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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
Az élő vizeinkbe nagy mennyiségben kerülnek az élővilágra ártalmas anyagok,
mint például küönböző nehézZémek, illetve azok származékai, a vízi ökoszisztéma súyos
károsodását eredményezve. A nehézfémek és vegyül etek a levegőbe, taljba, talájvízbe,
valámint a felszíni vizekbe kerülve koncentrációjuktól és az expozíció időtartamától
függően közvetlenül károsíthatják az ökoszisztéma egyedeit, illetve akkumullciójuk miatt
a táplálékláncon keresztül közvetve válthatnak ki toxikus hatást. Az akkumuláció mértékét
külső környezeti tényezők, a szervezet belső flziológias állpota, az élőlény életmódja és a
tápllkozási láncban elfogllt helye jelentős mértékben befolyásolja. A vízi környezet
stresszhatásai az élőlényekben komplex cellulris reakciókat váltanak ki. A sejtekbe kerülő
idegen

vegyül etek hatása elsődlegesen

a makromolekullkkal

(fehérjék,

lipidek,

nukleinsavak) való kölcsönhatásukban nyilvánul meg, amely a sejtek molekullris
működésének megváltozását eredményezi. Ezen folyamatok kezdetben reverzibilisek
lehetnek, s a tóológiii aktivitás változása alpján jól detektálható!
A h a lk szervezetében lejátszódó biodegradációs folyamatok kevésbé ismertek,
ugyanis farmakológli és toxikológli szempontból a kutatások hosszú ideig elsősorban
csak az emlősökre korltozódtak. A kémiii szennyező anyagokkal egyre inkább terheltté
váló vízi környezetben a h a lk közvetve és/vagy közvetlenül fokozottan ki vannak téve a
kémiii szennyező anyagok hatásénak, így a vízi ökoszisztémák állpotának érzékeny
indikátorai. Egész testfelületükkel, kopoltyúukkal állandó és szoros kapcsoltban vannak a
vízzel, illetve a vízben lévő toxikus vegyietekkel, s ez által közvetlenül, illetve közvetve
vagy a tápllkozásuk révén felhalmozhatják testükben az idegen anyagokat.
Minden élőlény, így a h a lk szervezete is rendelkezik olyan, meglehetősen
konzervált, molekulris védelmet szolgáló fehérjerendszerekkel, amelyek metabolizálják
vagy kiürítik az idegen vegyieteket. A h a lk szervezetébe k e rü l szennyező anyagok
metabolizmusának fő h ly e a máj. A biotranszformációs folyamatoknak köszönhetően
ezek az anyagok a szervezetből kiüríthetővé válnak, ezáltal a toxikus hatás is csökkenhet.
Ebben fontos szerepet játszanak a máj méregtelenítő enzimek, a citokróm P450-függő
kevert funkciójú monooxigenázok. A P450 enzimek aktivitása a szervezeten b e l! nem
állndó, a szervezetbe kerülő idegen anyagok, a xenobiotikumok vagy egyes endogén
szabályozó m olekulk képesek növelni (induktorok) vagy csökkenteni (inhibitorok) a P450
enzimek aktivitását.
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Bevezetés, célkitűzés

Bár önmagában a citokróm P450 enzimindukció nem alkalmas szennyező anyagok
természetének azonosítására, ennek ellenére a hagyományos analitikai módszereket
kiegészítve alkalmas módszer a vízminőség romlásának jelzésére. Mivel a nagy
koncentrációjú és folyamatos expozíció gyakran vezet az egyedek vagy egyes érzékenyebb
fajok pusztulásához, hosszú távon pedig az életközösségek változásához, ezért nagyon
fontos vizeink ökológiai állpotának vizsgálta.
A

különböző

tengeri

halfajok

szervezetében

lejátszódó

biodegradációs

folyamatokról számos irodalmi adat áll rendelkezésre, azonban az édesvízi h a lk máj
méregtelenítő citokróm P450-függő monooxigenáz rendszere sokkal kevésbé ismert.
Keveset

tudunk

az

élővizekbe

kerülő

nehézzémek

toxikus

hatásairól,

a

metabolizációjukról, a biotranszformációs folyamatok faji eltéréseiről, továbbá az egyéb
környezeti tényezőkkel együtt jelentkező hatásokról.

Célkitűzéseinket az a lb b lk b a n fogllhatjuk össze:

Munkánk során toxikus nehézzémionok - kadrmum, réz és ólom - hatását
vizsgáltuk in vivő és in vitro körümények között Magyarország élővizeiben honos
halfajok, a növényevő busa (Hypophthalmichthys molitrix V.), a ragadozó harcsa (Silurus
glanis L.) és a mndenevő ponty (Cyprinus carpio L.) máj citokróm P450 méregtelenítő
enzimrendszerére.

> Megvizsgáltuk az egyik legtoxikusabb nehézfém, a kadmiumion hatását in vivő és
in vitro kezelések hatására a ponty, busa és harcsa máj méregtelenítő enzimeire.
> Tanlmányoztuk, hogy Cu2+ ion küönböző koncentrációban milyen hatással van a
busa és a harcsa máj citokróm P450 enzimrendszerére.
> Az ólomion in vivo és in vitro hatását vizsgáltuk ponty máj citokróm P4501A
izoenzimekre.
> Összehasonlítottuk az eltérő tápllkozású h a llj ok máj méregtelenítő enzimeinek a
nehézfémonokkal történő in vitro kezelések hatására bekövetkező érzékenységét.
> V á lsz t kerestünk arra, hogy az infravörös rezonanci spektroszkópi alkalmas-e a
nehézzémek

fehérjeszerkezet

mikroszómáj ában.

károsító

hatásának

kimutatására

h a lk

máj
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A BIOTRANSZFORMÁCIÓ
2.1.1. A biotranszformáció jelentősége és folyamata
Az élőlények döntő többsége rendelkezik olyan oxidációs enzimrendszerrel,
amely számos lipofil tulajdonságú szerves vegyület (poliaromás szén#drogének,
peszticidek, gyógyszerek stb.) metabolizállsára képes. A sejtekben ezek a molekullk
enzimatikus úton vízoldhatóvá a lk u n ak , majd ezt követően kiválsztásra kerülnek. A
biotranszzormációs

