet, így például olyan termény, zöldség, 

gyümölcs fogyasztása által, amelyben a növényvédőszer hatóanyag

maradékának mennyisége meghaladja a megengedhető értéket; vagypedig 

kontakt úton a permetezést követően a növények felületén levő anyaggal 

(Goedicke, 1989; Goedicke és mtsai, 1989); ritkán kontaminálódott ivóvízzel; 

esetenként kertészkedés során a vegyületek nem előírásszerű használata 

által (Muldoon és Hodgson, 1992). Egyes régiókban - így hazánkban is - igen 

magas a szervesfoszfát-vegyülettel elkövetett öngyilkossági szándékú 

mérgezések száma (Agarwal, 1993; Adamis és Ungváry, 1992; Id. I. táblázat).

Az előírások betartásával történő gyártási folyamat során a gyári 

munkások szervesfoszfát-expozíciója legtöbbször elhanyagolható mértékű, 

mivel az előállítás zárt rendszerben történik. Mérgezés, mint foglalkozási 

ártalom, az iparban általában csak a gyártási technológia durva 

megsértésekor fordulhat elő. Ennek ellenére vannak olyan munkafolyamatok, 

melyek kifejezettebb kockázattal járnak, így például a kiszerelés, csomagolás. 

A mezőgazdasági munkások körében is előfordulhat mérgezés a permetezés 

során, a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén (Richter és 

mtsai, 1992).
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I. táblázat. Szervesfoszfát-mérgezések az utóbbi 10 esztendőben 
Magyarországon (Adamis és Ungváry, 1992)*

Ev FoglalkozásiSuicid Véletlen

154(88) 1И1985 40(5)
163(68) Ж1986 43(-)

22M130(59)1987 24(2)
1И1988 124(61) 24(2)
Ж132(61) 24(3)1989

90(46)1990 21(2)
65(29) Ж1991 7(2)
62(25) 1H1992 16(1)
50(25) 1H1993 16(-)

*Az első számoszlop az összes bejelentett eset száma, zárójelben ebből a 
halálos mérgezések száma.

1.4. Toxikokinetika és metabolizmus

1.4.1. Abszorpció

A legtöbb OP nem-ionos formában fordul elő és erősen lipofil, ezért 

könnyen abszorbeálódik a biológiai membránokon. Foglalkozási ártalomként 

elszenvedett mérgezéskor a bejutás leggyakoribb helye a bőr és a 

légzőrendszer. Az emésztőrendszeren át történő felvétel elsősorban a 

populációt érő véletlen mérgeződéskor, valamint az öngyilkosságok kapcsán 

fordulhat elő (WHO, 1986).

Bőr

Nagymennyiségű vegyületnek a bőrrel való érintkezése többnyire akut 

mérgezést okoz. Az intoxikáció foka függ az érintkezési időtől, a ruházattól, a 

párolgástól, az alkalmazott oldószerek minőségétől és koncentrációjától 

(Rajini és mtsai, 1989). A lipofilabb vegyületek esetében (például DEF, EPN) 

igen nagyarányú a bőrön át történő anyagfelvétel, és mivel az ilyen úton
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bekerülő anyagmennyiségek kikerülik a májbeli first-pass metabolikus lépést, 

azonos dózis esetén legalább olyan toxikusak, mint a per os bejutottak 

(WHO, 1986).

Emésztőrendszer

Sok szerves foszfát számára a gastrointestinális rendszer fontos 

bejutási mód. Az anyagok toxicitását jelentősen befolyásolja kiszerelési 

módjuk; folyadék formájában - a gyorsabb felszívódás miatt - lényegesen 

toxikusabbak, mint porként vagy granulátumként (Rico és Burget-Sacaze, 

1984).

Légzőrendszer

A vegyületek lipofil karaktere, valamint az alveolusok igen nagy 

összfelülete miatti igen gyors felszívódás következtében a szerves foszfátok 

toxikus hatása aerogén expozíció esetében a legkifejezettebb. Patkányban 

például a metil-paration akut orális LD50 értéke: 24 mg/kg (Gaines, 1969), 

illetve 35 mg/kg (Kagan, 1971), viszont az 1 órás akut inhalációs expozíciókor 

az LC50 értéke 34 mg/m3 (Molnár és Paksy, 1978).

1.4.2. Eloszlás és raktározás a szervezetben

A felvétel után a szervezetbe bejutott OP-ok a keringés útján eljutnak 

az összes szervbe, melyekben - azok lipoid tartalma függvényében - 

meghatározott arányok szerint halmozódnak fel, így például a metil-paration a 

legmagasabb koncentrációban a tüdőben és a májban található (NRC, 1977). 

Radioaktív 14Q_ne| jelölt metil-paration patkányban kezdetben főleg a 

plazmában, majd a kezelést követő 2.-6. napon nagyobbrészt a 

vörösvértestekben volt megtalálható (Weber és mtsai, 1979). DDVP-vel 

végzett radioaktív jelöléses vizsgálatban, ugyancsak patkányban, a kezelést
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követő 4. napon a beadott radioaktív anyagmennyiség (per os, 1 mg -vinil-1- 

14C-diklórfosz) 1,7 %-a a bélben, 7,5 %-a bőrben és 14 %-a a csontvázban 

volt megtalálható (Hutson és Hoadley, 1972).

Megjegyzendő, hogy az eloszlás vizsgálatához használt radioaktív 

jelölés önmagában nem elegendő a szervenként kumuláció, illetve az ennek 

függvényében érvényesülő szervenként toxikus hatás megállapításához. 

Ennek oka, hogy a szervesfoszfát-vegyületek a szervezetbe való belépés 

után biotranszformálódnak, s egyes vegyületek esetében - például malation - 

a keletkező metabolitok toxikusabbak a kiindulási formánál (WHO, 1986).

1.4.3. Biotranszformáció

Az OP-ok metabolizmusának három különböző útja ismeretes (WHO,

1986):

- Kevert funkciójú oxidázok révén, amelyek főként a májsejtek 

endoplazmatikus retikulumában vannak jelen, de emellett megtalálhatók a 

bélben, tüdőben, vesében is. Ezek hatására oxidativ deszulfuráció, 

dezaminálás, N- és O-dezalkiláció, tioészter-oxidáció, oldalláncok oxidálása, 

stb. zajlik le.

- Hidrolázok révén, melyek az emlős-szövetekben sok helyen előfordulnak és 

a triészter-típusú OP-ok leváló csoportjának savanhidrid jellegű 

észterkötésének hidrolízisét katalizálják.

- Transzferázok révén, melyek az egyetlen ismert, szerves foszfát triészteren 

lejátszódó transzfer-folyamatot katalizálják, glutation koszubsztrátot 

igényelnek, és elsősorban a májban fordulnak elő.

A különböző lebomlási utak fajonként eltérő jelentőséggel bírnak, 

példa erre a diklórfosz lebomlása során keletkező anyagcsere-termékek 

aránya (II. táblázat).
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II. táblázat. Egyszeri per os vinil-1-^C-diklórfosz-kezeléssel bevitt 
radioaktivitás %-os előfordulási aránya a diklórfosz különböző vizeletbeli 
metabolitjaiban. Izotóphigításos analízis (Weber és mtsai, 1979)

emberegér tengerimalacpatkányA mért metabolit:
(%}(%}(%)(%)
0,40,6 1,01,7hippursav
0,15deszmetildiklórfosz 18,52,2 n. a.
0,1(N03-sóként 0,60,6 n. a.urea

izolálva)

1.4.4. Elimináció

A legtöbb szerves foszfát a szervezetből valamely, az előbb említett 

úton lebomolva a vizelettel, széklettel, illetve a kilélegzett levegő útján kiürül. 

Radioaktív izotóppal (14C) jelölt metil-paration egyszeri, per os beadott 

mennyiségének 99 %-a 48 órán belül vizelet és széklet formájában eltávozik - 

III. táblázat (Hutson és Hoadley, 1972).

III. táblázat. A metil-paration eliminálódása patkányban

ÖsszesenDózis
(mg/kg)

Alkalmazás
módja:

SzékletVizelet
(%) (%) (%)

1 93,6 6,3 99,9per os
1 99,0 0,8 99,8IV.

1.5. Hatásmechanizmus

A szerves foszfátészterek elsődleges hatása az acetil-kolinészteráz (a 

továbbiakban: AChE) enzim inaktiválása. A folyamat több lépésből áll (WHO, 

1986; Koelle, 1992).
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(1) A Michaelis-komplex kialakulása
(2) Az enzim foszforilációja
(3) Reaktiváció
(4) "Öregedés"

Az első lépés a Michaelis-féle átmeneti enzim-szubsztrát komplex 

képződése, melyet az enzim szerin-hidroxil csoportjának foszforilálódása 

követ. Az inaktivált AChE két, szimultán folyamatban vehet részt. Egyrészt 

spontán reaktiválódhat - azaz leválhat róla a foszfátcsoport- ahol is a 

reaktiválódás aránya több tényezőtől: faj, szövet, a foszforiláló szerves 

csoport, valamint a reaktivációs folyamatot katalizáló nukleofil reagensek

jelenléte, függ. A másik lehetőség egy irreverzíbilis öregedési folyamat, mely 

az egyik "R" ligandum elvesztését, illetve egy egyszeres negatív töltésű, 

monoszubszituált, foszforsav-maradékotenzimfehérjére

eredményez. Az öregedésen átesett enzim többé már nem reaktiválható.

Az AChE szerepe közismerten az, hogy a stimulusok hatására a 

kolinerg idegvégződéseken felszabadult, a transzmisszió lezajlása után 

feleslegessé vált acetilkolint (továbbiakban: ACh) hidrolizálja. Amennyiben az 

AChE gátolva van, a szinaptikus résben növekvő mennyiségű ACh tartósan 

aktiválja a receptorokat. Az ennek következtében kialakuló hatásokat a

kötődött
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receptorok jellege alapján három csoportba, nikotinerg, muszkarinerg és 

központi idegrendszerbeli effektusokra lehet osztani (Id. az 1.6.1.1. részben).

1.6. Toxicitás

Az irodalomban ellentmondó eredmények találhatók az in vivo toxicitás 

LD50 értéke és az in vitro AChE-gátlás közti korreláció megléte (Heath, 

1961), illetve hiánya vonatkozásában (Lieske és mtsai, 1982). Mundy és 

mtsai (1978) vizsgálataiban viszont egyértelmű korreláció mutatkozott az 

LD50 és a hidrofóbitás között.

1.6.1. Általános toxikológia

A szervesfoszfát-mérgezés klinikai lefolyását több tényező 

befolyásolja: a vegyület fiziko-kémiai tulajdonságai, metabolizmusa, az 

expozíció módja és a dózis.

Az időbeli lefolyás alapján akut, szubkrónikus és krónikus mérgezésről 

beszélhetünk.

1.6.1.1. Akut toxicitás

Amennyiben az előbb említett tényezők hatására a tünetek az 

egyszeri, nagy dózisú expozíció utáni néhány percben, órában jelentkeznek, 

akut mérgezésről beszélünk.

Az állatkísérletekben meghatározott LDso-ek értéke állatfajonként, 

törzsenként és anyagonként - valamint az alkalmazás módjától függően - elég 

jelentős eltéréseket mutat (IV., V. táblázat).
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IV. táblázat. Metil-paration akut per os LD50

Állatfaj Hivatkozásld50
(mg/kg)

Kagan (1971)35,0patkány
RTECS (1991)patkány 6,0
RTECS (1991)egér 23,0
Mundy és mtsai, (1978)egér 21,8
RTECS (1991)nyúl 420,0

V. táblázat. Akut LD50 egyéb kezeléskor

Állatfaj HivatkozásKezelési mód LD50
(mg/kg)

Kimmerle (1975)patkány 7,0ip.
Kimmerle (1975)egér 9,3ip.

dermális RTECS (1991)patkány 63,0
dermális RTECS (1991)nyúl 300,0

*Bőrön át történő anyagbevitelkor az expozíciós idő 1 óra volt.

Akut szervesfoszfát-mérgezéskor - emlősökben és emberben 

következő típusos tünetek figyelhetők meg:

- Muszkarinerg hatások: hiperhidrózis, hiperszaliváció, túlzott 

könnyezés, miózis, zsigeri görcsök, hányás, hasmenés, vizelet- és széklet- 

inkontinencia, bronchorrhoea és bronchokonstrikció.

- Nikotinerg hatások: izomgörcsök, fasciculáció, gyengeség, paralízis 

és sápadtság.

- A szívre és a keringési rendszerre gyakorolt hatások közül az M- 

receptorokon keresztüliek relatív túlsúlya érvényesül, ezen belül is inkább a 

M2-típusúak - bradikardia, hipotenzió - dominálnak (Silveira és mtsai, 1990.), 

az N-receptorokéival - tachikardia, hipertenzió - szemben. Tipikus tünet az 

átmeneti szinusz-tachikardiát követő szinusz-bradikardia, a pitvar-kamrai 

blokk, az ST- és T-hullám rendellenességek, a kamrai arrhytmiák.

a
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- A központi idegrendszeri hatások: nyugtalanság, szédülés, ataxia, 

konvulzió, légzési és keringési elégtelenség, konfúzió, eszméletvesztés.

A bronchokonstrikció, laringospazmus, bronchorrhoea és légzőizom- 

bénulás, illetve a légzés központi depressziója miatt légzési elégtelenség, 

hipoxaemia, cianózis következik be.

A letális kimenetel leggyakoribb oka az asphyxia, de halálhoz vezethet 

a szívelégtelenség is (Tsao és mtsai, 1990). Túlélés esetén a perifériás és 

központi idegrendszerben az intermediális szindróma (De Bleecker és mtsai, 

1992, Mani és mtsai, 1992), valamint a késleltetett neurotoxicitás (De 

Bleecker és mtsai, 1992) lehet az akut mérgezés következménye.

1.6.1.2. Szubkrónikus toxicitás

Szubkrónikus toxicitásról akkor beszélhetünk, ha az illető anyag több 

hetes, több hónapos, ismételt kisebb dózisú behatására valamely 

szervrendszerben károsodás jön létre. A szubkrónikus, krónikus expozíció 

által kiváltott tünetek nem feltétlenül egyeznek meg az akut mérgezés 

tüneteivel.

1.6.1.2.1. Lárváit hatások

A lárváit intoxikációk esetében a szerves foszfátészterek

támadáspontja nem az AChE enzim.

Mivel egy viszonylag nagy populáció, az ipari és mezőgazdasági 

dolgozók a munkahelyükön, vagy a lakosság például élelmiszerekben 

előforduló hatóanyag-maradványok elfogyasztása révén, gyakran ki lehet 

téve egy kis dózisú, de viszonylag hosszú ideig tartó szervesfoszfát- 

expozíciónak, egyáltalán nem lebecsülendő, hogy ez létre tud-e hozni
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bizonyos, csak meghatározott idő elteltével észlelhető elváltozásokat: 

mutációt, fejlődési rendellenességeket, illetve rosszindulatú daganatot.

Mutagenitás

Sokáig csak feltételezték, hogy a dimetil- és dietil-foszfát peszticidek 

alkiláló tulajdonságuk révén mutagén hatásúak lehetnek (Preussman és 

mtsai, 1969). Ellentmondó adatok találhatók a mutagén hatások természetére 

vonatkozólag: a kapott eredmények részint negatívak (Degraeve és mtsai, 

1984a, 1984b, 1985), részint pozitívak voltak (Sobti és mtsai, 1982.; Gilot- 

Delhalle, J. és mtsai, 1983; Azatian és mtsai, 1987; Tripathy és mtsai, 1987), 

esetenként pedig az alkalmazott tesztrendszertől, a vizsgált anyag kémiai 

szerkezetétől függően negatívak és pozitívak is (Braun és mtsai, 1982, 1983; 

Grover és mtsai, 1985, 1987; Kumari és mtsai, 1986; Malhi és mtsai, 1987).

Újabban bizonyítottnak látszik, hogy a legtöbb dietil-organofoszfát in 

vivo és in vitro is mutagén, míg a dimetil-szervesfoszfátok csak in vitro 

körülmények között azok (Mathew és mtsai, 1990; Ni és mtsai, 1993; Vlckova 

és mtsai, 1993). A szervesfoszfát peszticidek mutagén hatásáról humán 

expozíciós adatok is vannak (De Ferrari és mtsai 

bizonyítékok vannak egyes szerves foszfátok karcinogén tulajdonságára is 

(Brown és mtsai, 1990; Quest és mtsai, 1990; Slamenova és mtsai, 1992).

1991), továbbá

Fejlődési és reproduktív toxikológia

Ismételt kezelés hatására emlősökben teratogenitás és embriotoxicitás 

nem volt megfigyelhető, illetve csak olyan dózisokban, amelyek már az 

anyára is toxikusak - például súlycsökkenéssel járnak (Vergieva, 1983).

Misawa és mtsai (1982) csirkeembrióval végzett vizsgálataikban azt 

találták, hogy a diazinon és a dikrotofosz növekedési retardációt okoznak az 

embrió csontjaiban és porcaiban. Wittenbach és mtsai (1985) a malationt, 

Garrison és mtsai (1985) a dikrotofoszt találták teratogénnek, ugyancsak
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csirkeeembrióban. Nyúlban nem bizonyult teratogénnek a malation (Machin 

és mtsai, 1989), a foszfamidon viszont egérben igen (Soni és mtsai, 1989). 

Patkányban Metasystox R-rel (hatóanyaga az охо-típusú S-metil-demeton) 

való kezelés nem fejtett ki teratogén hatást (Clemens és mtsai, 1990), 

továbbá nem bizonyult teratogénnek patkányban és nyúlban a szomán sem 

(Bates és mtsai, 1990); patkány klórpirifosz kezelése viszont pozitív 

eredményt adott (Muto és mtsai, 1992).

1.6.2. Neurotoxikológia

A szerves foszfátok idegrendszeri toxikus hatása alapvetően két fő 

típusra osztható; az acetilkolinészteráz enzim bénításával kapcsolatos 

elváltozások, illetőleg az ettől független effektusok, az intermediális 

szindróma és a késleltetett neurotoxicitás (angol rövidítéssel: OPIDN).

Az OPIDN az antikolinészteráz aktivitástól független elváltozás (Abou- 

Donia, 1981; Zech és mtsai, 1987). A jelenséget a szerrel való egyszeri 

exponálódás után többnyire két héttel kezdődő, égő érzet által kísért, 

disztális, szimmetrikus, szenzorimotoros neuropátia jellemzi, amely az alsó 

végtagok atrófiájához és petyhüdt paralíziséhez, fokozatos axonális 

degenerációhoz, demielinizációhoz vezet. A felső végtagokra a folyamat csak 

később terjed ki (DeJager és mtsai, 1981; Lotti és mtsai, 1984). 