folyamatok

legfontosabb

szerve

a máj,

de

a méregtelenítő

enzimrendszer a vese, bél, továbbá a belső elválsztású- és ivarmirigyek szöveteiben, h a lk
kopoltyújában is működik.
A biotranszzormációs reakciókat katalizáló enzimek szubsztrátjai főként olyan
molekullk, amelyek kívüről kerülnek a szervezetbe. A biotranszzormációs enzimek,
enzimrendszerek szubsztrátspeciiitása általlban igen széles, egymást átfedő lehet. Széles
szubsztráspeciiitásuk teszi lehetővé, hogy részt vegyenek különböző anyagcsere
folyamatokban, bioszintetikus lépésekben (szteroidhormonok szintézisének egyes reakciói
stb.), lebontásokban (porfirin-anyagcsere, szteránvázas vegyültek anyagcseréje stb.),
vallmint az idegen eredetű anyagok (pl gyógyszerek) átalkításában is (Ádám és mtsai,
2006).
Amennyiben

a szervezetben

spontán

keletkező

salkanyagok

mennyisége

emelkedik, csökken az a szabad kapacitás, amit az idegen anyagok átalkítására tud
fordítani a szervezet. Ilyen á llp o t a nagy fiakai megterhelés, vagy a növekedésben levő
fita l szervezet. Ezért ilyen állpotokban a küvillg kémiai anyagaival szemben fokozott
érzékenység

mutatható

ki

Egy

ideig

azt hitték,

hogy

minden

xenobiotikum

biotranszzormációja kevésbé toxikus termékhez vezet, azonban bizonyos vegyül etek
biotranszzormációs terméke reaktívabb, mint az eredeti molekul. Ilyen termékek pl. az
epoxidok, melyek kovalensen kötődhetnek a makromolekullkhoz, beleértve a DNS-t és a
fehérjéket, s mutagén vagy karcinogén hatást, citotoxicitást idéznek elő (Buhler és
Williims, 1988).
A biotranszformációs folyamatokat három szakaszra osztjuk (1. tábllzat):
I.

Az I. fázisban az enzimek az idegen anyagot átalkítják küönböző reakciókkal
vízben oldódó terméket képezve (előkészítés). Ez a produktum sokszor toxikusabb,
mint az eredeti forma. Az első fázis enzimei közé tartozik a citokróm P450
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enzimcsalád, melyek a reakciók mintegy 90%-át katalizáják. Az ily módon
keletkezett molekulák képesek konjugálódni küönböző molekulákkaá a II. fázis
enzimei segítségével.
II. A káros anyagok a II. fázisban kapcsolódnak ún. közömbösítő m o lk u lk h o z
(konjugáció), amelyek segítségével pl. a vesén át a vizelettel kiürülnek a
szervezetből. A konjugációk 80%-át UDP-glükuronil-transzferázok végzik, a
maradék 20% zömmel glutationnal, amnosavval és szulfáttal történő kapcsolódás.
Vannak molekullk, amelyek előkészítő reakciók nélkül is képesek konjugálódni,
mert rendelkeznek olyan csoporttal, ami erre őket alkalmassá teszi, illetve bizonyos
vegyül etek az előkészítő fázis után konjugálódás nélkül is képesek kiürülni a
szervezetből. A biotranszzormációs reakciók eredményeként általlban egy adott
vegyült oldékonysági viszonyai megváltoznak, a zsíroldékony vegyültek
vízoldékonnyá válnak (Ádám és mtsai, 2006).
III. A biotranszformáció II. fázisában keletkezett végtermékek képesek tovább
metabolizálódni, ezt III. fázisnak, a „kiválsztás” fázisának nevezzük. Ezek a
termékek már nem jelentenek veszélyt a fehérjékre, nukleinsavakra vagy a sejtek
egyéb alkotóelemeire nézve.

Fázis I.

Fázis II.

Fázis III.

Előkészítés

Konjugáció

Transzport

Szulfatálls

Oxidáció
Redukció
Hidrolízis

Glükuronizáció
Glutation konjugáció

A glutation konjugátumok

Acetiláció

további metabolizmusa

Hidratál ás
Dehalogenáció

Aminosav konjugáció
M edlció

1. táblázat A biotranszzormáció legfontosabb reakciói (Timbrell, 2000)

2.1.2. A biotranszformáció szabályozása
A

biotranszformáció

szabályozásban

transzkripciós

szabályozása
és

küönböző

poszttranszkripciós,

szinteken
v a lrn n t

történik.

A

transzllciós

és

p o s z tó ^ s z lc ^ mechanizmusok is szerepetjátszanak. A reguláció régóta ismert formája a
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transzkripció szintű szabályozás, az enzimindukció. A különböző P450 enzimek aktivitása
induktorok hatására akár 70-szeresre, az UDP glükuronil-transzzerázok aktivitása 3-5szörösre is fokozódhat (Ádám és mtsai, 2006).
2.2. A CITOKRÓM P450 ENZIMRENDSZER
2.2.1. Történeti áttekintés
A citokróm P450-függő monooxigenázok fontos szerepet töltenek be az idegen
anyagok biotranszformáciíjában. Az utóbbi években jelentősen megnőtt a hem-tartalmú
monooxigenáz

enzimekből

álll

citokróm

P450

(CYP)

szupercsaládról

szerzett

ismeretanyag. A citokróm P450 enzimeket az 1950-es években (Brodie és mtsai, 1955)
fedezték fel a máj endopllzmatikus retiktóumábaa Egy enzimrendszert azonosítottak,
mely képes oxidatívan metabolizálni a xenobiotikus vegyületeket. Hayaishi (1955)
bizonyította, hogy a dioxigenáz reakcii a máj mikroszóma frakciiban játszódik le. Később
az endopllzmatikus retiktóumban felfedezett enzimrendszerben monooxigenáz aktivitást
mutattak ki, amely NADPH-t igényel (Mason és Andersen, 1955; Mason és mtsai, 1955).
A CYP enzimekről s z ó l első közlemények 1958-ban jelentek meg (Garfinkel, 1958;
Kingenberg, 1958), az elnevezés azonban csak később született meg. A kutatók kezdetben
úgy gondolták, hogy egyetlen citokrómról van szó, de hamarosan bebizonyosodott, hogy
az enzim több változatban létezik.
A nevét a rendszer akkor kapta, amikor felfedezték, hogy bizonyos gyógyszerek
(pl. fenobarbitál) nagy mennyiségű piros pigment felhalmozódását eredményezik a máj
mikroszómában. Szénmonooxiddal telítve a ditionittal redukált mkroszóma frakcit, a
diiferenciil spektrum 450 nm-nél rendelkezett maximummal (Omura és Sato, 1964). A
citokróm P450 elnevezés a cyto (üreges hólyag), a chrom (szín), a pigment (P), vallmint a
huilmhossz

(450)

összevonásával

keletkezett.

Elektron

spin rezonanci

(ESR)

spektroszkópii segítségével tómutatták, hogy a citokróm P450 alcsony spin vas
hemoprotein, axiális hem ligand egy tiol oldallánccal, és ez megmagyarázza a nem
szokásos Soret csúcsot. Champion és mtsai (1982) Raman rezonancii spektroszkópiival
kámfor monooxigenáz (P450cam) szerkezetét vizsgálták. Később Poulos és mtsai (1985)
vizsgálták röntgendiffrakcii segítségével a Pseudomonas putidá-ból származó P450cam
szerkezetét, és megerősítették a cisztein oldallánc létét is (Poulos és mtsai, 1987).
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A citokróm P450 enzimek főleg a máj

hepatocitáinak endoplazmatikus

retiká urnában vannak jelen (Lester és mtsai 1993; Lewis 2001), azonban nagy
koncentrációban

előfordUnak

a

vékonybél

enterocitákban,

valm int

kisebb

koncentrációban a vesében, tüdőben és az agyban is (Sarasquete és Segner, 2000).
A P450 enzimek nem specifikus enzimek, számos vegyüet átalakítására képesek
(Ioannides

1996,

Lewis,

2001).

Felelősek

az

endogén

(szteroid

hormonok,

prosztaglandinok, és zsírsavak), és a szervezetbe kerülő exogén anyagok (xenobiotikumok)
metabolizmusáért is (Stegeman és Hahn, 1994; Guengerich 2008). A szervezetbe került
xenobiotikumok I. fázisú metabolikus folyamataiban játszanak szerepet olyan oxidációs
folyamatokban, melyek a szubsztrátokat a II. fázisú konjugációs reakciókra készítik elő. A
sejtmag membránjában lokalizálódó enzimrendszer kevésbé ismert. Feltételezhetően
hasonló funkciót lát el, m n t a mkroszomális komplex. A monooxigenáz rendszer
izoenzimei katalitikus aktivitásuk alp ján széles spektrumú szubsztrát speciiitással
rendelkeznek.

Néhány

izoenzim

génje

konstitutívan,

mások

indukálhatóan

expresszálódnak. Ez utóbbiik fontos induktorai küönböző poliiromás szénhidrogén
származékok és egyes gyógyszerek.
Jelen ismereteink alpján összesen 8128 küönböző szekvenciával rendelkező
citokróm P450 enzimet azonosítottak, ezek eloszlsa a következő: á lto k b a n 2872,
növényekben

2867,

eukariótákban 240

baktériumokban

912,

(Nelson homepage,

gombákban

2008).

1264,

alcsonyabb

Összesen 781

rendű

P450 géncsaldot

azonosítottak, de ez a szám folyamatosan emelkedik.

2.2.2. Nevezéktan és géncsaládok
Jelenleg

leírt

géncsaldok

az

élővilgban

mindenhol

m egtallatóak:

archeobaktériumokban, prokariótákban, gombákban, növényekben, á lto k b a n (Nebert és
mtsai, 1991; Nelson és mtsai 1993), amelyek mindegyike egyetlen P450 szupercsaldhoz
tartozik (2. táblzat).
A P450 géncsald felosztása kisebb csaldokra és alcsaldokra a DNS szekvenci
homológii alpján történik. Általiban 40%-os hasonlóság szükséges ahhoz, hogy egy
csalidba, és 55%-os hasonlóság szükséges, hogy egy alcsaldba soroljuk a megfelelő
géneket. A CYP betűjelek után arab számmal jelölik az enzimcsaldot (pl. CYP1 stb.),
betűvel az alcsaldot (pl. CYP1A stb.), majd az adott gén jelölése ismét arab számmal
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történik (pl. CYP1A1 stb.) (Nelson és mtsai, 1996). A leggyakoribb izoformák
előfordulását és funkcióit a 3. tábláz at tartalmazz a (Lewis 2001).

Családok

Emlősök

Madarak

Halak

Rovarok

Puhatestűek
Gombák
Növények
Baktériumok

CYP1
CYP2
CYP3
CYP4
CYP5
CYP7
CYP11
CYP17
CYP19
CYP21
CYP24
CYP27
CYP1A2
CYP2H
CYP11A
CYP1A1
CYP11A
CYP17
CYP19
CYP4C
CYP4D
CYP4E
CYP6A
CYP6B
CYP10
CYP51-57
CYP71-73
CYP101-112

Alcsaládok
2A 2B 2C 2D 2E 2 F 2G 2J 2K
4A 4B 4F

11A 11B

2. táblázat Az élővilágb an leggy akrabb an előforduló CYP 450 géncs aládok (Nelson
és mts ai 1993)
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Család megnevezése
CYP 1-3
CYP 4
CYP 5
CYP 6
CYP 7
CYP 8
CYP 9
CYP 10
CYP 11, 17, 19, 21
CYP 24
CYP 26
CYP 27
CYP 51-70
CYP 71-100
CYP 101-140

Funkció, előfordulás
Idegen anyagok metabolizmusa
Hosszú szénlíncú zsírsavak metabolizmusa
Tromboxán bioszintézise
Rovarok izoformái
Sztereoidok metabolizmusa
Prosztaciklinek bioszintézise
Rovarok izoformái
Puhatestűek izoformái
Sztereoidok bioszintézise
D vitamin metabolizmusa
Retinoidok metabolizmusa
Epesavak bioszintézise
Gombák izoformái
Növények izoformái
Baktériumok izoformái

3. táblázat A leggyakrabban előforduló citokróm P450 családok, előfordulásuk és
funkcióik (Lewis 2001)
2.2.3. Szerkezet és működés

A citokróm P450 enzimek egyetlen szupercsaládba tartozó hemoproteinek,
melyeknek hasonló a szerkezete és funkciója (Nelson és mtsai, 1996). Minden citokróm
P450 izoenzim egyetlen polipeptidláncból áll, amely egy hidrofób, elektrosztatikus, és
kovalens kötéssel kapcsoldó vas-protoporfirin-IX gyűrűt tartalmaz. Az enzim aktív
helyén lévő protoporfirin-IX gyűrűben a vas ötös vagy hatos koordinációja Négy
koordináciís helyet a planáris porfirin gyűrű négy nitrogénje foglllja le, 5. ligandja a 436.
cisztein amnosav tiollt anionja, míg a 6. koordinációs hely az oxigén kötőhely a
monooxigenáz reakció ciklusban. Az izoenzimek molekulltömege 45.000 - 60.000 D
között van (Goksoyr és Förlin, 1992). A gyógyszermetabolizmusban résztvevő egyik
legfontosabb és legtöbbet tanulmányozott humán citokróm P450, a P4502D6 enzim
szerkezete lth ató az 1. ábrán.
Valójában egy társult elektrontranszport rendszer, mely két enzimből - citokróm
P450-ből és egy flávoprotdnből, NADPH-citokróm P450 reduktázból áll. Ezek az
enzimek az endoplzmatikus retikdum foszfolipid mátrixában lokalizálódnak (2. ábra).