Keletkezésére számos lehetséges magyarázat merült fel, a jelenleg 

legelfogadottabb nézet szerint (Johnson, 1969) a folyamat egy ún. 

neurotoxikus észteráz (NTE) inaktiválódásának következménye.
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A szervesfoszfát-mérgezés után, még a késleltetett perifériás 

neuropátia várható időpontja előtt, egy köztes tünetegyüttes - az intermediális 

szindróma - jelentkezik, amelyet a proximális végtagizmoknak, a nyak flexor 

izmainak, a mozgató agyidegeknek és a légzőizmoknak a gyengesége vagy 

paralízise jellemez (Senanayake és Karalliedde, 1987).

A centrális kolinerg toxicitás felbecslése nehéz feladat, mivel amellett, 

hogy a kolinerg rendszerek átszövik a nem idegi szöveteket, illetve a 

perifériás idegrendszert is (Sastry és mtsai, 1979), a központi idegrendszer 

kolinerg rendszere maga is eléggé összetett (Fibiger és Vincent, 1987). Ezen 

túlmenőleg a kolinerg rendszer a központi idegrendszer egyéb 

neurotranszmittereivel - szerotonin (Quirion és mtsai, 1985), dopamin 

(Lehmann és Langer, 1982), katekolaminok (Mason és Fibiger, 1979), GABA 

(Scatton és Bartholini, 1980), neuropeptidek (Lamour és Epelbaum, 1988) - is 

interakcióba lép.

A központi idegrendszer belső kolinerg rendszerének elsősorban 

moduláló szerepe van, a hőmérséklet- (Clark és Clark, 1980), légzés

szabályozás (Machne és Unna, 1963), valamint magatartási szintű 

folyamatok: a depresszió (Janowsky és Risch, 1984), a stressz-reakció 

(Finkelstein és mtsai, 1985), az alvás és álmodás (Sitaram és mtsai, 1976), 

valamint a memória (Bartus és mtsai, 1987) terén.

A központi idegrendszerben az AChE-gátlás biokémiai 

következményeként fellépő ACh-felhalmozódás időben és térben változatos 

formában történik meg: legjelentősebb mértékű a striátumban, mérsékeltebb 

a talamuszban és a középagyban, legkisebb a cerebellumban (Stavinoha és 

mtsai, 1976).
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1.6.2.1. Akut mérgezések

Az antikolinészterázok központi idegrendszerre gyakorolt elsődleges 

hatásainak klinikai megkülönböztetése - különösen annak megállapítása, 

mekkora szerepük van a letális kimenetelben 

antikolineszteráz-mérgezésre légzési elégtelenség jellemző, ezenkívül 

perifériás muszkarin- és nikotinerg hatások, illetve központi idegrendszeri 

elváltozások is fellépnek (Minton és mtsai, 1988; Namba mtsai, 1971). A 

légzési elégtelenségnek is a központi idegrendszeri toxicitás a fő oka (Reiter 

és mtsai, 1973). A különböző neurológiai tünetek megjelenése függ a 

vegyülettől, a bejutás útjától és a mérgezés fokától (Wadia és mtsai, 1974).

A központi idegrendszeri tünetek is a mérgezés súlyosságától függnek. 

Megnyilvánulásuk: fejfájás, szédülés, magatartásbeli változások, érzelmi 

labilitás, szorongás, depresszió, alvási zavarok (insomnia), beszédzavarok, 

légzési és keringési rendellenességek, tremor, görcs, kóma (Grob és mtsai, 

1958; Mearns és mtsai, 1994).

Állatkísérletben az akut mérgezést az elektrofiziológiai paraméterek 

egyidejű változásai is jelzik: csökken az ECoG-index és az átlag-amplitúdó, 

növekszik az átlag-frekvencia (Dési és mtsai, 1991). Nagy dózisú bevitel 

hatására a szomatoszenzoros, vizuális és auditív kiváltott potenciálok 

latencia-növekedését és amplitúdó-csökkenését figyelték meg Nagymajtényi 

és mtsai (1992a, 1992b).

nehéz. A súlyos

1.6.2.2. Szubkrónikus mérgezések

A szubkrónikus expozíciót követő neuropszichiátriai és viselkedési 

hatások hasonlók az akut mérgezéseket követően megfigyeltekhez (WHO, 

1986). Gerson és Shaw (1961) skizofrén és depressziós tüneteket, súlyos 

memória-zavarokat és koncentrálási problémákat figyeltek meg. Mások az
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expozíciót követően neuropszichiátriai tünetegyüttest, a koncentrálóképesség 

és a memória romlását észlelték (Kaloianova és mtsai, 1989; Kedzierski, 

1990; Sinczuk-Walczak, 1990). Korábban nem antiszociális viselkedésű 

személyek az intoxikációt követően - meglepő módon - agresszív magatartást 

tanúsítottak (Devinsky és mtsai, 1992).

Humán akut OP-intoxikáció lehetséges szubkrónikus neurológiai 

következményeinek vizsgálata során a viselkedési tesztekben nyújtott 

teljesítmény lényegesen rosszabb volt a kezelt csoportban, mint a kontroliban 

(Steenland és mtsai, 1994). Valószínűleg a vizuális figyelem, a memória, a 

vizuomotor sebesség csökkenése, illetőleg a problémamegoldó képesség 

rosszabbodása állt a jelenség hátterében (Rosenstock és mtsai, 1991). 

Viselkedési tesztekben a szervesfoszfát-kezelés rontotta az állatok 

teljesítményét (Dési, 1983). Szubkrónikus metil-paration kezelés (6 hétig per 

os 1/100 illetve 1/50 LD50 dózissal) hatással volt a patkányok orientációs 

válaszára; az ún. open-field viselkedési tesztben szignifikánsan megnövelte a 

horizontális felderítő mozgást, a vertikálisát azonban nem. Az ún. elevated 

plus maze (EPM) tesztben a kezelt állatok kevésbé voltak idegesek, mint a 

kontroll állatok. Mindkét típusú vizsgálat során feltűnő volt a látencia 

növekedése; ez a jelenség a vizsgált szerves foszfát idegsejt-membránokra 

gyakorolt általános hatásának tekinthető (Schulz és mtsai, 1990).

Szubkrónikus szervesfoszfát-kezelés megváltoztatta a központi 

idegrendszer elektrofiziológiai paramétereit: meghosszabbította a 

szomatoszenzoros, vizuális és auditív kiváltott potenciálok látenciáját, 

időtartamát, lecsökkentette azok amplitúdóját; ugyancsak csökkentette az 

ECoG átlag-amplitúdóját, valamint az ECoG-indexet, az átlag-frekvenciát 

pedig megnövelte (Nagymajtényi és mtsai, 1988, 1994; Dési és mtsai, 1994).
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1.7. A metil-paration, a dimetoát és a DDVP toxikológiai sajátosságai

A disszertációban szereplő három szerves foszfát Magyarországon a 

leggyakrabban használt peszticidek közé tartozik - egyben három különböző 

kémiai struktúrát képvisel - ezért toxicitásuk is eltérő spektrumot mutat. A 

diklórfosz a foszfát-, a metil-paration a foszforotio- míg a dimetoát a 

foszforoditio-típust képviseli (Ballantyne és Maris, 1992).

1.7.1. Metil-paration

A foszforotioát vegyületek közé tartozó metil-paration nem-szisztémás, 

kontakt és gyomorméreg. Kémiai neve (IUPAC): 0,0-dimetil O-4-nitrofenil- 

tiofoszfát.

s
(СНзО)2 P 0 —^3— NO2

Fumigáns hatású, lúgos közegben könnyen hidrolizálódik (Martin és 

Worthing, 1977). Az analitikailag tiszta metil-paration fehér kristályos por, a 

technikai tisztaságú (80 %) világostól sötétbarnáig terjedő színű folyadék 

(WHO, 1993).

A metil-paration nagyon erős méreg, (IV., V. táblázat). A természetben 

- a többi szerves foszfáthoz hasonlóan - nem fordul elő, alkalmazását 

követően nem perzisztál, ezért a lakosság expozícióját csak a nem előírás 

szerinti használat okozhatja (WHO, 1993).

A mérgezés tünetei megegyeznek a tipikus organofoszfát-mérgezési 

tünetekkel (WHO, 1993). Az akut toxicitás fajonként eltérő, az intoxikáció 

kimenetele nagymértékben függ a bejutás útjától. Patkányban egyszeri per os 

kezelést (32 mg/kg) követő 1-1,5 órában a vér kolinészteráz-aktivitása 71 %- 

kai, az agyi kolinészteráz-aktivitás 54 %-kal csökkent (Izmirova és mtsai,
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1984). Patkányok két éven át folytatott krónikus vizsgálata során is (4,917 

mg/kg/nap) jelentős mértékben csökkentette mind a vér (plazma és 

vörösvértest), mind az agy kolinészteráz-aktivitását (Bomhard és mtsai, 1981; 

Schilde és Bomhard, 1984). Elsődleges bőr- és szemirritáló effektusa nincs 

(Pauluhn, 1983).

A metil-paration DNS-alkiláló hatású. A mutagenitási tesztek 

eredményei között pozitívak és negatívak egyaránt megtalálhatók. A legtöbb 

in vitro mutagenitási vizsgálat - mind baktérium-, mind emlőssejtekkel - pozitív 

volt, az in vivo kísérletek esetenként ellentmondó eredményeket adtak (Singh 

és mtsai, 1984; Chen és mtsai, 1981; Gilot-Delhalle és mtsai, 1983; Rashid 

és Mumma, 1984; Degraeve és mtsai, 1984b; Malhi és Grover, 1987; Grover 

és Malhi, 1985; Mathew és mtsai; 1990).

Az NCI (1979) vizsgálatai, valamint egyéb kísérletek szerint a metil- 

paration nem bizonyult karcinogénnek (Bomhard és mtsai, 1981; Schilde és 

Bomhard, 1984).

Embriotoxikus hatása nem volt megfigyelhető (MRI, 1975), egyes 

kísérletekben pedig csak magas dózis esetén észleltek rendellenességeket 

(Benes és Jelinek, 1979). Más vizsgálatokban sem embriotoxicitás, sem 

teratogenitás nem volt látható (Machemer, 1977; Renhof, 1984).

Nincs bizonyíték, hogy a metil-paration késleltetett neuropátiát okoz 

(Barnes és Denz, 1953). Patkányok szubkrónikus kezelésekor az anyag 

központi idegrendszeri hatására egyes elektrofiziológiai paraméterek - mint 

ez már korábban említésre került - megváltoztak: meghosszabbodott a 

szomatoszenzoros, vizuális és auditív kérgi kiváltott potenciálok látenciája és 

időtartama, kisebb lett az amplitúdója, egyidejűleg lecsökkent az ECoG átlag

amplitúdó és az ECoG-index értéke, míg megnőtt az átlag-frekvencia 

(Nagymajtényi és mtsai, 1988, 1992a, 1992b). Akut kísérletben az agyi 

kolinészteráz-aktivitás jelentős mértékben lecsökkent, és a csökkenés 

korrelációba hozható az elektrofiziológiai változásokkal. A szubkrónikus
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kísérletek során nem következett be olyan nagymértékű aktivitás-csökkenés, 

és korreláció sem volt tapasztalható az elektrofiziológiai változásokkal 

(Nagymajtényi és mtsai, 1988). Atropin adásával nem lehetett befolyásolni 

ezeket a hatásokat (Nagymajtényi és mtsai, 1992a, 1992b).

Állatkísérletes magatartási tesztekben a metil-paration rontotta az 

állatok teljesítményét. Orientációs viselkedési tesztekben - a perifériás 

vezetési sebesség csökkenésével összhangban - növelte a látenciát és az 

állatok reakcióidejét (Schulz és mtsai, 1990). Emberekben viszont nem 

figyeltek meg metil-paration expozíciót követő kifejezett viselkedési 

változásokat, például figyelem- és memóriazavarokat (George és mtsai, 

1992). Metil-paration kiváltotta intermediális szindróma is leírásra került (De 

Bleeckerés mtsai, 1992).

1.7.2. Dimetoát

A dimetoát széles körben használatos kontakt és szisztémás

inszekticid és akaricid. A foszforoditioát csoporthoz tartozik, kémiai neve 

(IUPAC): 0,0-dimetil-S-metil-karbamoilmetil-ditiofoszfát.

s 0
II

(СНз0)2 PSCH2CNHCH3

A tiszta vegyület színtelen kristályokból áll, kámforos szagú. Vizes 

oldatban stabil, de lúgos közegben - a többi szerves foszfáthoz hasonlóan - 

hidrolizál (Martin és Worthing, 1977).

A WHO osztályozása szerint mérsékelten toxikus, per os LDso-jeire 

néhány példa az VI. táblázatban található.
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VI. táblázat. A dimetoát akut LD50 értékei

Állatfaj HivatkozásTisztaság LD50
(mg/kg)

Alkalm.
mód

Sanderson és Edsonpatkány labor. 280-356per os
Sanderson és Edsonpatkány 180-336technikaiper os
Sanderson és Edson200egér labor.per os
Sanderson és Edsonegér technikai 60per os
Sanderson és Edson (1964)dermális folyadék-

kiszerelés
patkány 700-1150

Akut mérgezéskor a szokásos szervesfoszfát intoxikációs tünetek 

jelentkeznek: izomfibriNáció, nyáladzás, könnyezés, vizelet-inkontinencia, 

hasmenés, légzési nehézség, prostráció, kóma és halál (WHO, 1989b). A 

vörösvértest kolinészteráz-aktivitása dimetoát-expozíció hatására jóval 

nagyobb mértékben csökken, mint a plazmáé (WHO, 1989b). Hat hónapig 

tartó kezelés (15 mg/kg, per os) 95 %-os (technikai) tisztaságú dimetoáttal 

100 %-kal csökkentette a szérum és a vörösvértest kolinészteráz-aktivitást, 

85 %-kal az agyi aktivitást (Panshina, 1963). Egyszeri nagy dózisa sem 

állatokban, sem pedig humán önkénteseken nem okozott bőrszenzitizációt 

(Dikshith és Raizada, 1981).

A dimetoát több in vitro vizsgálati rendszerben is mutagénnek bizonyult 

(Dolara és mtsai, 1992; Ni és mtsai, 1993; Bianchi és mtsai, 1994), in vivo - 

peszticidekkel dolgozó mezőgazdasági munkásokban 

lymphocyták SCE gyakoriságát (Rupa és mtsai, 1991). Patkánykísérletben a 

dimetoát kedvezőtlen hatást gyakorolt mind a hím (Afifi és mtsai, 1991), mind 

a nőstény (Reddy és mtsai, 1991) állatok genitális szerveire. Ugyancsak 

patkányban fötotoxikusnak is bizonyult (Weber, 1990), bár teratogén 

hatásokat még nem figyeltek meg (FAOA/VHO, 1987).

Hosszútávú, patkányokon és egereken elvégzett karcinogenitási 

vizsgálatok során nem bizonyult karcinogénnek (FAO/WHO, 1987).

növelte a
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Francis és mtsai (1985) kísérletében nem hozott létre tyúkban 

késleltetett neurotoxikus hatást.

Akut és szubkrónikus vizsgálatok (ip. 2,0 LD50, illetve per os 1/100, 

1/75, 1/50 és 1/25 LD50) során patkányokban csökkent az ECoG-index és 

átlag-amplitúdó, illetve növekedett az átlag-frekvencia értéke (Dési és mtsai, 

1991, 1994; Nagymajtényi és mtsai, 1988, 1992a, 1992b). Az említett akut és 

szubkrónikus kísérletekben a bevitt dózis függvényében megnövekedett a 

szomatoszenzoros, vizuális és auditív kiváltott potenciálok látenciája és 

időtartama (Dési és mtsai, 1991; Nagymajtényi és mtsai, 1988, 1992b, 1994). 

Akut kísérletben az agyi kolinészteráz-aktivitás - a metil-parationhoz 

hasonlóan - jelentős mértékben lecsökkent, és a csökkenés korrelációba 

hozható az elektrofiziológiai változásokkal. A szubkrónikus kísérletek során 

nem következett be olyan nagymértékű aktivitás-csökkenés, és korreláció 

sem volt tapasztalható az elektrofiziológiai változásokkal (Nagymajtényi és 

mtsai, 1988). Atropin-kezelés nem befolyásolta az anyag hatását 

(Nagymajtényi és mtsai, 1992a, 1992b).

1.7.3. Diklórfosz (DDVP)

A diklórfosz kontakt és gyomorméreg, fumigáns és penetráló hatással. 

Egyszeri dózisban adva toxicitása a mérsékelttől a nagyon toxikusig terjed; 

patkányban az akut orális LD50 értéke az oldószertől függően 30-110 mg/kg 

(WHO, 1989a). Viszonylag hőstabil, de szobahőmérsékleten, telített oldatban 

könnyen hidrolizál. A színtelentől borostyánig terjedő színű, aromás illatú 

folyadék (Martin és Worthing, 1977). Az egyszerű foszfát alaptípust képviseli, 

kémiai neve: 2,2-diklórvinil-0,0-dimetilfoszfát.

0
(CH30)2 P0CH=CCl2
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Az akut mérgezés tünetei az organofoszfát intoxikációkra jellemző 

nyáladzás, könnyezés, hasmenés, tremor, görcsök, légzésbénulás miatti 

elhalálozás figyelhető meg. Patkányon végzett akut kísérletben (ip. 50 mg/kg 

DDVP) a beadást követő 24 órában a plazma kolinészteráz-aktivitása 42 %- 

kai, a vörösvértest kolinészteráz aktivitása 40 %-kal csökkent (Purshottam és 

Kaveeshwar, 1979). Az akutan kezelt állatokban (4 mg/kg, szubkután 

injektálva) a beadást követő 20 percben az agyi kolinészteráz-aktivitás 66 %- 

kai csökkent,; a szubkrónikus vizsgálatban (90 napig 0,2 mg/kg, ugyancsak 

szubkután injektálással) résztvevő patkányoké pedig 42 %-kal csökkent 

(Kobayashi és mtsai, 1980).

Állatokon leírt egyéb toxikus hatások: krónikus kezeléskor 

növekedésgátlás, a máj relatív tömegének megnövekedése (WHO, 1989a). A 

diklórfosz - a legtöbb szerves foszfáttól eltérően - viszonylag erős bőrirritációt 

okoz nyálban (Arimatsu és mtsai, 1977).

Habár a DDVP alkiláló ágens és számos mikrobiológiai rendszerben a 

mutagenitási teszt pozitív volt, az IARC monográfia (1979) szerint nincs 

bizonyíték rá, hogy intakt emlős sejtben mutagén lenne. Azóta patkány 

tracheális epitél sejtben a SCE és a kromoszóma-aberrációs vizsgálatok 

pozitív eredményt adtak (Lin és mtsai, 1988), sőt in vitro egér micronucleus 

tesztben is pozitív eredmény született (Ni és mtsai, 1993).

A karcinogenitási vizsgálatok ellentmondó eredményekre vezettek. 

Patkány inhalációs kísérletben (WHO, 1989a), illetve egér szubkután 

vizsgálatban (Horn és mtsai, 1990) nem karcinogén, viszont más kísérletben 

(patkány, egér) karcinogénnek bizonyult (Chan és mtsai, 1991).

A reproduktív toxikológiai vizsgálatok eredménye szerint egyszeri nagy 

dózis - 40 mg/kg (Krause és Homola, 1972), illetve többszöri kisebb dózis (5 

vagy 10 mg/kg) a spermatogenezist károsan befolyásolta (Fujita és mtsai, 

1977): a Sertoli-sejteket károsította és a Leydig-sejtek számát megnövelte. 

Nem volt embriotoxikus olyan alacsony dózisoknál, melyek az anyára nézve
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sem toxikusak, s nem mutatkozott teratogénnek sem (Casebolt és mtsai, 

1990).

Az orálisan vagy szubkután adott DDVP nem okoz késleltetett 

neurotoxicitást előkezelt tyúkokban, habár az agyi neutoxikus eszteráz (NTE) 

gátlása megfigyelhető az ataxia látható jele nélkül (Johnson, 1978). Francis 

és mtsai (1985) sem észlelték az OPIDN tipikus tüneteit. Magatartási 

kísérletben a DDVP kondicionált íz-averziót váltott ki olyan kis dózisban, mely 

az open-field magatartást még nem befolyásolta (Roney és mtsai, 1986). Akut 

és szubkrónikus állatkísérletekben az agy elektrofiziológiai paramétereire - 

ECoG, kérgi kiváltott potenciálok - hatással volt: lecsökkentette az ECoG- 

indexet és az átlag-amplitúdót, növelte viszont az átlag-frekvenciát; a kiváltott 

potenciálok látenciáját és időtartamát meghosszabbította, míg csökkentette 

azok amplitúdóját (Dési és mtsai, 1991; Nagymajtényi és mtsai, 1988, 1992a, 

1992b). Akut kísérletben az agyi AChE-aktivitás jelentős mértékben - de a 

másik két anyaghoz képest kisebb mértékben - lecsökkent, és a csökkenés itt 

is korrelációba hozható az elektrofiziológiai változásokkal. A szubkrónikus 

kísérletek során itt sem nem következett be olyan nagymértékű aktivitás

csökkenés, és korreláció sem volt tapasztalható az elektrofiziológiai 

változásokkal (Nagymajtényi és mtsai, 1988). Atropin-kezelés itt sem 

befolyásolta az anyag hatását (Nagymajtényi és mtsai, 1992a, 1992b).
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2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

2.1. Általános elvek

A vizsgálatok standard körülmények között - műanyag ketrec, 

ketrecenként 4-5 állat, 12-12 órás fény-sötétség ciklus, 20-22 °C, 65-70 % 

relatív páratartalom - tartott hím Wistar patkányokon történtek. Az állatok 

standard LATI tápot és ad libitum vizet fogyasztottak. A kezelés időtartama 

szerint a kísérletek két csoportban - akut, illetve szubkrónikus szervesfoszfát- 

adagolás - kerültek elvégzésre.

A vizsgált szerves foszfátok:

- Dimetoát (0,0-dimetil-S-metil-karbamoilmetil-ditiofoszfát) - 98,2 %; Huth 

AG, Hamburg, Németország;

- DDVP (2,2-diklórvinil-dimetilfoszfát)

Németország;

- Metil-paration (0,0-dimetil O-4-nitrofenil-tiofoszfát) - 90,2 %; Huth AG 

Hamburg, Németország.

98,6 %; Huth AG, Hamburg

Az oldatok készítése:

Dimetoát: a kísérlethez szükséges mennyiségű kristályos anyag 

desztillált vízben került feloldásra.

DDVP: a szükséges mennyiségű kristályos DDVP-t kis mennyiségű 

TWEEN80-nal (1 csepp) kevertük össze, majd ezt az elegyet desztillált vízzel 

a megfelelő térfogatra egészítettük ki.

Metil-paration: a megfelelő mennyiség kimérését követően az anyagot 

desztillált vízzel egészítettük ki a megfelelő térfogatra.
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VII. táblázat. A kísérletek során alkalmazott dózisok

1/100 LD501/25 LD501/5 LD50per os LD50*Anyag

7,0 mg/kg28,0 mg/kgDimetoát 140,0 mg/kg700,0 mg/kg
0,98 mg/kg19,6 mg/kg 3,92 mg/kgDDVP 98,0 mg/kg
0,225 mg/kg4,5 mg/kg 0,9 mg/kgMetil-

paration
22,5 mg/kg

*A VII. táblázatbeli LD50 értékek saját előkísérletek során lettek 
meghatározva.

2.2. Akut vizsgálatok

A kísérletekben anyagonként és dózisonként 6-6 állatot kezeltünk. Az 

állatok altatására uretánt használtunk (1000 mg/kg), mivel az altatószerek 

közül ez gyakorol a legkisebb hatást az agykéreg spontán aktivitására, illetve 

a kérgi kiváltott potenciálokra. Tekintettel azonban arra, hogy az uretán az 

AChE enzimaktivitást jelentős mértékben befolyásolja (St Omer and 

Rottinghaus, 1992), az egyes szervek AChE-aktivitását nembutállal 

(pentobarbital-Na, 30 mg/kg) altatott állatokból határoztuk meg.

Az állatok preparálása az előkezeléstől függetlenül a következő módon 

történt: az altatott állat sztereotaxiás berendezésbe lett helyezve, koponyája 

rögzítése után - a bőr, az alatta levő lágy részek eltávolítását követően - 

fogászati fúró segítségével a koponya megfelelő részének eltávolításával a 

feltártuk az elsődleges érzőkérgeknek megfelelő területet (a dura nem lett 

eltávolítva). A kiszáradás ellen a kéreg fiziológiás sóoldattal lett védve. Az 

adatok mérését megelőzően - az anyagbeadás céljából - az állatokba 

gyomorszondát vezettünk be. Ez lehetővé tette, hogy a szubkrónikus 

kísérletek során alkalmazott per os anyagbejuttatással azonos módon 

történjen meg a kezelés az akut kísérletekben is. így az értékeléskor lehetővé 

vált az akut és szubkrónikus vizsgálatok eredményeinek egymással való 

összevetése.
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A kipreparált, gyomorszondával ellátott, 30 percig pihentetett állatok az 

alapaktivitás rögzítése után megkapták a szükséges mennyiségű 

hatóanyagot. Az alkalmazott dózisok mindhárom vizsgált anyag esetében a 

per os LD5o_ illetve a per os 1/5 LD50 voltak. A számszerű adatokat lásd a 

VII. táblázatban. A kontroll állatok gyomorszondán keresztül fiziológiás 

sóoldatot kaptak. Az elektrofiziológiai jelek rögzítése ezt követően 30 

percenként, 4 órán keresztül, illetve az állat kimúlásáig történt.

Az elektrofiziológiai paraméterek regisztrálása, a 4 óra eltelte után az 

állatok a toxikológiában használatos módszer szerint fel lettek boncolva. 

Megmértük a test és a szervek tömegét, majd kiszámítottuk az agy tömegére 

viszonyított relatív szervtömegeket (agy, máj, tüdő, szív, vese, lép, thymus, 

mellékvese).

2.2.1. Adatfelvétel

2.2.1.1. Központi idegrendszer

2.2.1.1.1. ECoG

Az elsődleges szomatoszenzoros, vizuális, illetve auditív kérgen 

elhelyezett elektródok által az adott területekről elvezetett spontán 

agytevékenység felvétele az intézetünk neurotoxikológiai laboratóriuma 

részére írt numerikus progammal történt. A mintavétel a korábban említett 

időpontokban a három kérgi központról egyidejűleg, 3-3 percen keresztül 

történt.

2.2.1.1.2. Kiváltott potenciálok

A szomatoszenzoros, vizuális és auditív kiváltott válaszok elvezetése a 

fent említett módon szabaddá tett agyfelszínről, az elsődleges érző 

területeknek megfelelően elhelyezett monopoláris ezüst elektródokkal történt,
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a megfelelő modalitású perifériás ingerlés után. A földpont az elvezető 

elektródáktól kb. 1 cm távolságra, a lágy részekbe elhelyezett csipesz volt.

Az adatfelvétel a Cambridge Electronic Ltd. (UK) "SIGAVG" átlagoló 

programja segítségével - 50-50 esemény átlagát képezve és rögzítve - 

történt. Az ingerlést ugyancsak a program vezérelte.

Ingerlési paraméterek:

- szomatoszenzoros ingerlés: a bajuszpárnába beleszúrt ingerlő 

elektródapárral elektromos négyszögingerlés - szupramaximális inger (2-3 V), 

jelszélesség: 0,2 msec, frekvencia: 1 Hz;

- vizuális ingerlés: száloptikán keresztül 40 lux fényerővel, 1 Hz 

frekvenciával az ellenoldali szembe villogtatva;

- auditív ingerlés: az ellenoldali fülben elhelyezett kis hangszórón 

keresztüli 60 dB-es, 1 Hz frekvenciájú hangingerek.

2.2.1.2. Perifériás idegrendszer

A perifériás idegrendszerre gyakorolt hatások jellemzésére a vezetési 

sebesség, valamint a relatív, illetve abszolút refrakter idő szolgált.

A farokideghez 2 tüpár lett a farokba szúrva, páronként 1 -1 mm volt a 

távolság. Az egyik tüpár az ingerlő, a másik az elvezető elektródpár szerepét 

töltötte be. Az elvezető tüpár az ingerlőtől mindig meghatározott távolságra 

(50 mm) helyezkedett el - ez az adat a vezetési sebesség mérésénél volt 

lényeges.

Ingerlési paraméterek: a szupramaximális elektromos négyszögjel 

amplitúdója 2-4 V, szélessége 0,2 msec és a frekvencia 1 Hz volt. A kiváltott 

választ 5-5 esemény átlagaként rögzítettük. Az abszolút és relatív refrakter 

idők kiszámításához szükséges adatokat ingerpárosítások segítségével
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regisztráltuk: a második inger késleltetése az előzőhöz képest 10, 5, 3, 2, 1 

illetve 0,8 msec volt.

2.2.1.3. Enzimaktivitás

Az anyagok kolinészterázra gyakorolt hatásának megállapítása 

céljából az Ellman-módszerrel mértük az agy kolinészteráz-aktivitását.

AChE aktivitás meghatározásnál az agy 1 g-ja volt a minta, melyből 

homogenizátum készült. A metodikában acetil-tiokolin a szubsztrát, amely 

5,5-ditio-bisz-nitrobenzoesav (DTNB) jelenlétében a rendszerbe bevitt 25 pg 

szövethomogenizátum AChE-tartalma következtében, pH 8,0 és 25°C-on 

enzimatikus hidrolízissel tiokolinná és ecetsavvá bomlik. A tiokolin gyorsan 

reakcióba lép a DTNB-val és sárga 5-tio-2-nitrobenzoát iont képez, melynek 

jelenlétét 421 nm-en mérve lehet követni a folyamatot (Ellmann és mtsai, 

1961).

A fehérje-tartalom meghatározása biuret-reakcióval történt, melynek 

lényege az, hogy a fehérjék és peptidek rézsókkal (CUSO4) lúgos oldatban 

ibolyaszín reakciót adnak. Ennek erősségét spektrofotométeren 546 nm 

hullámhosszon lehet mérni (Sós, 1974).

2.3. Szubkrónikus vizsgálatok

2.3.1. Kezelés

A kezelés 4, 8 illetve 12 héten át, hetente 5 napon per os szondán 

keresztül történt a három anyag per os LDso-ének 1/100 és 1/25 részével. A 

számszerű adatokat lásd a VII. táblázatban. A kontroll állatok hasonló módon 

fiziológiás sóoldatot kaptak. Anyagonként és dózisonként 8-8 állatból álló 

csoportokkal dolgoztunk.
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2.3.2. A vizsgálat menete:

A kezelési idő - 4, 8, illetve 12 hét - elteltével az állatok a 

gyomorszonda bevezetését kivéve, melyre ezen mérések alatt nem volt 

szükség, a már említett módon lettek preparálva. A pihentetés után a fentebb 

leírt módon megtörtént az elektrofiziológiai paraméterek rögzítése, majd sor 

került a szervtömeg- és AChE enzimaktivitás-mérésre is.

2.4. Kiértékelés, adatfeldolgozás

Annak érdekében, hogy az egyes anyagoknak a különféle 

paraméterekre gyakorolt toxikus hatásai összevethetők legyenek, a kapott 

adatokat standardizálni kellett. Az akut kísérletek során a szer beadása előtti 

kiindulási értékeket tekintettük bázisnak (1,00) és ehhez viszonyítottuk a 

későbbiek során regisztrált adatokat. A szubkrónikus kísérletek esetében a 

kontroll állatok eredményeit tekintettük bázisnak, és ezekhez viszonyítottuk a 

háromféle anyag kétféle dózisával kezelt állatok adatait. A kontroll állatok 

abszolút számszerű adatait Id. a Vili. táblázatban.

2.4.1. Központi idegrendszer

2.4.1.1. ECoG

A kiértékelés off-line módon történt. A 2. ábrán látható a három 

különböző agyterületről származó eredeti regisztrátum. (A 2., 3., 4. ábra 

együtt a 2. fejezet végén található.) Az ábra bal oldalán legfelső sorban a 

szomatoszenzoros, alatta a látó- legalul pedig a hallókérgi elvezetés eredeti 

felvétele, jobb oldalon pedig a megfelelő mintaré it frekvencia-eloszlása
:'í
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látható. Numerikus kiértékelő programunk analizálta a 3-3 perces minták 

sávösszetételét (8, 0, a, ß-| és ß2 hullámok), kiszámolta az ECoG-indexet, az 

átlag-frekvenciát, és az átlag-amplitúdót. Az ECoG-index az alábbi képlet 

alapján a lassú és gyors hullámok hányadosa (Dési, 1979):

8 + 9

ECoG-index=

ßl+ß2

Vili. táblázat. A kontroll állatok regisztrált értékei

a kezelési idő
4 hét 8 hét 12 hét

ECoG index 8,63 8,95 8,16szomato-
szenzoros átl.-frekv. 6,00 Hz 6,71 Hz 6,61 Hz
vizuális index 7,37 7,52 7,38

átl.-frekv. 8,81 Hz 8,32 Hz 8,25 Hz
auditív index 8,83 8,59 8,75

átl.-frekv. 7,56 Hz 7,72 Hz 7,62 Hz

kiváltott
potenciál

látencia 2,27 msszomato-
szenzoros

2,34 ms 2,39 ms
időtartam 2,18 ms 2,46 ms 2,60 ms

vizuális látencia 44,71 ms 48,86 ms 45,16 ms
időtartam 74,17 ms 73,42 ms 75,75 ms

auditív látencia 6,24 ms 6,34 ms 6,45 ms
időtartam 14,08 ms 14,16 ms 14,32 ms

perfériás (22-25 °C) vez. seb. 
idegmű
ködés

15,99 16,12 16,07
RR 3,25 3,24 3,27
AR 1,01 0,99 1,02

| AChE/protein 0,031 0,044 0,034agy
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2.4.1.2. Kiváltott potenciálok

Az off-line mért illetve leolvasott adatok mindhárom modalitás

esetében az 50-50 kiváltott potenciálból átlagolt válasz látenciája, amplitúdója 

és időtartama voltak. A három tipikus kiváltott potenciálról készült eredeti 

regisztrátumot a 3. ábra mutatja. Vízszintes tengelyen az idő (ms-ban), a 

függőleges tengelyen pedig az amplitúdó (pV-ban) látható.

A szomatoszenzoros kiváltott potenciál (3/A ábra) esetében 

látenciának az "a" pontig eltelt időt, az amplitúdónak a "b" és a "c" pontok közti 

különbséget, az időtartamnak pedig az "a" és a "d" pont között eltelt időt 

tekintettük. A vizuális kiváltott potenciál (3/B ábra) esetében a látencia 

számítása az előbbihez hasonló módon történt, az amplitúdó az "a" és "b" 

pontok közötti különbség, az időtartam pedig az "a" és a "c" között eltelt idő. 

Az auditív kiváltott potenciál (3/C ábra) látenciájának és időtartamának 

számítása a vizuális kiváltott potenciáléhoz hasonlóan történt. Az amplitúdót 

viszont a "b" és "c" pontok különbségeként számítottuk ki. Az amplitúdó

változások elsődleges kiértékelése azt mutatta, hogy azok kevésbé 

jellegzetesek és a másik két paraméterhez képest nem adnak további 

információt. Ennélfogva a jelen disszertációban való ismertetésüktől 

eltekintettem.

2.4.2. Perifériás idegműködés

Az átlagolt perifériás kiváltott válasz mért paraméterei: látencia, 

amplitúdó és időtartam. A 3/D ábrán látható egy tipikus, páros ingerrel 

kiváltott, perifériás potenciál. A látencia (a későbbiekben: L-|), az időtartam és 

az amplitúdó kiszámítása megegyezett a szomatoszenzoroséval. A refrakter 

idők kiszámításához szükséges l_2 az "e" és T pontok közti időtartam.
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A vezetési sebesség kiszámítása a mért latenciaidő, valamint az 

ingerlő és elvezető elektródapár közötti távolság (50 mm) alapján történt.

Az abszolút és relatív refrakter idők kiszámítását a táblázatkezelő 

program (Id. alább) erre a célra kialakított számoló segédtáblázata 

segítségével végeztük el Anda és mtsai módszere (1984) alapján. Az 

értékelés során az első stimulussal kiváltott akciós potenciál látencia idejéhez 

(l_i) lett viszonyítva a második stimulus által kiváltott potenciál látenciája (l_2). 