Irodalmi áttekintés
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. ábra A humán citokróm P4502D6 szerkezete
(Rowland és mtsai, 2006; Jól látható a képen a citokróm családokra jellemző P450 fold. a (A,
B, B’, C, D, E, F, G, G’, H, I, J, J’, K, K ’, K” - héixek piros; C (pi, C2, P3, P4) -lemezek
(zökl); vas-protoporfirin-IX gyűrű (szürke). A C hélix végén extra fordulat „turn” található,
ami rövidebb loopot eredményez a C és D hélixek közt. A hem csoport felett található az
„active site cavity”.)2

2. ábra Patkány citokróm P4502B1 elhdyezkedése az endoplazmatikus membránban
(sematikus ábra, http://home.ccr.cancer. gov/metabolism/ friedman/fkfccr.htm)
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A citokróm P450 enzimek az elektrontranszportot létrehozó redukáló enzimekkel
(NADPH-citokróm P450-reduktáz, NADH-citokróm b5-reduktáz) együtt mUtienam
komplexet alkotnak, és a következő általános reakciót katalizálják:

RH + NADPH + H+ + O2 [ ROH + NADP+ + 3 H2O
RH
szubsztrát
O2
molekulíris oxigén
NADPH redukált koenzim
A citokróm P450 monooxigenáz rendszer katalitikus aktivitását az elektronoknak
elektrondonorról elektronakceptorra történő továbbításával fejti ki. A citokróm P450 által
katalizált oxudatív átalókulósok jelenleg ismert és elfogadott mechanizmusa a 3. ábrán
ltható. Az elektronok szállítását a hem prosztetikus csoport Fe2+/Fe3+ vegyértékváltozása
teszi lehetővé. Egyik gyakori reakciítípus a hidroxilólós, amelynek során a citokróm P450
a redukcin kívü a molekulris oxigén egyik atomjának megkötésével és a szubsztrátra
történő átadásával M droxlllja az idegen lipofil molekult. Elektrondonor a NADPH,
amelyről a NADPH-citokróm c reduktáz közvetítésével két elektron szállítódik a P450-re.
Ez utóbbi redukált formája egy molekull oxigént köt. A P450 a molekullris oxigén egyik
atomját használja fel a szubsztrát oxidáciíjára, majd M d ro x il redukálja azt, míg a
második atom oxigén vízzé redukálódik. Néhány esetben az elektron donor NADH, ekkor
az elektrontranszport egy fllvoprotein és citokróm b5 közvetítésével kerül a P450-re
(M ontdlno, 2005).

A mechanizmus egyes lépései a következők (3. ábra):
A ciklus a szubsztrát (RH) kötődésével kezdődik, amely főleg alcsony-spin
álllpotú, hatos koordinációjú Fe3+ (ferri) -komplexhez kötődik.
I. egy magas-spin álllpotú, ötös koordináciíjú Fe3+ (ferri) -komplexé a lk u .
II. egy-elektronos redukci, egy magas-spin, ötös koordináciíjú ferro komi ex a l k u ki
(III).
III. a III-s komplexhez kötődikaz oxigén (O2) egy kevésbé stabil, alcsony-spin álllpotú,
hatos koordináciijú Fe2+ (ferro)- O2 adduktum.
A P450 ciklus I-IV. termékei allcsony-spin álllpotú, hatos koordináciijú Fe2+
(ferro)-CO inhibitor komplex (V) ¿zollható és jól jElemezhető. Feltételezik, hogy az
allcsony-spin álllpotú, Fe3+ (ferri) peroxo-komplex (VI) és az oxo-ferryl (Fe4+=O)

Kísérleti eredmények
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komplex köztitermék (VII) tovább alkuihatnak. Az oxigén atom a VII formáról a
szubsztrátra kerül oxidált ROH terméket eredményezve, így regenerálódik az I-s állapot.
Felesleges oxigénágens jelenlétében, mint például peroxidok, a III-s komplex közvetlenül
VII-sé alkul a „sönt” úton. Az I, II és VII formák semlegesek, míg a III, IV és V formák
-1, és a VI forma -2 töltésű.

3. ábra A citokróm P450 enzim katalitikus ciklus a (Andersson és D awson, 1991)
(http://metallo.scripps.edu/PROMtSE/P450.html http://metallo. scripps.edu/PROMISE/_
P450_cycle.gif)
A reakció lépései részletesen a 2.2.3. fejezetben találhatók

Felledezték, hogy a citokróm P450 rendszernek van egy a peroxidázokhoz hasonló
alternatív aktivációs mechanizmus a is. A NADPH különböző oxigén donorokkal, így alkilhidrogénperoxiddal, hidrogén-peroxiddal, peroxos avakkal stb. való helyettesítésével
levezethető alternatív mechanizmust peroxid sönt-nek nevezték el (Groves és mts ai, 1984).
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2.3. A CITOKRÓM P450 IZOENZIMEK INDUKCIÓJA

Számos xenobiotikum és gyógyszer közismert induktora a saj át met abolizmusáb an
résztvevő izoenzimnek. Már az 1960- as években felismerték azt a tényt, hogy a citokróm
P450

enzimek mennyisége és katalitikus aktivitás a egyes induktor vegyületek,

xenobiotikumok h atására megnövekszik. Az indukálószer három szinten befolyásolh atja az
enzimek menyiségét és az enzimaktivitást:

1. Az mRNS szintézisének sebességét növeli;
2. Az mRNS él eti dej ét növeli;
3. A fehérj e stabilitását növeli.

A jellegzetes induktor vegyült típus ait, az indukált gén- és izoenzim cs aládokat,
v alm int az indukált specifikus monooxigenáz enzimeket tartalmazza a 4. tábllzat (Nebert
és mts ai, 1991%.