A páros ingerek közti intervallumot csökkentve, a második akciós potenciál 

látencia ideje megnyúlik. Az l_2/L<| hányadost a két impulzus közti 

időintervallum függvényében ábrázolva hiperbola jellegű görbe alakul ki. A 

görbéből leolvasható az abszolút refrakteritás ideje: a páros impulzusok közti 

azon időintervallum, amelynél a második akciós potenciál nem jelenik meg 

(látencia ideje végtelen) és a relatív refrakter idő: amikor az első stimulusra 

adott válasz már késleltetve jelenik meg.

A kísérletek eredményeinek kiértékelése szempontjából - elsősorban 

az akut vizsgálat során - igen fontos volt annak az eldöntése, hogy az észlelt 

neurotoxikus hatások a vizsgált anyag közvetlen befolyásának tudhatók-e be, ' 

vagy pedig az állat esetleges pillanatnyi, általános toxikus hatásból eredő 

légzési, illetve keringési zavarából adódnak. Erre a célra a szívműködés 

(EKG- Einthoven II. elvezetésben) és a légzés (mellkaskitérés) folyamatos 

regisztrálása szolgált. A kapott adatokat off-line, a laboratórium részére írt 

egyedi programmal értékeltük ki. Tekintettel azonban arra, hogy ezen adatok 

ismertetése nem képezi jelen dolgozatom tárgyát, azok részletesebb 

ismertetésétől a továbbiakban eltekintek.

Az adatfeldolgozás során a Quattro Pro táblázatkezelő program került 

felhasználásra, a statisztikai számítások az abszolút számokból az Anova 

programmal történtek.
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Az adatfelvétel és -feldolgozás stimuláló és regisztráló műszerek, 

valamint számítógépek laboratóriumunkban kialakított komplex rendszere 

segítségével történt, melynek sematikus ábrázolása a 4. ábrán látható 

(Schulz és mtsai, 1992).
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2. ábra
Eredeti ECoG-regisztrátum és a mintarészletek frekvencia-eloszlása

a szomatoszenzoros kérgi 
b látókérgi 
c hallókérgi

A bal oldali ábrákon a vízszintes tengelyen az idő (ms-ban) látható, a 
függőleges tengelyen az amplitúdó (pV-ban). A jobb oldali ábrákon a 
vízszintes tengelyen a frekvencia Hz-ben kifejezett értéke, a függőleges 
tengelyen pedig az előfordulási gyakoriság található.
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3. ábra

A kiváltott potenciálokról készült regisztrátumok
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A Szomatoszenzoros kérgi kiváltott potenciál 
В Látókérgi kiváltott potenciál 
C Hallókérgi kiváltott potenciál 
D Perifériás kiváltott potenciál 
(A részletesebb magyrázatot Id. a szövegben.)
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4. ábra

Az adatfelvétel és -feldolgozás során használt számítógépes rendszer
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3. EREDMÉNYEK

3.1. Akut vizsgálatok

Az anyagok beadását követően mindhárom anyag mindkét dózisa 

esetében megfigyelhetők voltak az organofoszfát-mérgezések típusos tünetei: 

fokozott nyáladzás, pupillaszükület, stb. A nagy dózisú kezelést követően, 

2,5-3,5 óra elteltével az állatok fele el is pusztult. Ezért - bár a megfigyelést, 

illetve felvételt az életben levő patkányok esetében minden esetben a 4. óra 

végén hagytuk abba - a kiértékelést csak 2,5 óráig végeztük el, tekintettel 

arra, hogy csak eddig volt elegendő számú állat a statisztikai számításhoz. 

Meg kell jegyezni, hogy a későbbiekben ismertetésre kerülő központi és 

perifériás idegrendszeri elváltozások csak az anyagok neurotoxikus 

effektusára vezethetők vissza, mivel a regisztrálási idő alatt (2,5, illetve 4 óra) 

a keringés és a légzés állapotát jelző EKG, valamint légzési paramétereinek 

elemzése semmilyen, ezen funkciók nagymértékű megváltozására nem utalt. 

A kezelt állatok agyra vonatkoztatott relatív szervtömege sem tért el jelentős 

mértékben a kontroll csoport megfelelő értékeitől.

3.1.1. Központi idegrendszeri fiziológiai hatások

3.1.1.1. ECoG

3.1.1.1.1. Metil-paration

A kontroll állatok ECoG-jánek indexe, átlag-frekvenciája, illetve átlag

amplitúdója gyakorlatilag nem változott a megfigyelés 4 órája során, értéke a 

kiindulási 1,00 körül ingadozott (5/a, 5/b ábra).
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5/a ábra

Az ECoG-index relatív változása 

Metil-paration

1.2

1.1

1
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X-' —■------ ^10.8 ** 4-*** *** *** ***
0.7
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5/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása 

Metil-paration
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A nagyobb akut dózis hatására a toxikológiai szempontból 

legfontosabb paraméter, az ECoG-index mindhárom különböző agyterületről 

történt elvezetés esetén időben nagyjából párhuzamos lefutást mutatott (5/a 

ábra). A szomatoszenzoros kéregről történt elvezetéskor az index 1,5 órán 

keresztül egyenletesen csökkent, ekkor elérte a minimumértéket (83 %-ot). 

Ettől kezdve 1 órán át kismértékben nőtt és a 2,5 óra elteltével a kiindulási 

értékhez képest 15 %-os szignifikáns (p<0,01) csökkenést mutatott. A 

látókéregről elvezetett ECoG-indexe az első félórában ugyanolyan mértékben 

csökkent, mint a szomatoszenzorosé, majd a következő félórában elérte azt 

az értéket, amelyen - egy átmeneti növekedési, illetve csökkenési szakasz 

után - a 2,5 óra elteltével, a mérés befejezésekor állt. Az első 30 perc után 

legkisebb mértékben a hallókéregről regisztrált elvezetés indexe csökkent, «4 

%-kal. A legalacsonyabb értéket - «22%-os mérséklődést - az indulástól 

számított 2,5 óra múlva érte el, tehát a három mért ECoG-index közül a 

hallókéregről elvezetett csökkent a legnagyobb mértékben.

A frekvenciák időbeli változása némileg más tendenciát mutat (5/b 

ábra). Ezt az eltérést az okozza, hogy amíg az átlag-frekvencia az a-sávba 

eső hullámokat is tartalmazza, addig az index azt nem foglalja magába. (A 

gyors sávok növekedése, s ezáltal az átlag-frekvenciáé is intenzívebb, mint a 

lassú sávok csökkenése.) A leggyorsabb és legnagyobb mértékű növekedést 

a látókéregről elvezetett ECoG átlag-frekvenciája mutatta. 1 óra alatt elérte a 

kiindulási értéknél 33 %-kal magasabb, megközelítőleg maximális értéket, 

majd egy átmeneti csökkenés-növekedés után, a 2,5 óra elteltével 37 %-os 

szignifikáns (p<0,01) növekedést találtunk. A szomatoszenzoros kéregről 

elvezetett ECoG átlag-frekvenciája lassabban és jóval szerényebb mértékben 

növekedett; a maximumot - mintegy 30 %-os szignifikáns (p<0,01) növekedést 

- a kiindulás utáni 2. órában érte el, a kísérlet végére 25 %-osra csökkent. A 

hallókéregről származó EEG frekvenciája lassabban és kisebb mértékben 

növekedett, mint a látókéregről regisztrált, de kifejezettebben, mint a
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szomatoszenzoros kéregé. 2,5 óra elteltével érte el a maximumot, amely 33 

%-os szignifikáns (p<0,01) átlagfrekvencia-növekedést jelentett.

Az áWag-ampiitúdó és az átlag-frekvencia között közismert módon 

fordított arányosság áll fenn. A metil-paration nagy dózisa legkifejezettebben 

a látókéreg ECoG átlag-amplitúdóját csökkentette; 1,5 óra elteltével a 

csökkenés már 30 %-os volt, mely a 2,5 órás végső megfigyeléskor «17 %-ra 

mérséklődött. A látókéregéhez hasonló volt a szomatoszenzoros kéreg ECoG 

átlag-amplitúdójának időbeli alakulása; 1,5 óra elteltével ez is mélypontot 

mutatott (22%), a vizsgálat végén a csökkenés 13 %-os. Az első félórában 

legnagyobb mértékben a hallókéreg ECoG-jánek átlag-amplitúdója csökkent 

(17 %-kal), amely érték a 2,5 órás regisztrálás végén - egy átmeneti szakasz 

után - ismét megjelent.

A metil-paration kisebb dózisának hatására némileg eltérő változások 

következtek be (5/a ábra). Az első félóra végére a legkisebb (3 %-os) arányú 

csökkenést a hallókéregről származó ECoG indexe érte el; a 4 óra végére 

pedig szignifikánsan (p<0,001) a kiindulási érték 79 %-ára csökkent. A 

látókéregről származó ECoG indexe az első 30 percben valamivel 

gyorsabban csökkent, ám a 4. óra végére az előzővel megegyező szintre állt 

be (87-88 %). Az első 30 percben a szomatoszenzoros kéregről származó 

ECoG-index a látókéregéhez hasonló mértékben csökkent, majd további 

szignifikáns (p<0,001) egyenletes változás után a 4. óra végére a kiindulási 

értéknek csaknem a 75 %-ára mérséklődött. Ez a három anyag ezen dózisa 

esetében a legnagyobb mértékű csökkenést jelentette.

Az ECoG átlag-frekvenciáját a metil-paration kisebb dózisa kevésbé 

növelte, mint a nagy dózis (5/b ábra). Az első félóra végére a legkisebb (3 %) 

arányú csökkenést a hallókéregről származó ECoG mutatta, később 

mindhárom elvezetés átlag-frekvenciája körülbelül azonos mértékben 

növekedett. A 2,5 órás megfigyeléskor - amely a nagy dózisok számára az
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utolsó mérési időpont volt - szintén kis különbség volt tapasztalható: a három 

különböző agyterületről származó ECoG átlagfrekvencia-növekedése hasonló 

mértékű volt - 21 %-os a halló-, 20 %-os a szomatoszenzoros és 18 %-os a 

látókérgi elvezetésben. Ezen értékek azonban mind alacsonyabbak voltak, 

mint a nagyobb dózis hatására ugyanezen időpontra bekövetkező változások. 

Ezután a növekedés üteme lelassult, és a kisebb dózis által okozott 

változások mértéke a 4. óra végén sem haladta meg a nagy kiváltotta 

eltérések szintjét. A legnagyobb arányú növekedés (29 %) a látókérgen, a 

legkisebb (21 %) a szomatoszenzoros kérgen következett be. A hallókéreg 

eltérése a látókéregéhez állt közelebb (28 %), és mindhárom szignifikáns (p< 

0,001) volt.

A kisebb akut dózis a 2,5 órai időpontig valamennyi elvezetésben 

lényegesen kisebb csökkenést okozott, mint a nagy: a látó- és a hallókérgen 

2,5 óra elteltével 10 %-os amplitúdó-csökkenés volt tapasztalható, míg a 

szomatoszenzoroson csak 7 %-os. A 4. óra végére ezen az értékek tovább 

mérséklődtek - a hallókérgen a kiindulásihoz viszonyítva mindössze 8 %, a 

látókérgen 4 %, a szomatoszenzoroson pedig 5 %-nyi volt az amplitúdó 

csökkenése.

3.1.1.1.2. Dimetoát

A dimetoát nagyobb akut dózisa által okozott ECoG-index eltérése 

némileg más időbeli lefutást mutat, mint a metil-paration izotoxikus 

mennyiségének hatására történt változás (6/a ábra). Mindhárom kérgi 

elvezetés indexének értéke végig eléggé egyenletesen és párhuzamosan 

csökkent, és a különböző agyterületekről származó ECoG-indexek azonos 

időpontban mért értéke közötti eltérés sem volt olyan jelentős mértékű. A 

változás a szomatoszenzoros kéregről származó ECoG esetében volt a 

legnagyobb: az első 30 perc után ugyan csak 8 %-os volt az eltérés, a 2,5 óra
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6/a ábra
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végére azonban már 43 %-os szignifikáns (p<0,001) csökkenés alakult ki. Bár 

az első 30 percben ennek volt a leggyorsabb csökkenése (11 %), kisebb 

mértékben és lassabban változott a látókéregről regisztrált ECoG indexe, a 

2,5 óra végére 38 %-os szignifikáns (p<0,001) csökkenés alakult ki. Az első 

30 percben a hallókéreg ECoG indexe mérséklődött legkevésbé (6 %), de a 

2,5 óra végére a szignifikáns (p<0,001) csökkenés csaknem elérte a 

látókérgen észleltet (37 %).

Az átlag-frekvencia időbeli változása (6/b ábra) is eltért a metil- 

paration által létrehozottaktól, mivel kevésbé volt kifejezett a dózisfüggőség, 

mint a metil-paration esetében. Legnagyobb arányú volt a hallókéreg ECoG 

átlag-frekvenciájának változása: bár az első 30 perc elteltével még alig volt 1 

%-os az eltérés, 2,5 óra után csaknem 30 %-os szignifikáns (p<0,01) 

növekedés volt tapasztalható. A szomatoszenzoros ECoG frekvenciája az 

első 30 percben ugyanúgy fokozódott, mint a hallókéregé, 2,5 óra elteltével 

pedig 23 %-os szignifikáns (p<0,01) növekedést mutatott. Kezdetben a 

látókéreg ECoG frekvenciája alig nőtt jobban (3 %), mint a másik két 

agyterületé, a mérés végén értéke némileg a szomatoszenzoros kéregbeli 

növekedés alatt maradt (22 %).

A dimetoát hatására nagyobb mértékű átlagamplitúdó-csökkenés 

következett be, mint a metil-parationéra, sőt az a tendencia is megfigyelhető 

volt, hogy a nagyobb dózis nagyobb mértékű amplitúdó-csökkenést hozott 

létre. A nagyobb dózis hatása legkifejezettebb a látókéreg esetében volt, ahol 

a 2,5. óra végén 45 %-os amplitúdó-csökkenés volt mérhető. Ebben az 

időpontban a hallókérgen 42 %-os volt az átlag-amplitúdó csökkenése, míg 

legkevésbé - 34 %-kal - a szomatoszenzoros kéreg átlag-amplitúdója 

mérséklődött.

A kisebb dózisú akut dimetoát-kezelés esetében az indexben 

megfigyelhető változások inkább a nagyobb dózisú dimetoáttal, mint az
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izotoxikus metil-parationnal létrehozottra hasonlítanak. A változások időbeli 

lefutása eléggé egyenletes (6/a ábra), 2,5 óra elteltével a kisebb dózis által 

okozott változások valamennyi elvezetésben a nagyobb dózisé alatt 

maradtak. A látókéreg indexe 2,5 óráig az eredeti értékhez képest kb. 33 %- 

kai csökkent, a 4. óra végén pedig 37 %-os, szignifikáns (p<0,001) volt a 

csökkenés. A szomatoszenzoros és hallókéreg indexe változása lényegében 

hasonló, szignifikáns (p<0,001) volt, a 4. óra végén a szomatoszenzorosé 32, 

a hallókérgié pedig 30 %.

A /re/cvenc/a-változások (6/b ábra) is a nagyobb dózisú dimetoáttal 

indukáltra hasonlítanak, de 2,5 óra elteltével mindhárom elvezetésnek a 

nagyobb dózis hatására bekövetkezett frekvencia-növekedése kifejezettebb 

mértékű volt, mint a kisebb dózisé. A legkifejezettebb változáson a látókéreg 

frekvenciája ment át: bár 2,5 óra elteltével növekedési aránya (19 %) a 

hallókéregével egyezett meg, a 4. órára 25 %-os szignifikáns (p<0,001) 

növekedése volt tapasztalható. A szomatoszenzoros kérgi frekvencia- 

növekedés 2,5 órakor a legalacsonyabb szinten volt a másik két elvezetéshez 

viszonyítva, de a 4. óra végén 19 %-os szignifikáns (p<0,01) növekedési 

értékkel a felülmúlta a hallókérgiét, melynek frekvenciája ekkor csupán 15 %- 

kai volt nagyobb, mint a kiindulási érték.

Az amplitúdó-csökkenés a dimetoát kisebb dózisa adásakor jóval 

határozottabb, mint a metil-paration kisebb dózisa esetén. 2,5 óra után 

mindhárom elvezetésben ugyanakkora mértékű volt - 10 % körüli 

csökkenés, mint a metil-paration kisebb dózisa hatására. A 4. óra végére 

azonban - bár mindhárom agyterületbeli csökkenés alatta marad a nagyobb 

hatóanyagmennyiség adásának -, meghaladja a kisebb dózisú metil-paration 

hatását. A legkisebb csökkenés a hallókérgen jött létre (17 %-os), míg a 

látókérgen ennél alig volt nagyobb a változás, 21 %-os a csökkenés.

a
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3.1.1.1.3. DDVP

A DDVP nagyobb dózisának hatására bekövetkező /nctex-változás (7/a 

ábra) időbeli lefutásának tendenciája a másik két anyagé között volt: az 

izotoxikus metil-paration időbeli lefutásánál egyenletesebb, de nem annyira, 

mint a dimetoáté. A kiváltott hatás mértéke is a másik két anyagé között 

helyezkedett el - metil-paration: 15-22 %; dimetoát: 32-47 %. 2,5 óra után a 

nagyobb dózisú DDVP-kezelés hatására a kiindulásihoz képest a látókéreg 

indexe 25 %-kal, a másik két területé 26 %-kal csökkent szignifikánsan (p< 

0,01).

A frekvencia alakulása (7/b ábra) inkább a dimetoát izotoxikus 

mennyisége kiváltotta változásokra hasonlított. Mindhárom elvezetés 

frekvencia-növekedése az első 30 percben hasonló szignifikáns (p<0,01) 

időbeli lefutást mutatott, az értékelés végén a látókéregbeli változás némileg 

kisebb (26 %), a szomatoszenzoros és a hallókéregbeli növekedés azonos 

szintű (28 %) volt.

A DDVP nagyobb dózisa által okozott amplitúdó-váWozások időbeli 

lefutása kezdetben inkább a metil-paration által okozottakéhoz hasonlítottak, 

a 2,5 órakor mért értékek viszont - hasonlóan az indexéhez - a másik két 

anyag értékei között helyezkedtek el. Legnagyobb a szomatoszenzoros 

kérgen tapasztalt csökkenés - 30 %, míg a másik kettő némileg kisebb, a 

látókéregé 21 %-os, a hallókéregé 19 %-os volt.

A kisebb dózisú akut DDVP adagolásnak az indexre gyakorolt hatása 

mérsékeltebb volt, mint a nagyobb dózisé (7/a ábra). A változások időbeli 

lefutása a kisebb dózisú dimetoátéhoz, valamint a nagyobb dózisú DDVP- 

éhez hasonlított, a 4. órai értékek azonban a hasonló dózisú metil- 

parationéhoz álltak közelebb, mint a dimetoátéhoz. 2,5 óránál valamennyi 

elvezetésben az eltérés mérsékeltebb volt, mint a nagyobb dózis kiváltotta, a
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7/a ábra
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4. óra végén kapott adatok azonban meghaladták azt. A szomatoszenzoros 

kéreg indexének változásai mutatkoztak a legjelentősebbnek: 2,5 óra 

elteltével 20 % volt a csökkenés, a 4. óra végén pedig elérte a 28 %-ot és 

szignifikáns (p<0,01) volt. A hallókérgi 2,5 órás index csökkenése 15 %, a 4. 

óra végén pedig - a három modalitásé közül a legkisebb - 21 % volt. A 

látókéreg indexének csökkenése 2,5 óra után 13 %, a vizsgálat végén 26 % 

volt.

A frekvencia növekedése a kisebb dózisú dimetoátéhoz hasonlónak, 

míg a metil-parationénál némileg alacsonyabbnak mutatkozott. 2,5 óra 

elteltével még a nagyobb dózisú DDVP kezelés szintje maradt, a 4. óra 

végére azonban megközelítette azt (7/b ábra). A vizsgálat befejezésekor a 

szignifikáns (p<0,01) növekedés legmarkánsabb a hallókéreg esetében volt 

(25 %), a legkisebb eltérést a látókéreg mutatta (14 %), míg a 

szomatoszenzoros kéreg változása a másik kettő közé esett (18 %).

A kisebb dózisú DDVP által okozott amplitúdó-csökkenés a beadás 

után 2,5 órával mérsékeltebb volt, mint a nagyobb dózis által okozott. A 4. óra 

végén csökkenés kifejezettebb volt, mint a metil-paration és enyhébb, mint a 

dimetoát azonos dózisa által kiváltott érték. A látó- és a hallókérgen azonos 

változást (10 %), míg a szomatoszenzoroson némileg kifejezettebbet 

regisztráltunk (13 %).

3.1.1.2. Kiváltott potenciálok

A kontroll állatok kiváltott potenciáljának paraméterei -látencia és 

időtartam - mindhárom modalitás (szomatoszenzoros, vizuális, illetve auditív) 

esetében változatlanok voltak, melyet a relatív változások 1,00 körül mozgó 

értékei jeleznek (8., 9. ábra).
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8. ábra
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3.1.1.2.1. Metil-paration

A nagyobb dózisú metil-paration kezelés hatására a 

szomatoszenzoros kiváltott válaszok látenciája és időtartama egyaránt 

jelentős mértékben megnövekedett.

A szomatoszenzoros kiváltott válasz látenciája (8. ábra) a legnagyobb 

mértékben a szer beadását követő 30 percben növekedett - a kiindulási 

értékhez képest 25 %-kal, mely tendencia egészen 1,5 óráig tartott; ekkor a 

maximumérték a kiindulásit csaknem 35 %-kal haladta meg. Ettől kezdve 1 

órán keresztül (2,5. óráig) kismértékű, átmeneti visszaesés és stagnálás volt 

tapasztalható, de az érték továbbra is a 30 percben mért felett maradt. Meg 

kell említeni, hogy a növekedés végig szignifikáns (p<0,01) volt. Az időtartam 

változásának időbeli lefutása (9. ábra) eltérően alakult: az első 1,5 órában 

viszonylag egyenletes, szignifikáns (p<0,01) növekedés volt tapasztalható, az 

akkor mért érték a kiindulásihoz képest 25 %-nyit emelkedett. Ettől kezdve az 

időtartam további növekedése megállt, és egy 15 % körüli értéken 

stabilizálódott.

A vizuális kiváltott válasz látenciája (10. ábra) a megfigyelés első 2 

órájában egyenletesen növekedett, a továbbiakban enyhe visszaesés, illetve 

stagnálás volt megfigyelhető. A növekedés nem volt olyan nagymértékű, mint 

a szomatoszenzorosé, mivel a maximumérték csak 15-20 % volt. Az időtartam 

az első 30 percben csak kismértékben növekedett, 2 óra múlva elérte a 15 %- 

os szintet, melyen végül is megállapodott (11. ábra).

A hallási kiváltott válaszok látenciája (12. ábra) a 2,5 órás megfigyelés 

alatt folyamatosan, egyenletesen és kismértékben növekedett, melynek 

értéke - akár csak az időtartamé -10 % volt (13. ábra).
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10. ábra
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12. ábra
Az auditív kiváltott potenciálok 

látenciájának relatív változása
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A kisebb dózisú metil-paration kezelésben részesülő állatok 

szomatoszenzoros kiváltott potenciáljának látenciája (8. ábra) a 2. óra végéig 

viszonylag egyenletesen növekedett, a növekedés csaknem 20 %-os volt. Ezt 

követően stagnálás, illetve gyenge visszaesés volt tapasztalható. A kisebb 

dózis adásakor bekövetkező növekedés mérsékeltebb volt («15 %), mint a 

nagyobb dózis bevitelekor, s még a 4. óra elteltével sem haladta meg az 

utóbbi által okozott változásokat. Az /dőfa/íam-növekedés időbeli lefutása (9. 

ábra) a látenciáéhoz hasonlított. Az első 2 óra alatt folyamatos, mintegy 10 

%-os növekedés volt regisztrálható, és ez az érték állandósult. A kisebb 

dózis által okozott növekedés mértéke a nagy dózis által okozottéhoz képest 

itt is alacsonyabb volt.

A vizuális kiváltott válasz látenciája (10. ábra) viszonylag egyenletesen 

növekedett 3-3,5 óráig, a maximum értéket - 16 % - 3 óra elteltével lehetett 

regisztrálni, utána gyenge visszaesés volt tapasztalható. A vizuális kiváltott 

potenciál kisebb dózisú kezelés által okozott latencia-növekedésének 

mértéke megközelítette a nagyobb dózissal kezelt állatokét. Az időtartam 

szakaszosan változott a 4 óra hossza alatt (11. ábra): 1,5 óráig lassú 

növekedés, 1,5 és 2,5 óra között stagnálás, 2,5 és 4 óra között ismét 

növekedés volt látható, összességében egy 10 %-os, szignifikáns (p<0,05) 

hosszabbodás volt mérhető.

A hallási kiváltott válaszok látenciája is megnőtt a 4 óra folyamán (12. 

ábra), a változás mértéke az első 2,5 óra alatt a nagyobb dózissal kezelt 

állatok paramétere alatt maradt, majd - a 15 %-os érték következtében - a 4. 

óra végén már meghaladta a nagyobb dózis kiváltotta szintet («9 %). Az 

időtartam 3-3,5 óráig lassan, mintegy 10 %-kal szignifikánsan (p<0,01) 

növekedett, majd ezt követően ezen a szinten stagnált (13. ábra).
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3.1.1.2.2. Dimetoát

A dimetoát nagyobb akut dózisa a szomatoszenzoros kiváltott válasz 

latenciájára erősebb hatást gyakorolt, mint a metil-paration izotoxikus 

mennyisége (8. ábra). 2,5 óra után a látencia az utóbbi esetben kevésbé 

növekedett meg. A latencia-növekedés időbeli lefutása ugyanakkor hasonló 

képet mutatott; mindkét anyag esetében 1,5 óráig egyértelmű növekedés 

jelentkezett, az ekkor mért maximum érték a kiindulásihoz képest több, mint 

40 %-os növekedést jelentett; ezt követően a 1,5-2,5 óra között stagnálás volt 

látható. Az időtartam lefutása kissé eltérő módon alakult (9. ábra). A 2,5 órás 

megfigyelés alatt egyenletesen változott, az utolsó megfigyeléskor a 

kiindulási értékhez képest majdnem 40 %-os szignifikáns (p<0,05)

növekedést ért el.

A vizuális kiváltott válasz látenciája összességében kifejezett

növekedést mutatott a 2,5 óra alatt (10. ábra), annak ellenére, hogy 1 óra 

elteltével stagnálás volt tapasztalható. A dimetoát erre a paraméterre

valamivel erősebb hatást gyakorolt, mint a metil-paration izotoxikus

mennyisége; a regisztrálás végén több, mint 45 %-os szignifikáns (p<0,001) 

növekedés volt megfigyelhető. Az időtartamot a dimetoát nagyobb dózisa 

lényegesen nagyobb mértékben (25 %) változtatta meg, mint a metil-paration 

azonos mennyisége (11. ábra).

A hallási kiváltott válasz látenciája egyenletesen növekedett, és a 2,5. 

óra végén 30 %-kal volt hosszabb, mint a kiindulási érték (12. ábra). Ehhez 

hasonló mértékben növekedett az időtartam is, 2,5 óra elteltével csaknem 20 

%-kal volt magasabb a kiindulásinál (13. ábra). A dimetoát mindkét 

paramétert jobban megváltoztatta, mint a metil-paration izotoxikus 

mennyisége.

■ ö'/

//
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A dimetoát kisebb dózisa végig egyenletesen növelte a 

szomatoszenzoros kiváltott válasz látenciáját, sőt a 4. óra végére kialakult 

változás - csaknem 50 %-os szignifikáns (p<0,01) növekedés - meg is haladta 

a nagyobb dózis hatására bekövetkezett eltérést (8. ábra). Az időtartamra a 

dimetoát kisebb dózisa erőteljesebb hatást gyakorolt - a 4. óra végén több 

mint 45 %-os szignifikáns (p<0,01) növekedés mint a metil-paration 

izotoxikus mennyisége (9. ábra). A változás időben egyenletesnek 

mutatkozott, a nagyobb dóziséval csaknem párhuzamosan növekedett az 

időtartam.

A vizuális kiváltott válasz látenciája szakaszosan, 2 óráig lassabban, 

majd azután erőteljesebben növekedett (10. ábra). A kialakult változás 

mindvégig a nagyobb dózisé alatt maradt, és csak 2,5 óra elteltével haladta 

meg a metil-paration izotoxikus dózisa által okozottat. Az időtartam is 

szakaszosan (11. ábra), 2 órán keresztül viszonylag kismértékben, majd 

kifejezettebben növekedett, az utolsó félórában pedig 25 %-os szignifikáns (p 

<0,05) növekedési szintnél stagnált, jelentősen meghaladva a metil-paration 

izotoxikus mennyisége által okozott hatást.

Az auditív kiváltott válasz látenciájának növekedése mindvégig a 

nagyobb dózis által okozott alatt maradt - a maximum a 4. órában mért 25 % 

volt, de meghaladta a metil-paration izotoxikus dózisa által létrehozottét (12. 

ábra). Az időtartam szakaszosan változott; 1,5 óráig nőtt, majd átmeneti 

stagnálás után 3 és 3,5 óra között ugrásszerűen fokozódott. A növekedés - 

bár kisebb mértékben - a 4. órában is folytatódott, a maximum a 4. órában 

mért 30 % volt (13. ábra).
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3.1.1.2.3. DDVP

A DDVP nagyobb dózisával kiváltott szomatoszenzoros válasz 

látenciája változásának időbeli lefutása szinte egybeesett a kisebb dózisú 

dimetoátéval. Mindvégig egyenletes növekedés volt tapasztalható, a 2,5 

órakor mért maximum több mint 25 % volt (8. ábra). A növekedés mértéke 

jóval alatta maradt a metil-paration, illetve a dimetoát izotoxikus dózisai által 

okozottnak. Az időtartam növekedésének változása is a kisebb dózisú 

dimetoátéhoz hasonlított, a maximumértéket (20 %) 2,5 órakor vette fel. A 

látott hatás kisebb volt, mint amilyet a másik két anyag izotoxikus mennyisége 

hozott létre (9. ábra).

A vizuális kiváltott válasz látenciája is viszonylag egyenletesen 

növekedett, a 2,5 óra végén csaknem 30 %-os szignifikáns (p<0,001) eltérés 

volt megfigyelhető (10. ábra). Az kapott érték meghaladta a metil-paration 

izotoxikus dózisa által okozottat, de alatta maradt a dimetoáténak. Az 

időtartam kevésbé egyenletesen növekedett; az első óra folyamán a másik 

két anyag között helyezkedett el, de a kísérlet végén a «12 %-os eltérés a 

legalacsonyabb volt (11. ábra).

A hallási kiváltott potenciál látenciája hasonló időbeli alakulást 

mutatott, mint amilyet nagyobb dózisú dimetoát okozott. A létrehozott változás 

akkora volt, mint amilyet a dimetoát izotoxikus dózisa kiváltott, s nagyobb, 

mint a metil-parationé (12. ábra). Az időtartam növekedése egyenletes volt, 

lefutása hasonlított a dimetoát nagyobb dózisa által okozott változás időbeli 

lefutásához (13. ábra).

A DDVP kisebb dózisa hatására bekövetkező szomatoszenzoros 

latencia-változás hasonlított a nagyobb dóziséhoz (8. ábra). A csaknem végig 

egyenletes növekedés 2,5 óráig alatta maradt a nagyobb dózisénak, később 

viszont a további, lineáris növekedés miatt jelentősen meghaladta azt. Az
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időtartam görbéje másként alakult (9. ábra): 2 órán keresztül egyenletes volt a 

növekedés, majd rövid visszaesés, stagnálás után újabb növekedés volt 

megfigyelhető. A létrehozott változás kifejezettebb volt, mint a metil- 

parationé, és mérsékeltebb, mint a dimetoát izotoxikus dózisa által kiváltott.

A vizuális látencia 2 órán keresztül nőtt, majd a 2-3. óra között 

stagnált, de összességében meghosszabbodott. A létrehozott változás (25 %) 

nagyobb volt, mint a metil-paration izotoxikus mennyisége által létrehozotté, s 

lényegében megegyezett a dimetoát kiváltotta hatással (10. ábra). Az 

időtartam szakaszosan és csak kissé növekedett meg; a változás szintje 

alacsonyabb volt, mint akár a metil-paration, akár a dimetoát kisebb dózisa 

hatására létrejötté, még az 5 %-ot sem érte el (11. ábra).

A hallási kiváltott válasz látenciája jelentős mértékben megnőtt, 

túlszárnyalta mind a másik két anyag izotoxikus dózisa, mind pedig a DDVP 

nagyobb dózisa általi változásokat. 2,5 óráig a dimetoát és a DDVP nagyobb 

dózisának hatására létrejövő növekedésekkel egy szinten és párhuzamosan 

futott, majd a lineáris növekedés miatt - a 3. óra végén az eltérés több, mint 

40 % - meghaladta azok maximum értékét (12. ábra). Az időtartam 

növekedésének időbeli lefutása 2,5 óráig a DDVP nagyobb dózisa által 

létrehozottal mutat hasonlóságot, megfelel a DDVP nagyobb, illetve a metil- 

paration izotoxikus mennyisége által okozott eltérésnek, de lényegesen alatta 

marad a dimetoát izotoxikus dózisa kiváltotta elváltozásoknak (13. ábra).

3.1.2. Perifériás idegműködés

Az akut kísérletekben mindhárom anyag hatást gyakorolt a perifériás 

idegműködésre is.

A kontroll állatok farokidegének vezetési sebessége, relatív és 

abszolút refrakter ideje lényegében nem változott meg a kísérlet alatt (14/a, 

14/b, 14/c ábrák).
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14/a ábra

A vezetési sebesség relatív változása

1.2

1.1

• p<0.05; •• p<0.01; ••• p<0.001

— kont + DIMk DIMn ♦ DDVPk *-DDVPn “♦‘M-PARk ♦ M-PARn

14/b ábra
A relatív refrakter idő relatív változása

"—kont +DIMk ♦DDVPk -*-DDVPn M-PARk ♦ M-PARn

14/c ábra
Az abszolút refrakter idő relatív változása

— kont -+• DIMk -*-DIMn ♦ DDVPk DDVPn -»-M-PARk ♦M-PARn
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A vezetési sebességet (Id 14/a ábra) a leggyorsabban és a 

legjelentősebb mértékben a metil-paration nagyobb dózisa csökkentette - 2 

óra elteltével 16 %-kal volt alacsonyabb a vezetési sebesség. A kisebb 

dózisú kezelés kevésbé csökkentette a vezetési sebességet: 2-2,5 óra 

elteltével még csak 11 %-kal, a 4 órás megfigyelés végére is csak 13 %-kal.

A dimetoát nagyobb dózisa a 2,5 órás megfigyeléskor 13 %-os 

szignifikáns (p<0,001) csökkenést, a kisebb mennyiség ugyanebben az 

időpontban még csak 9 %-os, szintén szignifikáns (p<0,01) csökkenést 

okozott. Ez utóbbi a kisebb dózisok által okozott változások közül a 

legmérsékeltebb volt ugyan, de az anyag a 4. óra végére ugyanolyan 

kifejezett csökkenést okozott (16 %), mint a metil-paration nagyobb dózisa. 

Ennek értelmében, a másik két anyag izotoxikus mennyiségéhez viszonyítva, 

a legerősebb hatást gyakorolta.

A DDVP nagyobb dózisa kezdetben valamivel erősebb csökkenést 

okozott, mint a dimetoáté; 1-2,5 óra között gyengébb változás, majd 2,5 

órakor a dimetoát nagyobb dózisával azonos mértékű csökkenést váltott ki. 

Alig 2 %-kal volt kifejezettebb a hatása, mint az anyag kisebb dózisáé. A 

kisebb dózis a 4. óra végére - a másik két anyag izotoxikus dózisának 

hatásához viszonyítva - a legmérsékeltebb vezetési sebesség csökkenést 

okozta (12 %).

A relatív refrakter időt (14/b ábra) mindhárom vizsgált anyag mindkét 

dózisa jelentős mértékben és dózisfüggően növelte meg.