Géncsalád

Induktor

CYP 1A

policiklusos aromás vegyületek (PAH)
3-metilkolntrén
B-naftof^lvon

CYP 2B

fenobarbitál (PB)
nem plmáris policiklusos aromás
vegyületek

CYP 2E

etanol
aceton

CYP 3A

glükokortikoid

Indukált specifikus
enzimaktivitás
ECOD
EROD
PROD
EMND
APND
ECOD
AH
p-NPH
p-NPOD
EMND
APND

4. táblázat Legfontos abb géncs alldok, induktoraik és specifikus enzimek
EROD: etoxirezorufin-O-dealkláz, ECOD: etoxikumarin-O-deetiláz, PROD:
pentoxirezorufin-O-dealkiláz, EMND: etilmorfin-N-demetiláz, APND: aminopirén-Ndemetiláz, p-NPOD: para-nitrofenetol-O-deetiláz, AH: amlin-hidroxiláz, p-NPH:
para-nitrofenol-hidroxiláz
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Az indukálószertől függően a következő típusú indukciókat különböztetjük meg:

> Az MC-típusú induktorok közé tartoznak a 3-metilkolantrén (MC), a benzpirén
(BA) és a halogénezett poliaromás szénhidrogének (PAH). Az MC, BA, BNF, BP
az Ah-receptoron keresztül indukálják a transzkripciót (4. ábra). Az induktor a
sejtbe bejutva kötődik az Ah receptorhoz, majd az így kiilakult induktor-receptor
komplex bejut a sejtmagba, ahol a P4501A1 gén átíródását stimulálja (5. ábra).
Az indukálószer hatására létrejövő mRNS

szintemelkedés a sejtben a

transzkripciós folyamatok (az mRNS sejtmagból történő transzportja, és az
mRNS stabilitását növelő mechanizmusok) eredményeképpen valósul meg.

4.

ábra Policiklusos aromás
génexpresszi ój ára

induktorok hatása

a metabolizáló

enzimek

Sematikus ábra Guenthner és Nebert (1977) szerint
TCDD - 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin, MC - 3-metilkolantrén, BA - benz (a)
antracén, BNF- P-naftoflavon, BP - benzopirén
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> A PB típusú (fenobarbitál) típusú indukció esetében az indukálószer hatására a
máj tömege, az endoplazmatikus retikulum mennyisége, így a citokróm P450
tartalom is megnövekszik. Hasonlóan az MC-típusú indukcióhoz, a megfelelő
gének transzkripcióját és a de novo fehér)eszintézist jelent (Atchison és Adesnik,
1983). Feltételezik, hogy az mRNS sejtmagból való kijutását is elősegíti, ami
emeli a P4502B mRNS szintjét (Kumar és mtsai, 1980). A fenobarbitál típusú
indukció számos jellegzetes változást eredményez (Timbrell, 2000). Növekszik
példul a sima endoplzmatikus retikulum aránya, a vér áramllsa a májban, az epe
áramllsa, növekszik a fehérjék szintézise, a foszfolipidek szintézise, a citokróm
P450 tartalom (akár a háromszorosára is megnövekedhet), a glükuroniltranszferáz, glutation-transzferáz, a NADPH citokróm P450-reduktáz, az epoxidhidrollz, és indukálódik a citokróm P450 rendszer főként a máj centrdobullris
részén.
> A

PCN/glükokortikoid

típusú

indukciónál

az

indukálószer

hatására

a

transzkripciós folyamatok sebessége megnő, és jelentősek a poszttranszkripciós
folyamatok is, amelyekben a P450 enzim és az mRNS is stabilizálódik (Schuetz
és mtsai, 1986).
> Az etanol típusú indukciónál a poszttranszkripciós folyamatok kerülnek előtérbe,
és az induktorok az enzimet védik a degradációval szemben, nem hatnak a mRNS
szintézisére (Eliasson és mtsai, 1988). Ezen típusú vegyültek, amelyek úgy
növelik meg az enzimakti'vitást, hogy közben az enzim vagy az mRNS
növekedését okozzák, nem tekinthetők valódi induktoroknak.

A biotranszformációs enzimek koordinált indukciójában több transzkripciós
faktor, illetve szignál transzdukciis út szerepét bizonyították. A CYP1A géncsalldhoz
tartozó izoenzimek indukciij ában az AhR-t (aromás hidrokarbon receptor), először, m nt
aromás szénhidrogének hatását közvetítő receptort, majd később transzkripciis faktort
írták le.
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5. ábra A xenobiotikum biotranszformációs útjai máj sejtekben:
I. detoxifikáció vagy toxifikáció; II. az enzim indukció lehetséges mechanizmusa (Van der
Oost és mtsai, 1996)
AhR - aril-hidrokarbon receptor; HSP90 - 90 kDa hősokk fehérje; ARNT - Ah receptor
nukleáris transzlokátor; DRE - dioxin érzékeny elem; citokróm P450 - citokróm P450
izoenzimek; GST - glutation S-transzferázok; UDPGT - UDP-glükuroml transzferázok

2.4. A CITOKRÓM P450 IZOENZIMEK GÁTLÁSA

Az enzimek működését számos any ag gátolhatja, amelyek közül egyesek
specifikusak, mások pedig aspecifikusak lehetnek. Aspecifikus enzimgátlást okozhat
hőmérséklet, vagy ionkoncentráció drasztikus megváltozás a, enzimfehérje denaturálódás a,
a pH változása. Az enzimindukcióval ellentétben, a gátllshoz általlban elégséges az
egyszeri dózisú expozíció is (Timbrell, 2000). Éppen ezért a környezetben lejátszódó
folyamatokb an kevésbé van oly an fontos jelentősége, m nt az indukciónak (a citokróm
P450 inhibíciók, inkább a gyógyszer metabolizmusb an játsz anak fontos szerepet). A
xenobiotikum hatására mind in vivő, m nd pedig in vitro enzimakti'vitás csökkenés
következhet be.
Az enzimaktivitás követésével küönböző gátlls típusokat különböztetünk meg,
attól függően, hogy

a gátlószer hogyan hat az enzim aktivitására küönböző

szubsztrátkoncentrációnál (Stryer, 1995). A specifikus P450 enzimgátlók kov alens kötés
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révén módosíth atják az enzim fehérje részét vagy a hem részt, esetleg mindkettőt, ilyen
módon visszafordíthatatlanul csökkentik a katalitikus aktivitást. Amikor az enzim aktív
kötőhelyével lép kölcsönhatásb a a gátlószer, enzim-inhibitor komplex alk u i ki. Az enzim
inhibíciónak ilyen formája lehet reverzibilis és irreverzibilis. Abb an az esetben, ha a
gátlószer irreverzibilisen kötődik az enzim-molekulához tu lj donképpen az aktív,
működőképes enzimkoncentráció csökken, ezáltal csökken a reakció sebessége is.
Reverzibilis gátlás esetén az inhibitor eltávolítható, az enzim visszanyeri aktivitását.
A reverzibilis gátlísoknak a következő típus ait küönböztetjük meg:
> Kompetitív (vetélkedési) gátlís, am kor az enzim aktív helyéhez a szubsztráthoz
szerkezetileg hasonló m olekul kötődik, így a szubsztrát nem képes az enzimhez
k apcsolódni. Verseny alk u i ki a kötőhelyért a szubsztrát és az inhibitor m olekul
között. Végtelen szubsztrát koncentrációnál a kontroll ak m egfel maximális
sebesség érhető el. Tehát kompetitív gátlís esetén az elérhetó maximális sebesség
(vmax) változatln lesz, míg a Michaelis á ln d ó (KM) csökken.
> Nem-kompetitív g á tls esetén az aktív helyen kívü kötődő gátlószer úgy
módosítja az enzim aktív helyét, hogy a megkötödő szubsztrát katalitikus re akciója
elhúzódik. Ide tartozik az allosztérikus gátlstípus, amikor a gátlószer az összetett
enzimmolekul

más

részéhez

kötődik,

mint

a

szubsztrát.

A

gátlószer

kapcsolódás akor úgy módosul az aktív hely térbeli szerkezete, hogy a szubsztrát
képtelen megkötődni, vagy megkötődik, de nem képes végbemenni a katalízis.
Ennek a gátlástípusnak sajátos formája a feedb ack (vissz acs atolsos) gátls,
am kor is a szubsztrátból létrejövő termék gátolja az enzim működését. Nemkompetitív g á tls esetén a vmax csökken, míg a KMértéke változ a tln marad.
> Unkompetitív g á tls esetén az inhibitor cs ak a már k ll k u l t enzim-szubsztrát
komplexehez tud hozzákötődni. A szubsztrát koncentráció növelésével a g á tls
nem csökkenthető. Ennél a g á tls típusnál mind a vmax, m nd a KMértéke csökken.
> Vegyes típusú g á tls tuljdonképpen egy kompetiztív és egy nem-kompetitív
gátlből tevődik össze. Vegyes típusún ak mondh ató a g átls, ha a különböző
inhibitor koncentrációnál meghatározott vmax értéke csökken, hasonlóan, mint az
unkompetitívnél, de a KMértéke nő.
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2.5. A CITOKRÓM P450 ENZIMEK JELLEMZÉSE HALAKBAN

A halak citokróm P450 enzimrendszeréről kevesebb adat á l rendelkezésünkre az
emlős citokróm P450 enzimekhez képest. Ennek lehetséges okai a széles faji diverzitás, és
az eltérő környezeti tényezők hatás a. Legintenzívebben főként tengeri h alfaj okb an a
CYP1A géncsaldhoz tartozó izoenzimeket tanámányozták (Nelson és mtsai, 1996;
Teramitsu és mts ai, 2000), amelyek könnyen indukálódnak a különböző környezeti
szennyeződések h atására. A 4. tá b lz at tart ámazz a néhány halfaj CYP alcs a l d jelölését
Williams és mts ai szerint (1998). Cs ak néhány édesvízi fajból tisztítottak és jelemeztek
citokróm P450 fehérjéket. A legátfogóbb eredményeket a szivárványos pisztrángon
(Oncorhynhus mykiss) végzett kutatásokkal kaptak. Meghatározták a géncs ald o k szerinti
besorolsukat c DNS segítségével pl. a CYP1A géncs aldhoz tartozó izoenzimek a P450
LM;a és P450LM4b, a CYP2B-hez P450LMC1 és P450LMC2, a CYP3A géncsaldhoz a
P450LMC5

izoenzimek

sorolh atók.

V alm in t

a

CYP1A

géncs aldhoz

t artozó

izoenzimeket izolltak durbincsból (Stenetomus chrysops) P450E, tőkehalból (Gadus
morhua) P450c, és sügérből (Perca fluviatilis) (Monostory és Vereczkey, 1997).
Számos tanlm ány fogllkozik az immunrendszer és biotranszzormáció közti
kapcsolttal halkban. Bizonyították, hogy a két rendszer mind az emlősökben, mind pedig
a halkban nem független egymástól (Reynaud és mts ai, 2008). Összehasonlító vizsgáltok
során

sikerült

bizonyítani,

hogy

a két

rendszer kölcsönhatása filogenetikailg

meghatározott.

2.5.1. A citokróm P450 enzimek indukciója

A legn agyobb küönbség a h a lk és az emlősök citokróm P450 enzimrendszere
között az, hogy az emlősökben a speciiikus fenob arbitál induktor h atására a CYP1A
géncs a l d mellett a CYP2B és CYP3A is indukálódhat. Kísérletekkel igazolták, hogy ezzel
szemben a halkban csak a CYP1A géncsald indukálódik (Andersson és Förlin, 1992;
W illlm s és mts ai, 1998), és kevés adat á l rendelkezésünkre a CYP3A indukcióról
h a lk b an (Li és mts ai, 2008). A citokróm P450 enzimek indukció mech anizmusának
lehetséges útjait Van der Oost és mts ai (1996) az 5. ábrán bemutatott modell szerint
dolgozták ki.
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CYP alcsaládok
CYP1A1
CYP1A1
CYP1A3
CYP1A3
CYP1A1/1A3
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP1A
CYP2K1
CYP2K2
CYP2K3
CYP2M1
CYP2N1
CYP2N2
CYP2P1
CYP2P2
CYP2P3
CYP3A27
CYP4T1

Faj
Szivárványos pisztráng (Oncorhynhus mykiss)
Szivárványos pisztráng ( Oncorhynhus mykiss)
Szivárványos pisztráng ( Oncorhynhus mykiss)
Szivárványos pisztráng ( Oncorhynhus mykiss)
Szivárványos pisztráng ( Oncorhynhus mykiss)
Sm a lepényhal (Pleuronectes platessa)
Ördöghal ( Opsanus tau"
Cilinderhal (Stenotomus chrysops"
Pillangóhal (Chaetodon capistratus)
Tengeri sügér (D icentrarchus labrax)
V ándor! tőkehal (M icrogadus tomcod"
V ándor! tőkehal (M icrogadus tomcod"
Vörös tengeri sügér (Pagrus major)
Szivárványos pisztráng (OOncorhynhus mykiss)
Fundulus heteroclitus
Szivárványos pisztráng (OOncorhynhus
Szivárványos pisztráng (Oncorhynhus
Fundulus heteroclitus
Fundulus heteroclitus
Fundulus heteroclitus
Fundulus heteroclitus
Fundulus heteroclitus
Szivárványos pisztráng (OOncorhynhus
Szivárványos pisztráng (Oncorhynhus

mykiss)
mykiss)

mykiss)
mykiss)

4. táblázat Hal alcsaládokjdőlései (Williams és mtsai, 1998)

Általában a kémiai stressz biomarkerei a kővetkező csoportokba sorolhatók:
>

Az expozíció biomarkerei;

>

A hatások biomarkerei;

>

Az érzékenység biomarkerei.