Mindhárom anyag nagyobb dózisa egyenletesen és lényegében 

azonos mértékben hosszabbította meg a relatív refrakter időt, mivel a 

megfigyelés 2,5 órája alatt 2 %-nál soha nem volt nagyobb a különbség a 

legmagasabb és a legalacsonyabb érték között, és a 2,5. óra végén a 

kiindulásihoz viszonyítva mindhárom anyag 14 % körüli szignifikáns (p<0,05) 

növekedést váltott ki.
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A nagyobb dózisokhoz hasonlóan a kisebbek esetében sem volt 

jelentős mértékű különbség a három anyag hatásának mértéke között, a 

különbség itt sem volt nagyobb 2 %-nál. 2,5 óra után a kisebb dózisok - 

szemben a nagyok ugyanekkor mért 14 % körüli értékével - csak 6-7 % 

eltérést mutattak. A kisebb dózisok még a 4. óra végére is csak 8-9 %-os 

szignifikáns (p<0,05) növekedést váltottak ki, amely mindig a nagyok adatai 

alatt maradt.

Az abszolút refrakter idő növekedése is kifejezetten dózisfüggő volt; a 

nagyobb dózisú kezelés által létrehozott eltérés nagysága mindig meghaladta 

a kisebb dózisok okozta növekedés mértékét. Emellett az is megállapítható 

volt, hogy a különböző anyagok izotoxikus dózisa által létrehozott növekedés 

mértéke között jelentős különbség nem volt látható (14/c ábra).

A nagyobb dózisú kezelést követően - mindhárom anyag esetében - a 

legfokozottabb növekedés - a kiindulási értékhez viszonyítva 15 % - az első 

60 percben következett be. Eddig az időpontig a metil-paration váltotta ki a 

legmérsékeltebb növekedést, de a továbbiakban, a mérés befejezéséig 

hatása meghaladta a másik két anyag által kiváltott növekedést.

A kisebb dózis esetében a növekedés enyhébb mértékű, de 

egyenletesebb volt, mint a nagyobb dózis adásakor. A különbség a három 

anyag hatása között mindig 2 % alatt maradt. 2,5 órakor a kiszámított 

abszolút refrakter idő 12 % körüli értéket ért el, szemben a nagyobb dózisú 

kezelések ugyanezen időponthoz tartozó 20 % körüli emelkedésével. A 

kisebb dózisú kezelés hatására a 4. óra végén is csak 15 % körüli volt a 

növekedés mértéke; tehát még ekkor sem érte el a nagyobb dózisét.

3.1.3. Központi idegrendszeri biokémiai hatások

Az akut kísérletekben a kontrolihoz (1,00) viszonyított relatív 

kolinészterázaktivitás-csökkenés mindhárom anyag mindkét dózisa esetében
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megközelítőleg azonos mértékű volt. A metil-paration nagyobb dózisa 

esetében 2,5 óra elteltével 0,85±0,6, dimetoátnál 0,87±0,5, míg a DDVP-nél 

0,85±0,5 volt a mért aktivitás szintje (p<0,1). A kisebb dózisok hatására - 4 

óra elteltével - kialakult kolinészteráz-szint az említettekei lényegében azonos 

szintű volt: metil-paration - 0,87±0,07; dimetoát - 0,88±0,06; DDVP - 0,88± 

0,07 (p<0,1).

3.2 Szubkrónikus vizsgálatok

A szubkrónikus kezelés során mind a kontroll, mind pedig a kezelt 

állatok testtömege egyenletesen, tendenciájában azonos módon növekedett 

(15. ábra). A kezelt állatokon semmilyen, szervesfoszfát-mérgezésre utaló 

tünet - amilyenek az akut kísérletek során tapasztalhatók voltak - egyetlen 

csoport esetében sem kerültek észlelésre. A kezelt állatoknak az agy 

tömegére vonatkoztatott relatív szervtömegei sem tértek el jelentős 

mértékben a kontroll csoport megfelelő értékeitől.

3.2.1. Központi idegrendszeri fiziológiai hatások

3.2.1.1. ECoG

A kontroll állatok ECoG-jánek valamennyi mért paramétere 

megegyezett a laboratóriumban korábban végzett kísérletek kontroll 

állatainak, illetve a jelen vizsgálat akut részében regisztrált kontroll patkányok 

értékeivel.

A nagyobb dózisú szubkrónikus metil-paration kezelés jóval nagyobb 

mértékben csökkentette az ECoG-indexet, mint a kisebb dózisú. Míg a 

nagyobb hatására a szomatoszenzoros elvezetés indexében a 4. hétre 14 %-



15. ábra
A testtömeg változása 12 hét alatt
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os, szignifikáns (p<0,01), a kisebbel történt kezeléskor csupán 4 %-os 

csökkenés volt tapasztalható a kontrolihoz képest (16/a ábra). Ugyanez volt 

látható a látókéregről történt elvezetés esetén, bár az itt bekövetkezett 

csökkenés nem bizonyult szignifikánsnak - a nagyobb dózis hatására 11 %, a 

kisebbére csak 3 % volt a csökkenés (17/a ábra). A hallókéregről történt 

regisztráláskor (18/a ábra) a nagyobb mennyiség által eredményezett 

csökkenés - a szomatoszenzoroséhoz hasonlóan - szignifikáns (p<0,05), 12 

%-os, a kisebb által kiváltott azonban csak 4% volt.

Kétszer annyi ideig - 8 hétig - tartó kezelés eredményeként a nagyobb 

dózis hatására a korábban még nem szignifikáns látókérgi változás is 

szignifikánssá vált (p<0,01) - 19 %, a kisebb esetében a változás 7 % (17/a 

ábra). A szomatoszenzoros kérgi csökkenés változatlanul szignifikáns 

maradt, a nagyobb dózis okozta csökkenés 21 %-os, a kisebb létrehozta 

pedig 10 %-os (16/a ábra). A hallókérgen a nagyobb okozta csökkenés 24 %- 

os, a kisebb által kiváltott pedig csupán 7 %-os volt (18/a ábra).

A 12 hétig tartó kezelés a szomatoszenzoros kérgen mind a kisebb, 

mind pedig a nagyobb dózis esetén szignifikáns (p<0,01, illetve p<0,001) 

index-csökkenést okozott - 28, illetve 14 % (16/a ábra). A másik két kéreg 

esetében ebben az időpontban is csak a nagyobb dózis váltott ki szignifikáns 

(p<0,01) csökkenést (23 % a látókérgen, illetve 27 % a hallókérgen), a kisebb 

dózis hatására a változás a látókérgen csak 11 %, illetve a hallókérgen 14 % 

volt.

Elemezve a kapott eredményeket, látható volt, hogy a szembetűnő 

dózisfüggőség mellett a hosszabb ideig tartó kezelés markánsabb csökkenést 

okozott létre az indexben, mint a rövidebb. Ez a tendencia a metil-parationos 

kezelés valamennyi elvezetésében egyértelmű volt (16/a, 17/a, 18/a ábra).

A regisztrált adatok igen nagy száma miatt azok tételes ismertetésétől 

el kívánok tekinteni. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a dimetoát 

esetében is egyértelmű volt a dózisfüggőség: a nagyobb dózisú kezelés
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16/a ábra
Az ECoG-index relatív változása - szomatoszenzoros

Metil-paration
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16/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - szomatoszenzoros
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17/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - vizuális
Metil-paration
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Az átlag-frekvencia relatív változása - vizuális
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18/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - auditív
Metil-paration
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18/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - auditív
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szignifikánsan kifejezettebb szomatoszenzoros ECoG index-csökkenést 

okozott, mint a kisebb dózisú kezelés valamennyi regisztrálási időpontban 

(19/a ábra); más összefüggésben - a hosszabb ideig tartó kezelés 

ugyanakkora dózis esetén kifejezettebb, illetve szignifikánsabb csökkenést 

váltott ki. A metil-parationhoz hasonlóan a dimetoát sem hozott létre 

szignifikáns index-csökkenést a látókéregről történt elvezetés esetén, de a 

nagyobb dózisú kezelés 8 és 12 hét után szignifikánsan jobban csökkentette 

az indexet, mint a kisebb hatóanyagmennyiség (20/a ábra). A hallókérgen 

azonban a dimetoát egyik csoportban sem váltott ki szignifikáns index- 

csökkenést (21/a ábra).

A DDVP-nek a szomatoszenzoros elvezetésben a 4 hetes kezelést 

követően csak a nagyobb, míg 8, illetve a 12 hetes kezelés után mindkét 

dózisa szignifikáns (p<0,001) index-csökkenést okozott (22/a ábra). A 4 hetes 

DDVP adagolás - a másik két anyaghoz hasonlóan - a látókérgi indexet nem 

változtatta meg jelentősen; a 8, illetve a 12 hetes kis és nagy dózisú kezelés 

azonban szignifikáns csökkenést váltott ki (23/a ábra). A hallókérgi index- 

csökkenés 4 hétig tartó kezelés után szintén nem volt szignifikáns, de 8, 

illetve 12 hetes bevitel után a nagyobb dózis szignifikánsan csökkentette az 

indexet (24/a ábra).

A szomatoszenzoros kérgi átlag-frekvenciát a nagyobb mennyiséggel 

történt metil-paration kezelés fokozottabb mértékben növelte, mint a kisebb 

dózisú. Míg 4 hetes kezelést követően a frekvencia-növekedés még nem volt 

szignifikáns (16/b ábra), 8 és 12 hét után a kis és nagy dózis hatására 

egyaránt azzá vált (p<0,05 illetve p<0,01; 16/b ábra). A látókérgi frekvencia

növekedés 4 hét után még nem, 8 és 12 hét után azonban mindkét dózis 

esetében szignifikáns (p<0,05 illetve p<0,01) volt (17/b ábra). A hallókérgen a 

4 hetes adagolás szintén nem okozott szignifikáns frekvencia-növekedést, 

viszont 8 és 12 hét után a nagyobb dózisú kezelést szignifikáns emelkedés 

követte (18/b ábra).
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19/a ábra
Az EcoG-index relatív változása - szomatoszenzoros

Dimetoát

1.2
*

í

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

19/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - szomatoszenzoros

Dimetoát

1.4 w**
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8 n8 kl2 kil2 nl2 

* p<0.05; ** p<0.01
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20/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - vizuális
Dimetoát

1.2
*

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01

20/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - vizuális

Dimetoát

1.4 ж

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2 

* p<0.05; ** p<0.01
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21/a ábra
Az EcoG-index relatív változása - auditív

Dimetoát

1.4

1.2

í

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2k4 ki4 n4

21/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - auditív

Dimetoát

1.4
**

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2 

* p<0.05
k4 ki4 n4
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22/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - szomatoszenzoros
DDVP

1.2
*

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2
* p<0.05; *** p<0.001

22/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - szomatoszenzoros

DDVP

k4 ki4 n4

1.4 »Me*

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8 n8 kl2 kil2 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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23/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - vizuális
DDVP

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

23/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - vizuális

DDVP

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2

* p<0.05; ** p<0.01
k4 ki4 n4
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24/a ábra

Az ECoG-index relatív változása - auditív
DDVP

1.4

1.2
*

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
n8 kl2 ki 12 n!2k4 ki4 n4 k8 ki 8

* p<0.05

24/b ábra
Az átlag-frekvencia relatív változása - auditív

DDVP

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2 

* p<0.05
k4 ki4 n4
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A 4 hetes nagyobb dózisú dimetoát-bevitel a szomatoszenzoros 

frekvenciát szignifikánsan, de jobban növelte, mint a kisebbel történt kezelés 

(19/b ábra); 8 és 12 hetes kezelést követően a két mennyiség kiváltotta 

szignifikáns változás lényegében azonos mértékű volt. A látókérgen a 

dimetoát 4 hét alatt még nagyobb dózisban sem okozott szignifikáns 

frekvencia-növekedést (20/b ábra). A 8 és 12 hetes kezelést követően csak a 

nagyobb dózis esetében alakult ki szignifikáns változás. A dimetoátnak a 

hallókéreg frekvencia-növekedésére gyakorolt effektusa megegyezett a 

látókéregre gyakorolt hatásával (21/b ábra).

A 4 hétig tartó DDVP-bevitel nem okozott jelentős frekvencia-változást 

egyik kérgen sem, a 8 hét után csak a nagyobb dózissal kezelt állatoknál 

lehetett mindhárom elvezetésben szignifikáns frekvencia-növekedést 

tapasztalni. 12 hét elteltével a szomatoszenzoros és a látókéregről történt 

elvezetéskor mindkét, a hallókéregről történt regisztráláskor csak a nagyobb 

dózis esetén jött létre szignifikáns (p<0,05) frekvencia-növekedés 

(szomatoszenzoros: 22/b, foto: 23/b, fono: 24/b ábra).

3.2.1.2. Kiváltott potenciálok

A szomatoszenzoros kiváltott válasz látenciáiéi a 4 hetes nagyobb 

dózisú metil-paration kezelés szignifikánsan (p<0,001), fokozottabb 

mértékben növelte meg, mint a kisebb (25/a ábra). Ugyanez volt érvényes az 

időtartamra is (25/b ábra). 8 hét után is a nagyobb dózis hozta létre a 

szignifikánsan nagyobb mértékű elváltozást mind a látenciában - p<0,01 - 

(25/a ábra), mind pedig az időtartamban - p<0,001 - (25/b ábra). Ez utóbbi 

esetében volt különösen markáns a különbség. 12 hét után viszont a 

látenciák növekedése között megfigyelt különbség nagyobb volt (25/a ábra), 

mint az időtartamok közti (25/b ábra).
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25/a ábra
A szomatoszenzoros kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

Metil-paration

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2

** p<0.01; *** p<0.001

25/b ábra
A szomatoszenzoros kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

Metil-paration

1.4

1.2

l

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
k4 ki4 n4
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A vizuálisan kiváltott potenciálok esetében az eltérések némileg mások 

voltak. A 4 hetes kezelés során a metil-paration kis és nagy dózisa közel 

azonos mértékben növelte meg a kiváltott válasz látenciáéi (26/a ábra). Az 

időtartamot a nagyobb dózis szignifikánsan (p<0,001), kifejezettebben növelte 

meg, mint a kisebb mennyiség (26/b ábra). 8 hét után is a nagy dózisú 

kezelés jobban növelte a látenciát (26/a ábra) és az időtartamot (26/b ábra), 

mint a kisebb dózisú. 12 hét elteltével az időtartamoi a nagyobb 

hatóanyagmennyiség jobban megnövelte, mint a kisebb (26/b ábra), ez a 

tendencia a látencia esetében azonban nem érvényesült (26/a ábra).

A hallási kiváltott válaszokban minden időpontban, tehát 4, 8 és 12 hét 

után is a nagyobb dózisú bevitel nagyobb mértékű látencia- és időtartam- 

növekedést hozott létre, mint a kisebbel történt kezelés (27/a, 27/b ábra).

A 4 hetes, nagyobb dózisú dimetoát-kezelés a szomatoszenzoros 

kiváltott válasz látenciáiéi szignifikánsan (p<0,05), fokozottabb mértékben 

növelte meg, mint a kisebb dózis (28/a ábra), de az időtartamban sem 4, sem 

8 hét alatt nem jött létre szignifikáns hosszabbodás (28/b ábra). 8 és 12 hét 

után a dimetoát mindkét dózisa egyaránt szignifikánsan növelte meg a 

látenciát (p<0,05 illetve p<0,001), az időtartam azonban csak 12 hetes 

kezelést követően hosszabbodott meg szignifikánsan.

A vizuális kiváltott válasz látenciáéi a 4, 8, 12 hetes kezelést követően 

csak a nagyobb dózis növelte meg szignifikánsan (29/a ábra). A4 és 12 

hetes expozíciónak kitett állatokban csak a nagyobb hozott létre jelentős 

mértékű latencia-hosszabbodást (29/b ábra), a közbülső időben, 8 hetes 

kezelést követően a kis és nagy dózis egyaránt szignifikáns növekedést 

eredményezett.

A hallási kiváltott válasz látenciáéi a kis és a nagy dózisú dimetoát 

minden vizsgálati időpontban egyaránt jelentős mértékben megnövelte (30/a 

ábra). Az időtartam növekedése 4. hét után nem, 8 hét után csak a kisebb, 12 

hét után viszont mindkét dózis esetében szignifikáns (p<0,05) volt (30/b ábra).



79

26/a ábra
A vizuális kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

Metil-paration

1.4

1.2

í

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2

* p<0.05

26/b ábra
A vizuális kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

Metil-paration

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
n4 k8 ki 8 n8 к 12 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
k4 ki4
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27/a ábra
Az auditív kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

Metil-paration

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2

* p<0.05; *** p<0.001

27/b ábra
Az auditív kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

Metil-paration

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki8 n8 kl2 ki 12 nl2 

* p<0.05; **^p<0.001
k4 ki 4 n4

\
\ ■
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28/a ábra
A szomatoszenzoros kiváltott válasz látenciájának relatív változása

Dimetoát

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

** p<0.01; *** p<0.001

28/b ábra
A szomatoszenzoros kiváltott válasz időtartamának relatív változása

Dimetoát

1.4

*1.2 *

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 к 8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05
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29/a ábra

A vizuális kiváltott potenciál látenciájának relatív változása
Dimetoát

1.4 * *

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8

* p<0.05; ** p<0.01

29/b ábra
A vizuális kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

Dimetoát

n8 kl2 ki 12 n!2

1.4
* ***

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
kl2 ki 12 nl2k4 ki4 n4 n8k8 ki 8 

* p<0.05
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30/a ábra
Az auditív kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

Dimetoát

1.6 Hí***** ****** ****1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 к 8 ki8 n8 kl2 ki 12 nl2

** p<0.01; *•* p<0.001

30/b ábra
Az auditív kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

Dimetoát

1.4
** *

1.2

1

0.8

0.6

0 A

0.2

0
k8 ki8 n8 kl2 kil2 nl2 

* p<0.05
k4 ki4 n4
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A 4 hetes nagyobb dózisú DDVP-kezelés jelentősebb mértékben 

növelte meg a szomatoszenzoros kiváltott válasz latenciáját és időtartamát, 

mint a kisebb dózis (31/a ábra). 8 hét után csak a nagyobb, 12 hét után 

mindkét dózis szignifikáns (p<0,001) növekedést idézett elő. Az időtartamot 

csak a nagyobb növelte meg szignifikánsan 4 hét elteltével, 8 és 12 hét után 

azonban mára kisebb is létrehozott jelentős mértékű hosszabbodást (31/b).

A vizuális kiváltott potenciál latenciáját 4 és 8 hét után csak a nagyobb 

dózisú kezelés növelte meg szignifikánsan (p<0,05), 12 hetes kezeléskor 

azonban már a kisebb is létrehozott szignifikáns (p<0,05) növekedést (32/a 

ábra). 4 hetes kezeléskor az időtartamot is csak nagyobb dózisú kezelés 

növelte meg szignifikánsan (p<0,05), 8 és a 12 hétig tartó expozíciók 

esetében mindkettő szignifikáns (p<0,05, illetve p<0,01) különbséget okozott 

(32/b ábra).