A h a lk

májában bekövetkező biokém li változások általban

a hatások

biomarkerei. Az a tény, hogy sok citokróm P450 induktor vízi szennyeződésként ismert, a
kutatókat nagymértékben ösztönözte a h a lk citokróm P450 rendszerének vizsgálatára. Az
enzimindukciót specifikus ellenanyaggal a megnövekedett fehérjeszint alpján (Miranda és
mtsai, 1994), az enzimek aktivitásának növekedésével, és cDNS próbával mRNS szinten
(Campbell és Devlin, 1996) is meg lehet határozni (5. táblzat). Az mRNS és
fehérjeszintek növekedése egyértelműen a génexpreszió indukcióját igazolja, míg az
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enzimakti'vitás változások a fehérje és xenobiotikum közvetlen kölcsönhatását is
jelenthetik, például azon esetekben, ahol a xenobiotikum gátolja az enzim aktivitását
(Huuskonen és Lindström-Seppa, 1995). Ekkor a katalitikus aktivitás mérésével nem lehet
kimutatni az indukciót, bár szignifikánsan megnövekedhet a fehérjeszint Bizonyították,
hogy a xenobiotikummal erősen szennyezett területekről származó halak, gyakran tumorral
rendelkeznek. Ezek a h a lk alcsonyabb citokróm P450 monooxigenáz aktivitással
rendelkeznek, mint ugyanazon helyről származó tumor nélküli
h alk . Megfigyelték, hogy azon h a lk elfogyasztása, amelyek klrozott peszticidekkel és
nehézfémekkel

szennyezett vizekből

származnak

az emlősök karcinogenézisének

promóterei vagy iniciítorai lehetnek, és nem indukálldnak a h a lk CYP1A fehérjéi
(Stegeman és Lech, 1991).5

Szint
DNS
mRNS
fehérje
enzim

Nomenklatúra
CYP1A1
CYP1A1
P4501A1
ERŐD

Marker
DNS próba
ellenanyag
aktivitásmérés

5. táblázat Az enzimindukció meghatározásának szintjei

2.5.2. Halak P450 rendszer működését befolyásoló tényezők

A xenobiotikumokon kívül egyéb anyagok is kölcsönhatásba kerülhetnek az
enzimekkel, és azok génexpresszi óját szabályozó faktorokkal. Néhány anyag enzim szinten
is hatással lehet a citokróm P450 enzimekre, és módosíthatják az enzim génexpresszióját
is. Megfigyelték, hogy pl. a nehézfémek csökkentik a citokróm P450 aktivitást, és
csökkentik a P4501A1 fehérjék szintjét is (Rodrigez-Ariza, és mtsai, 1995).
A külső hatásokon kívül, belső folyamatok is hatással vannak a citokróm P450
rendszer működésére. Nagy dióferenciólódást figyeltek meg a citokrómok katalitikus
aktivitásában halakban az adott populácií indivídumai között. Ennek oka lehet a nemek
közti eltérés (Navas és Segner, 2001), táplllkozási forma és szezonális viszonyok (Aas és
mtsai, 2001, Ruus és mtsai 2002; Jorgensen, 2002). A szexuális különbségek, főként
ivarérett h a lk esetén, az egyik legfontosabb hatások közé sorolható, amely a szteroid
hormonokkal van összefüggésben (M achal és mtsai, 1997). Nagymértékben hatással van a
biokémiii folyamatok sebességére a hőmérséklet, ami az egyed különböző hőmérséklethez
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és a szezonális viszonyokhoz való alkalmazkodásában nyilvánul meg. Hatással lehet még a
citokróm P450 rendszer működésére a fény (a fotoperiódus hatása), a víz sótartalma, a
nyomás és egyéb stresszt kiváltó faktorok, mint p l ionizáló sugárzás vagy a zaj.

2.6. NEHÉZFÉMEK HATÁSA AZ ÉLŐ SZERVEZETEKRE

A nehézzémek és vegyül etek a környezeti toxikus hatások szempontjából
világszerte a figyelem középpontjában állnak (Valko és mtsai, 2005). Ennek oka az, hogy a
fejlett ipari és mezőgazdasági technológiák, a növekvő urbanizáció nem nélkülözhetik a
küönböző kémia anyagok felhasznállsát, amelynek sajnos nem csak az előnyeit, hanem
az egyre fokozottabban jelentkező negatív hatásait is tapasztalhatjuk. Vagyis a levegőbe,
talljba, felszíni vagy talljvízbe kerülve gyakorlltillg környezetünk egésze kontaminálódik
általuk, s a mikrokörnyezetünkben is folyamatosan kimutathatók (Aksu, 2005). Néhány
nehézfém fontos, eszenciális szerepet tölt be (Cu, Zn, Co, Mn, Fe) a szervezetek
metabolikus folyamataiban. A fémek gazdag koordinációs kémiija és redox tulljdonságaik
teszik ezt lehetővé, illetve azt, hogy sajnos toxikus hatásuk is lehet.
Az összes nehézfém rendkívül káros az elő szervezetekre expozíció és abszorpció
szintjén is. Kis mennyiségben néhány nehézzémion az enzimatikus folyamatok kofaktora
is. Számos élőlény számára a nehézfém ion mg l"1 nagyságrendű koncentrációban már
toxikus, mert irreverzibilis gátllsokat idéz elő az enzimek működésében (Pamukoglu és
Kargi, 2007). Áthatolnak a biológiii membránon, és akkumulllódhatnak a küönböző
szervekben (Livingstone, 1993).
A hallk, mint bioindikátor fajok, rendkívül fontos szerepet töltenek be a
vízszennyeződések

monitorozásában,

mivel

nagy

érzékenységgel

reagálnak

a

környezetükben bekövetkező változásokra (Curtis és mtsai, 1993; Aas és mtsai, 2001;
Mondon

és

mtsai,

2001).