A hallási kiváltott válasz látenciáját is 4 hét után csak a nagyobb 

dózisú kezelés növelte meg jelentős mértékben, 8 és 12 hét után viszont a 

kisebb is szignifikáns (p<0,05) változást okozott (33/a ábra). Az időtartam a 4 

és 8 hetes kezelést követően csak a nagyobb anyagmennyiség esetében 

hosszabbodott meg jelentős mértékben és 12 hetes adagolás kellett ahhoz, 

hogy a kisebb is szignifikáns (p<0,05) változást hozzon létre (33/b ábra).

3.2.2. Perifériás idegműködés

A vizsgált szervesfoszfát-vegyületekkel történt szubkrónikus kezelés a 

perifériás idegek működését is károsította. Négyhetes kezelést követően csak 

a metil-paration nagyobb dózisa csökkentette jelentős mértékben a vezetési 

sebességet (p<0,05), a másik két anyag nem (34/a, 34/b, 34/c ábra). 8 hetes 

adagolás után már mindhárom anyag nagyobb dózisa szignifikáns (p<0,05) 

csökkenést okozott, 12 hetes kezelést követően pedig már a kisebb dózisok 

is szignifikáns (p<0,05) vezetési sebesség csökkenést hoztak létre.
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31/a ábra
A szomatoszenzoros kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

DDVP

1.6

1.4
*

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

31/b ábra
A szomatoszenzoros kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

DDVP

1.4
**

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** pCO.001



86

32/a ábra
A vizuális kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

DDVP

1.4 те
**

*1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
n4 k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2

* p<0.05; **p<0.01

32/b ábra
A vizuális kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

DDVP

k4 ki4

1.4 TO те
* *❖

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k8 ki 8 n8 kl2 ki 12 nl2 

* p<0.05; ** p<0.01
k4 ki4 n4
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33/a ábra
Az auditív kiváltott potenciál látenciájának relatív változása

DDVP

1.6

1.4 *

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki 8 n8 kl2 kil2 nl2

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

33/b ábra
Az auditív kiváltott potenciál időtartamának relatív változása

DDVP

1.4 **
* ❖

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki 4 n4 kl2 ki 12 n!2k8 ki 8 n8 

* p<0.05; ** p<0.01
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34/a ábra

A vezetési sebesség relatív változása 
Metil-paration

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8 n8 kl2 kiX2 nl2 

• p<0.05; •• p<0.01

34/b ábra
A vezetési sebesség relatív változása 

Dimetoát

1.2

** **1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8

• p<0.05, •• p<0.01

34/c ábra
A vezetési sebesség relatív változása 

DDVP

n8 k!2 ki!2 n!2

12

1

0.8

0.6

0.4

02

0
k4 ki4 k8 ki8 

• p<0.05
n4 n8 ki 2 Idl2 n!2
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A relatív refrakter időt a metil-parationnak csak a nagyobb dózisa -12 

hetes kezelést követően - növelte meg jelentős mértékben - p<0,05 (35/a 

ábra). A dimetoát a metil-parationhoz hasonlóan viselkedett, szintén csak a 

nagyobb dózisa és csak 12 hét után okozott szignifikáns növekedést (35/b 

ábra). DDVP-nek szintén csak a nagyobb dózisa - de már 8 hetes kezelést 

követően - váltott ki szignifikáns (p<0,05) hosszabbodást (35/c ábra).

Az abszolút refrakter idő lényegesen érzékenyebben reagált, 

mindhárom anyag esetében már 4 hetes kezelést követően a kisebb dózisok 

is szignifikáns (p<0,001) növekedés hoztak létre (36/a, 36/b, 36/c ábra).

3.2.3. Központi idegrendszeri AChE-aktivitás

Az agy kolineszteráz aktivitása a három anyag azonos dózisai 

hatására lényegében hasonló módon változott meg. 4 hét elteltével a metil- 

paration nagyobb dózisával kezelt csoport relatív értéke a kontrolihoz 

viszonyítva 0,92±0,05, a dimetoáté 0,94±0,04, a DDVP-é pedig szintén 0,94± 

0,05 volt. Az azonos időpontban mért, a kisebb dózisok okozta szint 0,96±0,3, 

0,96±0,03, illetve 0,97±0,02 volt. 8 hét után a nagyobb dózisok hatására az 

enzimgátlás mértéke kifejezettebbé vált; a metil-paration kiváltotta érték 0,88± 

0,06, a dimetoáté 0,91 ±0,04, a DDVP-é 0,89±0,06 volt. A kisebb dózisok 

hatására kialakult elváltozás természetszerűleg enyhébb volt, az aktivitás 

színje 0,95+0,03, 0,96±0,03, valamint 0,96+0,02 volt. A kísérlet végén a 

nagyobb dózisokkal kezelt csoportokban mért enzimaktivitás szintje - a 

kontroll csoportéhoz viszonyítva - a metil-paration esetében 0,84±0,05-nek, a 

dimetoátnál 0,86±0,05-nak, a DDVP-nél pedig 0,82±0,07-nek mutatkozott (p< 

0,01). A kisebb hatóanyag-bevitel hatására a gátlás mérsékeltebb volt, azért 

az aktivitás a kontroliéhoz közelebbinek mutatkozott: metil-paration - 0,93± 

0,04, dimetoát - 0,94±0,03, DDVP - 0,93±0,03.
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35/a ábra

A relatív refrakter idő relatív változása 
Metil-paration

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8

• p<0.05

35/b ábra
A relatív refrakter idő relatív változása 

Dimetoát

kl2 Id 12 nl2n8

*1.4
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0.4

0.2

0
k4 ki4 n4 k8 ki8 n8 kl2 ki 12 nl2

• p<0.05

35/c ábra
A relatív refrakter idő relatív változása 
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4. MEGBESZÉLÉS

Mint erre már utalás történt, a vizsgált szerves foszfátok akut kísérletek 

során alkalmazott dózisai lényegében megfelelnek annak a dózisnak, amely 

öngyilkosság, illetőleg véletlenszerű mérgezés alkalmával kerülhet az emberi 

szervezetbe. A szubkrónikus vizsgálatok pedig a mezőgazdasági - permetező 

- munkások foglalkozási ártalomként elszenvedett intoxikációját modellezik.

Az akut vizsgálatok során - a bevitt nagy dózisú anyagok hatására - az 

állatokon megfigyelhetők voltak a tipikus organofoszfát mérgezési tünetek 

(WHO, 1986), továbbá mindhárom anyag esetében bekövetkeztek, mind a 

központi idegrendszer spontán és kiváltott tevékenységében, mind pedig a 

perifériás idegrendszer működésében a vegyületek funkcionális neurotoxikus 

hatására utaló elváltozások is.

Az agykéreg spontán bioelektromos tevékenységét reprezentáló 

jeleknek - az ECoG-nak - vizsgált paraméterei közül különösen az index és 

az átlag-frekvencia változásai említésre méltók. Az eredmények alapján 

egyértelmű, hogy az akut kísérletekben mindhárom anyag mindkét dózisa 

funkcionális neurotoxikus hatást fejtett ki. Ezt reprezentálja az ECoG-index - 

mely négy frekvenciasáv változásából kerül kiszámításra, s ezért kellően 

érzékeny paraméter - minden kezelési variációban szignifikáns csökkenése. 

Erre - az agykéreg fokozott excitációjára - utal az átlag-frekvencia 

növekedése, illetve az átlag-amplitúdó csökkenése is.

Lényeges, hogy a három anyag LDso-je alapján izotoxikusnak 

tekinthető dózisok elektrofiziológiai szempontból csak a változások 

trendjeinek szintjén mutatkoztak "izoeffektívnek". Erre utalnak a mért ECoG 

paraméterek lefutása között tapasztalt kisebb-nagyobb eltérések. Hasonló - 

bár az egyes anyagok hatásai között csekélyebb eltérést mutató -
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összefüggést találtak korábban Nagymajtényi és mtsai (1992a) nagy dózisú 

szerves foszfátok ip. adását követően. Úgy tűnik, hogy a szerves foszfátok 

esetében ez alapvető - esetleg a kolinerg hatásmechanizmustól független - 

neurotoxikológiai sajátosság. Ugyanakkora dózisú vizsgált anyag hatására az 

elektrofiziológiai paraméterek érzékenyebben és nagyobb mértékű változást 

szenvedtek, mint az AChE-aktivitás csökkenése, például az akut kisebb 

dózisú dimetoát-kezelés hatására a szomatoszenzoros kérgi elvezetés indexe 

a kiindulási érték 68 %-ára, míg az AChE-aktivitás a kiindulási érték 88 %-ára 

csökkent. Ugyancsak erre utalnak azok az adatok is, melyek szerint az észlelt 

elváltozások még nagy dózisú atropinnal sem voltak megelőzhetők, illetve 

jelentősen mérsékelhetők (Nagymajtényi és mtsai, 1992a, 1992b).

Feltételezhető, hogy a fent említett, azonos trendeken belüli, de 

kifejezettebb eltérések hátterében az anyagbevitel módja játszik szerepet. Per 

os adagoláskor ugyanis a felszívódásban - s ezáltal az idegrendszeri toxikus 

hatások kialakulásában - nagyobb különbségek jelentkezhetnek, mint az 

intraperitoneális kezeléskor. Fontos megjegyezni azonban, hogy az ezekben 

a kísérletekben regisztrált elváltozások a korábbi vizsgálatok adataival 

nagyságrendileg megegyeztek. Ennek alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

szerves foszfátok nagy dózisai, a bevitel módjától függetlenül, lényegében 

azonos funkcionális elektrofiziológiai változásokat hoznak létre a kéreg 

spontán működésében.

Mint erre már az irodalmi összefoglalásban utalás történt, kevés adat 

található az organofoszfátoknak az agy funkcionális működésére, így az 

EEG-re, ECoG-ra gyakorolt hatásáról. Duffy és Burchfield (1980) egyszeri 

nagydózisú szarin-kezelést követően még egy év múlva is tapasztalt EEG- 

elváltozásokat. Egyszeri nagy dózisú szomán-kezelés hatására patkányban 

számottevően megváltozott mind a lassú, mind pedig a gyors 

sávkomponensek aktivitása; az excitáció csökkentése céljából atropin és
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diazepam egyidejű adását követően pedig fokozódott a delta-aktivitás 

(Philippens és mtsai, 1992).

Lehetséges, hogy a spontán tevékenységre gyakorolt hatás 

valamennyi szerves foszfát neurotoxikus sajátossága. Ebben az esetben 

viszont célszerű lenne mind az akut mérgezettekben, mind pedig a kis 

dózissal exponáltak esetében - az intoxikáció kialakulásának és különösen 

szubkrónikus, krónikus toxikus expozíció esetében, azok lefolyásának 

figyelemmel kíséréséhez - az agy spontán aktivitását, az EEG-t regisztrálni, 

mint erre már korábban is javaslat történt (Nagymajtényi és mtsai, 1988).

A három vizsgált anyag az idegrendszer egyes érzőpályái 

működésére, azok kiváltott válaszaira is hatást gyakorol. Az alkalmazott nagy 

dózisok a vizsgált modalitású kiváltott potenciálok látenciáját és időtartamát 

szignifikánsan, lényegében azonos mértékben növelték meg. A kapott értékek 

nagyságrendileg megegyeznek a korábban közöltekkel (Nagymajtényi és 

mtsai, 1992a, 1992b), annak ellenére, hogy a kezelés módja eltért egymástól. 

Az egyetlen differencia abban mutatkozik, hogy a vizsgált hatóanyagoknak az 

egyes modalitásokra kifejtett hatásának viszonylagos erőssége eltért 

egymástól. így például amíg az idézett kísérletekben a szomatoszenzoros 

kiváltott potenciál látenciáját a metil-paration növelte meg a legnagyobb 

mértékben, addig a jelen vizsgálatokban a dimetoát. Ezen jelenség 

magyarázatául a különböző bevitelt követő felszívódás- és metabolizmusbeli 

eltérések feltételezhetők.

Kevés és ellentmondó adat található az irodalomban a szerves

foszfátoknak a kiváltott potenciálokra gyakorolt hatásáról is. A szomán 

macskában mintegy 30 %-kal rontotta a látókérgi teljesítményt (DeBruyn és 

mtsai, 1991a), s ezt a hatást előzetes atropin-kezeléssel ki lehetett védeni 

(DeBruyn és mtsai, 1991b). Korábbi kísérletben azt is megfigyelték, hogy 

patkány colliculus superiorban a szisztémásán alkalmazott DFP (diizopropil-
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fluorofoszfát) hatására csökkent a fény által kiváltott válasz (Cheney és mtsai, 

1987). Tomas és Gralewicz (1992) kísérletében a klórfenvinfosz (CVP) sem 

patkányban, sem nyúlban nem csökkentette szignifikánsan a vizuális kiváltott 

potenciálokat. Ezen adatok is a különböző szerves foszfátoknak a központi 

idegrendszer egyes pályarendszereire gyakorolt eltérő - nem feltétlenül 

kolinerg - hatására utalnak.

A farokidegen megfigyelt perifériás idegrendszeri hatások - a vezetési 

sebesség csökkenése, a relatív és az abszolút refrakter idő növekedése - a 

vizsgált három szerves foszfát esetében megközelítőleg azonos mértékű volt.

Az intézetünkben végzett korábbi akut kísérletekben is - bár az 

alkalmazott dózis és a megfigyelési idő eltérő volt - a metil-paration, a 

dimetoát és a DDVP hatására bekövetkező szignifikáns vezetési sebesség 

csökkenést, és relatív, illetve abszolút refrakter idő növekedést figyeltek meg 

(Nagymajtényi és mtsai, 1988).

Az irodalomban talált, szerves foszfátoknak az emberi perifériás 

idegrendszeri toxicitásával foglalkozó közlemény szerint, melyben delayed 

hatással nem rendelkező organofoszfáttal öngyilkosságot megkísérelt, 

paralízisessé vált betegeket vizsgáltak, a perifériás ideg vezetési sebességét 

normálisnak találták, bár az akciós potenciálok amplitúdója lecsökkent 

(Wadia és mtsai, 1987).

Annak ellenére, hogy a szubkrónikus kísérletek során az alkalmazott 

dózisok hatására nem jelentek meg tipikus mérgezési tünetek, egyértelmű 

funkcionális központi és perifériás idegrendszerbeli elváltozások alakultak ki.

A szubkrónikus szervesfoszfát-kezelés hatására a kérgi 

alapaktivitásban egyre fokozódó excitáció alakult ki. Az ECoG-index ennek 

megfelelő csökkenése némileg kifejezettebb volt, mint az átlag-frekvencia 

növekedése. Változásaik trendje megegyezett egymással, a kezelés
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időtartama (4, 8, 12 hét) és a dózis függvényében egyre kifejezettebbé váltak. 

4 hetes expozíciót követően mindhárom anyagnak csak a nagyobb dózisa 

hozott létre szignifikáns változást. A szomatoszenzoros kérgi elvezetésben 

mindhárom anyag nagy dózisa szignifikáns változást indukált, ezzel szemben 

a látó- és a hallókérgi elvezetésekben csak a metil-paration. 8 hetes kezelést 

követően már a dimetoát és a metil-paration kis dózisa is szignifikáns 

változást okozott, s 12 hetes kezelés után az effektus még kifejezettebbé vált.

Az intézetünkben korábban végzett szubkrónikus kísérletek során az 

LD50 1/50-ed részével 4 hétig kezelt állatok ECoG-indexe a három szerves 

foszfát esetében eltérő mértékben, de szignifikánsan csökkent (Nagymajtényi 

és mtsai, 1988). Jelen kísérletben a nagyobb hatóanyag-mennyiség a fenti 

dózis kétszeresét, a kisebb dózis annak a felét tette ki. A két kísérlet 

eredményét ezek alapján összevetve látszik, hogy az ebben a vizsgálatban 

alkalmazott nagyobb, illetve kisebb dózis - 1/25 és 1/50 LD50 - már 4 hetes 

kezelést követően szignifikáns változást okozott, viszont a kisebb dózis által 

létrehozott ECoG-index csökkenés legkorábban 8 hét után vált 

szignifikánssá.

Nyúl hippocampusban ismételt klórfenvinfosz (CVP) kezelést követően 

jelentősen megemelkedett a theta-aktivitás, ami közismerten a kérgi gyors 

aktivitás fokozódásával jár együtt, és így az ECoG-index növekedésével 

azonos értelmű (Gralewicz és mtsai, 1990).

A kiváltott potenciálokban 

hasonlóan - a többhetes szervesfoszfát-kezelés is látencia- és időtartam-

az akut kísérletekben látottakhoz

hosszabbodást idézett elő. A nagyobb dózis hatására itt is rövidebb idő után 

következett be a szignifikáns elváltozás, hosszabb idő (12 hét) után pedig a 

kisebb dózis is képes volt létrehozni szignifikáns változást. Úgy tűnik, hogy 

ezen funkcionális neurotoxikus effektus esetében a szignifikáns 

manifesztációhoz szükség van egy megközelítőleg azonos küszöbdózis
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bevitelére, amely nagyobb adagokkal történő kezeléssel rövidebb, kisebb 

adagokkal természetesen hosszabb idő alatt történik meg. Ez a feltételezés 

jelenleg csak saját adatainkon alapszik, mivel az irodalomban nem sikerült 

olyan adatokat találni, melyek valamely kiváltott potenciál szubkrónikus 

szervesfoszfát-kezelés hatására bekövetkező változásait ismertetnék.

A perifériás idegrendszer működését jellemző vezetési sebesség 

csökkenést 4 hét után csak a metil-paration nagyobb dózisa idézte elő, 12 hét 

után viszont már mindhárom anyag kisebb dózisa is. A relatív refrakter idő 

növekedése nem volt összhangban a vezetési sebesség csökkenésével; 

kizárólag 12 hét után és a nagyobb dózisok hatására nőtt meg jelentős 

mértékben. Az abszolút refrakter idő - a korábban végzett kísérletekkel 

egybehangzóan - jóval érzékenyebben változott meg a kezelések hatására, 

mint a relatív refrakter idő.

Az intézetben korábban végzett szubkrónikus kísérletekben az ezen 

kísérletben használtakhoz hasonló dózisban adott szerves foszfátok hatására

a vezetési sebesség szignifikánsan lecsökkent, a relatív és abszolút refrakter 

idő pedig szignifikánsan megnőtt, és ezek a hatások atropin adásával nem 

voltak kivédhetők (Nagymajtényi és mtsai, 1988). Ezzel ellentétes 

megfigyelést közölt Anderson és Dunham (1985). Patkányon végzett 

kísérleteikben ismételt szomán- és DFP-expozíció hatására a nervus 

sciaticuson kezdetben a vezetési sebesség növekedése és csökkent 

refrakteritás állt elő, majd egy kompenzációs mechanizmus lépett életbe.

A szerves foszfátoknak általunk észlelt, a perifériás idegrendszerre 

gyakorolt hatását Datsov (1990) humán adatai is alátámasztják. Ezek szerint, 

késleltetett (delayed) neurotoxikus sajátossággal nem rendelkező szerves 

foszfátokkal exponált mezőgazdasági munkásokban a perifériás idegek 

vezetési sebessége a permetezési szezon végére - a szezonelejihez 

viszonyítva - jelentős mértékben csökkent.
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Eredményeink és a rendelkezésre álló - bár kisszámú - irodalmi adat 

alapján úgy tűnik, hogy ez a perifériás idegrendszerre gyakorolt hatás 

valószínűleg szintén minden szerves foszfátnak - esetleg a kolinerg 

mechanizmustól függetlenül érvényesülő - sajátossága.

Az észlelt elektrofiziológiai eltérések - mindenekelőtt az EEG-, ECoG- 

változások - hátterében a kapott vizsgálati adatok, valamint az irodalomban 

találhatóak alapján a kolinerg rendszer kérgi modulációs hatása állhat. 

Metherate és mtsai (1992), a nucleus basalis, illetve az afferens kolinerg 

rostok ingerlésével végzett kísérletük során, úgy találták, hogy az endogén 

ACh szerepet játszik a kérgi excitáció, az ébredési reakció létrejöttében, 

valamint, hogy ez az EEG-aktiváció a kérgi muszkarinerg receptorok révén 

történik. Jones (1993) összefoglalója szerint is alapvető a kolinerg moduláció 

szerepe a kérgi aktivitási minta - illetve az ezzel szorosan összefüggő 

alvás/ébrenléti ciklus szabályozásában. Az általunk tapasztalt, 

organofoszfáttal - azaz irreverzíbilis AChE-blokkolóval - előidézett ECoG- 

aktiváció mindezzel teljes összhangban van. A szenzoros kiváltott potenciálok 

OP-okkal előidézett csökkenése, és a kérgi válaszok, például Lewandowski 

és mtsai (1993) által leírt, kolinerg facilitációja ugyan ellentmondásban látszik 

lenni - itt azonban figyelembe kell venni, hogy a receptortól a kérgi mezőig a 

teljes pályát befutó ingerület számos ponton szenvedhet el toxikus behatást 

az OP-ok révén, és e behatások esetleg nem-kolinergek is lehetnek (v.ö. az 

elektrofiziológiai reakciók és az AChE-aktivitás változásainak eltérő relatív 

mértékével). A dimetoát, DDVP és metil-paration spontán és kiváltott kérgi 

működésre gyakorolt hatásainak vizsgálatakor megállapítást nyert az is, hogy 

mindhárom vegyület az ún. single unit aktivitást is nagymértékben 

befolyásolta (Papp és mtsai, Arch. Toxicol., közlésre elküldve). 

Végeredményben megállapítható, hogy az OP-ok általunk regisztrált hatásait



99

részben kolinerg, részben viszont nem-kolinerg mechanizmusok közvetítik. 

Ez utóbbiak feltárása további vizsgálatok tárgyát kell, hogy képezze.

A munka célkitűzései között szerepelt az akut illetve szubkrónikus 

kezelésekkel létrehozott kísérletes elváltozások, valamint szerves 

foszfátokkal történt akut, illetve szubkrónikus vagy krónikus humán expozíció 

kiváltotta hatások - beleértve a központi és perifériás idegrendszeri 

effektusokat is - modellezése és a kapott adatok összevetése. Az 

irodalomban nem találhatók olyan vizsgálatok, melyekben egy közös kezelési 

séma, valamint kellően részletes - neurofiziológiai - metodológia 

felhasználásával került volna sor szerves foszfátok akut és szubkrónikus 

neurotoxikus hatásainak komplex, összevető elemzésére. Az intézetünkben 

korábban történt vizsgálatok is csak egy-egy részkérdés elemzését célozták

meg.

A kísérletek során alkalmazott egységes kezelési mód - az akut, illetve 

szubkrónikus vizsgálatban résztvevő összes állat per os kapta az anyagot - 

lehetővé tette az akut és szubkrónikus elektrofiziológiai eltérések egymással 

való összehasonlítását. Az elektrofiziológiai vizsgálatok mellett az AChE 

változásának mérése lehetővé tette azoknak a mért biokémiai paraméterrel 

történő összevetését is.

A IX. - XI. táblázatokban szereplő összegzett adatok a kezelést követő 

relatív változásokat mutatják. Az akut kísérletekben a viszonyítási alap a 

kiindulási érték, a szubkrónikusakban pedig a kontroll csoport volt (lásd az 

"Anyagok és módszerek" fejezet megfelelő szakaszait). A táblázatban 

szereplő adatok a mindenkori kontrolihoz (1,00) viszonyított értékek.

A 12 hetes kezelés mindhárom anyag esetén olyan mértékű változást 

idézett elő több paraméter tekintetében is, mint amilyet az akut kísérlet során
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IX. táblázat. A metil-parationnal történt akut és szubkrónikus kezelés hatásai

8 hét 12 hét akut4 hét
kiskis kiskis nagynagynagynagy

0,72 0,850,760,90 0,79 0,86ECoG ind. 0,94 0,86szo-
mato. 1,21 1,21 1,251,06 1,13 1,17 1,14frek. 1,03

0,840,81 0,89 0,77 0,82ind. 0,97 0,89 0,93vizu-
1,14 1,17 1,29 1,381,05 1,09 1,12 1,16ális frek.
0,76 0,73 0,81 0,78ind. 0,88 0,94 0,86audi- 0,96
1,12 1,25 1,27 1,33tív 1,05 1,06 1,08frek. 1,03

1,38 1,13 1,271,17 1,15 1,16 1,19lat. 1,07kiv. szo-
mato 1,28 1,10 1,131,16 1,09 1,24 1,20időt. 1,05pót.

1,09 1,111,08 1,07 1,10 1,09 1,11lat. 1,07VIZU-
1,26 1,15 1,12 1,14 1,10 1,15ális időt. 1,11 1,11

1,35 1,15 1,09lat. 1,05 1,08 1,12 1,22 1,31audi-
1,151,09 1,23 1,16 1,34 1,22tív időt. 1,05 1,11

0,88 0,87 0,840,96 0,90 0,94 0,89 0,93peri-
féri-

vezs
1,08 1,09 1,17 1,09 1,14RR 1,07 1,06 1,08

ás 1,09 1,23 1,16 1,34 1,15 1,22AR 1,05 1,11

X. táblázat. A dimetoáttal történt akut és szubkrónikus kezelés hatásai

4 hét 8 hét 12 hét akut
kis kis kis kisnagy nagy nagy nagy

ECoG ind. 0,95 0,90 0,88 0,85 0,79 0,74 0,68 0,57szo-
mato frek. 1,06 1,08 1,11 1,16 1,16 1,19 1,19 1,23

ind. 0,97 0,94 0,92 0,89 0,81 0,63 0,620,88vizu
ális frek. 1,03 1,05 1,07 1,12 1,16 1,25 1,221,09

ind. 0,96 0,93 0,90 0,86 0,70 0,63audi- 0,97 0,88
tív frek. 1,04 1,06 1,07 1,10 1,10 1,14 1,15 1,29

kiv. lat. 1,07 1,22 1,16 1,24 1,11 1,20 1,49 1,41szo-
matopót. időt. 1,091,05 1,06 1,09 1,06 1,08 1,46 1,39

lat. 1,07 1,14 1,10 1,24 1,471,14 1,09 1,15vizu
ális időt. 1,06 1,10 1,24 1,251,10 1,12 1,08 1,11
audi- lat. 1,30 1,241,21 1,27 1,31 1,25 1,31 1,32
tív időt. 1,05 1,321,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,19

0,95 0,92 0,89 0,88 0,840,97 0,93 0,87peri-
féri-

vezs
RR 1,02 1,07 1,10 1,10 1,16 1,081,06 1,13

ás AR 1,05 1,10 1,18 1,13 1,29 1,151,10 1,19



101

XI. táblázat. A DDVP-vel történt akut és szubkrónikus kezelés hatásai

12 hét akut4 hét 8 hét
kiskiskis kis nagynagy nagynagy

0,72 0,740,82 0,76ind. 0,96 0,90 0,89 0,84ECoG szo-
mato 1,291,14 1,21 1,181,03 1,07 1,08 1,16írek.

0,85 0,76 0,74 0,750,96 0,88 0,84ind. 0,92vizu-
1,261,09 1,11 1,19 1,14ális 1,04 1,08 1,14frek.

0,86 0,79 0,740,93 0,91 0,89ind. 0,97 0,94audi-
1,13 1,25 1,29tív 1,03 1,05 1,09 1,10frek. 1,04

1,39 1,271,09 1,22 1,14 1,32lat. 1,05 1,20kiv. szo-
mato 1,231,13 1,19 1,24 1,21időt. 1,05 1,11 1,12pót.

1,22 1,291,04 1,09 1,09 1,16lat. 1,05 1,06vizu-
1,18 1,03 1,13ális 1,06 1,11 1,09 1,18 1,09időt.

1,391,05 1,23 1,21 1,31 1,31lat. 1,13 1,17audi-
1,17 1,19tív 1,04 1,04 1,14 1,07 1,13időt. 1,11

0,95 0,94 0,92 0,91 0,90 0,88 0,87peri-
féri-

094vezs
1,12 1,09RR 1,04 1,10 1,09 1,13 1,20 1,14

ás 1,07 1,10 1,16 1,15 1,29 1,15 1,20AR 1,13

lehetett megfigyelni. A metil-paration az az anyag, melynél - az összes adatot 

figyelembe véve - a szubkrónikus kísérlet végén létrejött változás a legtöbb 

esetben megközelíti az akut kísérlet során kapott eredményt, illetve 

esetenként meg is haladja annak értékét. Például a hallókérgi elvezetés 

átlag-frekvenciáját a 12 hetes szubkrónikus kezelés nagyobb dózisa alig 

valamivel kisebb mértékben (1,25-szörösre) növelte meg, mint az akut 

kezelés során alkalmazott kisebb dózis (1,27-szeresre). A szomatoszenzoros 

kiváltott potenciál látenciáját és időtartamát a 12 hetes kezelés kisebb és 

nagyobb dózisa egyaránt nagyobb mértékben növelte, mint az akut kezelés 

során alkalmazott kisebb és nagyobb dózis. A szubkrónikus kisebb dózis által 

előidézett látencia- és időtartam-növekedés 1,19-szeres illetve 1,20-szoros, 

és a nagyobb dózis 1,38-szoros latencia-növekedést és 1,28-szoros 

időtartam-növekedést okozott. Ezekkel szemben az akut kisebb dózis 1,13- 

szoros latencia-növekedést és 1,10-szoros időtartam-növekedést, a nagyobb
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dózis 1,27-szeres latencia-növekedést és 1,13-szoros időtartam-növekedést 

idézett elő. A dimetoát és a DDVP kisebb, de körülbelül azonos 

gyakorisággal okozott ugyanolyan mértékű változást a szubkrónikus 

kísérletben, mint az akutban. A dimetoát esetében például a 

szomatoszenzoros és a hallókérgi átlagfrekvencia-növekedésre érvényes ez 

a megállapítás. A DDVP-t illetően a látókérgi ECoG-index csökkenésére, 

illetve a vizuális kiváltott potenciál időtartam-növekedésére érvényes a fenti 

megállapítás.

A szubkrónikus kísérletek során kapott elektrofiziológiai és biokémiai 

eredmények összevetése alapján az elektrofiziológiai paraméterek 

meglehetősen érzékeny mutatóknak tekinthetők. Ez a megállapítás 

mindhárom anyagra egyaránt érvényes. így például a 12 hétig tartó, metil- 

paration kisebb dózisával történő kezelés a szomatoszenzoros kérgi 

elvezetés ECoG-indexét a kontrolihoz képest 86 %-ra, a nagy dózisú kezelés 

a 72 %-ra csökkentette. Ezzel szemben - ugyanezen kezelés hatására, a 12 

hét elteltével az AChE-aktivitás csak 93, illetve 84 %-ra csökkent. A 12 hetes 

dimetoát-kezelés után, a kisebb dózis hatására az auditív kiváltott potenciál 

látenciája 25 %-kal, a nagyobb dózis hatására 31 %-kal hosszabbodott meg, 

míg az AChE-aktivitás a kisebb dózis hatására csupán 6, illetve 14 %-kal 

mérséklődött. A 12 hétig tartó DDVP-kezelés után a kisebb dózis hatására a 

farokideg abszolút refrakter ideje 12 %-kal, a nagyobb dózis hatására 20 %- 

kai növekedett, addig a AChE-aktivitás 7, illetve 18 %-kal csökkent. Adataink 

alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált elektrofiziológiai paraméterek egy 

része - az ECoG-index, a szomatoszenzoros kiváltott potenciálok látenciája, a 

perifériás ideg abszolút refrekter ideje - kellően érzékeny paraméternek 

mutatkozott ahhoz, hogy az organofoszfát-expozíció neurotoxikus 

effektusának vizsgálatához a biokémiai változások mérése mellett és/vagy 

helyett, biomarkerként fel lehessen használni.
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Az eredmények alapján kijelenthető az is, hogy a szerves foszfátok 

esetében a szubkrónikus, kisebb dózisú expozíciót követő elváltozások 

mértéke sok esetben megközelíti az akut, nagy hatóanyagmennyiség 

kiváltotta változásokét, sőt esetenként azt el is érheti. Mivel 

foglalkozási ártalomként, akár hatóanyagmaradékot tartalmazó élelmiszer 

vagy víz fogyasztása révén - a populáció egy részét érintheti a szubkrónikus 

szervesfoszfát-expozíció, egyáltalán nem lebecsülendő annak a 

károsodásnak a mértéke, mely a központi és perifériás idegrendszer 

funkcióját érheti. A kialakuló effektus annál is inkább fontos, mivel ennek a

különösen ha azt szubkrónikus, 

krónikus alacsony expozíció váltja ki - közvetlenül nem észlelhetők, csak 

műszeres vizsgálattal deríthetők ki. Meg kell jegyezni azt is, hogy ezeket a 

funkcionális idegrendszeri elváltozásokat még akut intoxikáció esetében is 

többnyire elfedik a sokkal intenzívebb muszkarinerg és nikotinerg klinikai 

tünetek.

akár

"bioelektrotoxikus" hatásnak tünetei

Az elvégzett elektrofiziológiai vizsgálatok a központi idegrendszer 

szenzorimotoros részét érintették. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, 

hogy - különösen szubkrónikus, krónikus expozíció esetében - igen fontos 

lenne a kiterjedten használt, de jól ismert hibalehetőséget is magában rejtő 

kolineszteráz-aktivitás mérés mellett egyes, non-invazív módszerekkel 

könnyen regisztrálható, központi és perifériás idegrendszeri mutatók 

figyelemmel kísérése is. Ezek felhasználásával ugyanis - azok érzékenysége 

miatt - pontosan figyelemmel kísérhető lenne a szerves foszfátoknak a 

központi idegrendszer finomabb működésére gyakorolt hatása. A 

kísérletekben alkalmazott humán neurofiziológiában is használt - 

módszereknek a monitorozásban történő bevezetése lehetővé tenné az

organofoszfát-expozíciót korán jelző biomarkerek mérését, melyek igen fontos 

gyakorlati segítséget nyújtanának mind a szerves foszfátokkal dolgozók, mind
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pedig az exponált populáció tagjai reális rizikója felméréséhez és figyelemmel 

kíséréséhez.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az értekezés alapjául szolgáló kísérletekben három peszticidként 

használt szerves foszfátészter, a metil-paration, a dimetoát és a DDVP akut, 

illetve szubkrónikus orális adagolásának funkcionális neurotoxikus hatásait 

vizsgáltuk patkányokon. Standard eletrofiziológiai berendezéssel regisztráltuk 

az agykérgi alapaktivitást (ECoG), a szomatoszenzoros, vizuális és auditív 

kérgi kiváltott potenciálokat; valamint a farokideg elektromos ingerre adott 

válaszát.

A kérgi alapaktivitás számszerű jellemzésére a frekvenciasávokból 

kiszámított ECoG-index, illetve átlag-frekvencia, míg a kiváltott 

potenciálokéra azok látenciája és időtartama szolgált. A perifériás 

idegműködés változásait a farokidegen mért vezetési sebesség, valamint a 

relatív és az abszolút refrakter idő kiszámításával követtük nyomon.

A vizsgált három vegyület akut és szubkrónikus alkalmazásban is 

egyértelmű - és sok esetben statisztikailag is szignifikáns - hatást fejtett ki a 

fenti paraméterekre. A kérgi aktivitásban excitációt idézett elő, amit az index 

csökkenése és az átlag-frekvencia növekedése mutatott. A kiváltott válaszok 

látenciáját és időtartamát - bár különböző mértékben - szintén mindhárom 

anyag megnövelte. A vizsgált szerves foszfátok a farokidegen a számított 

vezetési sebességet csökkentették, a relatív és az abszolút refrakter időt 

pedig megnövelték. A hatások között kvalitatív különbség nem volt. A relatív 

hatáserősségek nagy vonalakban megfeleltek az anyagok LDsg-jei 

arányának, mindamellett számos esetben eltértek attól.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a szubkrónikus kezelés által 

előidézett változások mértéke nagyságrendileg megközelítette az akut 

kezelések hatásának mértékét, és hogy az elektrofiziológiai paraméterek 

változása érzékenyebben követte az intoxikációt, mint a klasszikus biokémiai 

jellemző, az AChE-aktivitás. Mivel a disszertációban szereplő szerves
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foszfátok széles körben használatos peszticidek hatóanyagai, és így 

viszonylag nagyszámú embercsoportot veszélyeztethetnek; a xenobiotikum- 

terhelés, illetve az azáltal okozott krónikus toxikus hatás nyomonkövetése 

céljából ajánlatos lenne a biokémiai és elektrofiziológiai vizsgálatok egyidejű 

elvégzése is.
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