A

szennyezett

víz

a halkban

stresszálllpotot,

a

védekezőképesség csökkenését, és bőrbetegségeket idézhet elő (Jorgensen és mtsai, 2002).
2.6.1. A kadmium toxikus hatása
A kadmium a természetben szinte mindenütt megtalllható, rendkívüi mérgező
hatása miitt különösen veszélyes nehézfém (Nath és mtsai 1984, Robards és Worsfold
1991). A 19. században fedezték fel, de nagyobb mértékben csak a II. villgháború után
kezdték el alkalmazni korrózióvédő bevonatként, Ni-Cd elemekben, fémötvözetek
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alkotójaként, PVC termékek stabilizálására, vegyületeit pedig pigmentként, álcázó
festékként, fotocellákban (Jarup, 2003). Elsősorban ipari folyamatok során kerül a
légkörbe, természetes forrása a vUkáni kibocsátás. A légköri Cd2+ a talájban, feszíni
vizekben és a növényzetben halmozódik fel. A növények toleránsabbak e fémre, mint az
álltok, ezért beléphet a tápllléklíncba. Természetes úton a Cd2+ ionok a vízi környezetbe
csak adott geológiai feltételek következtében kerünek, s koncentrációjuk viszonylg
alcsony (Pál, 2003).
A folyamatos expozíció vagy a környezeti feltételek változása következtében az
élőlényekben a fém akkumulllódik. A kadmium szennyeződés koncentrációtól függően a
GST aktivitás indukcióját vagy inhibícióját is előidézheti (Yano és Marcondes, 2005).
Akut mérgezés esetén vese (vesecsövek pusztulsa, proteinná detektálható), és
májkárosító hatása is van, neurotoxkus tüneteket idéz elő, rákkeltő és negatívan
befolyásolja a szaporodási szervek működését is (Pál, 2003). Valószínűleg egy szelektív
barrier következtében kis mennyiségben átjuthat a plcentán is, illetve ott felszaporodva
embriotoxikus hatást válthat ki. A kutatások szerint a kadrmum a fehérjékkel stabilis
komplexet képezve gátol a azok hatását. Rendkívüli toxicitása miitt mutációkat idéz elő a
szervezetekben (McMurray és Tainer, 2003), és a magasabb rendű élőlényekben
potenciális karcinogenitással bír (Beyersmann, 2002). A sejteket elsődlegesen képes
károsítani, a membránban oxidatív károsodást idéz elő (Stohs és Bagchi, 1995), a sejtciklus
proliierációját okozza, a DNS replikád ója és repair mechanizmusa is károsodhat (Bertin és
Averbeck, 2006), illetve megszakítja a nukldnsavak és fehérjék szintézisét (Wang és
Crowley, 2005). Számos in vivő és in vitro kísérlettel bizonyították, hogy a kadrmum képes
programozott sejthalllt (apoptózis) is előidézni különböző szervekben (Watjen és mtsai,
2002).
A vízbe kerülve a kadmium nagymértékű károsodást idéz elő a h a lk szervezetében
is. Folyamatos expozíció esetén a tengeri és az édesvízi élőlényekben alcsony
koncentrációban akkumulllódik a nehézfém, és változásokat idéz elő számos máj enzim
aktivitásában (Sorensen, 1991; Kljakovic-Gaspic és mtsai, 2002). Az évszak, a víz pH
értéke és hőmérséklete (Edgren és Notter, 1980) is képes modiiikálni a toxikus fémek
biológiii felhasználhatóságát a halkban. A szigniiikáns fém akkumullció előtt az
antioxidáns biomarkerek képesek indukálódni azért, hogy kompenzálák az előidézett
oxidatív stressz állpotot (Sanchez és mtsai, 2005; Ait-Aissa és mtsai, 2003).
A különböző halfajok eltérő módon érzékenyek a nehézfém jelenlétére. A lzacfélék
(Salmonidae) általlban nem képesek elviselni a magas kadrmum szennyezettséget (Handy,
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1992). A fiatal pisztráng egyedek esetében 120 pg l"1koncentrációnál 48 óra az LC50 érték
(Handy, 2003), 54 pg l"1 koncentrációnál 2 hónapig tartó kezelés során (Thomas és mts ai,
1985), és 200 pg l"1 koncentrácónál több mint 4 hón apig tartó kezeléseket követően
(Olsson és mts ai, 1989) figyelték meg az LC50 értékeket.

2.6.2. A réz toxikus hatása

A réz volt az első és több évezreden keresztül gyakorlatilag az egyetlen fém,
amelyet nagy mennyiségben h asznált az ember. Az emberiség történetét tehát végigkísérte
a rézbányászat és a réz feldolgozás a, ami számos helyen hagyta ott nyomát a
környezetben. Bár a réznek nem tuljdonítanak erősen mérgező hatást, de fe ld ú s u l a a
környezetben semmiképpen sem kívánatos. Rézzel szennyezhetik a környezetet a
galvanizáló

üzemek

szennyvizei,

a

mezőgazdaságban

használt

réztartalmú

permetezőszerek, a fa impregnállsára vagy festésére használt réztartalmú készítmények, a
rézlemezzel borított tetőkről lecsurgó cs apadék, a réz vízvezetékek és a réz főzőedények
is. A réz sók már nyomnyi mennyiségben is erős mérgek az alcsonyabb rendű
szervezetek, mindenekelőtt az alcsony abb rendű (algák, baktériumok, gombák) növények
számára. Az á llti szervezetek viszonyig nagyobb mennyiségű rézvegyületet vehetnek fel
küönösebb következmény nélkül (Pál, 2003).
A réz e mellett kis mennyiségben esszenciális elem is, amelynek jelenléte az
élőlények életfolymataihoz feltétlenül szükséges (Andrews, 2001). Fehérjék kofaktora,
számos

biológiai

reakcióban,

mint például

fotoszintézis

és

sejtlégzés,

a vas

metabolizmusáb an, szabadgyökök megsemmisítésében vesz részt, és neurotranszmitter
szerepe is van (Kuo és mts ai, 2001). A citokróm-oxidáz enzim alkotója és toxinok
ellenmérge.
Az enzimatikus foly amatokb an betöltött fontos szerepe ellenére a réz, közvetetten
ártalmas, toxikus hatásokat is kiejthet. Jól ismert, hogy komoly citotoxikus foly amatokat
idéz elő, oxidatív stressz alkuihat ki és sejtkárosodás is lehetséges, ha a sejtek jelentős
mértékben akkumullják (Gaetke és Chow, 2003).
A vízi szervezetek közvetlenül a vízi környezetből képesek felvenni a Cu2+ iont és
képesek azt felhalmozni a küönböző szövetekben (De Boeck és mts ai, 2001; Grossel és
Wood, 2002; Kamunde és mtsai, 2002; Grossell és mts ai, 2003). A magas Cu2+
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koncentráció rendkívül toxikus hatással van a halak számára (Stohs és Bagchi, 1995).
Bizonyítást nyert, hogy a tengerbe nagymértékben kerül rézszennyeződés a hajók, és
csónakok külső fedését biztosító festékekből is (Valkirs és mtsai, 2003). A hajókat fedő
festékekből származó emisszió nagysága eltérő lehet általban 0,2 - 65 'g cm'2/nap közötti
értéket mutat (Schiff és mtsai, 2004). A szennyezés mértéke függ a festékréteg
szerkezetétől és a környezeti feltételektől is. Számos tanUmány fogllkozik az édesvízi
halfajokban a réznek a kopoltyúban való elsődleges felhamozódásával (Grossell és mtsai,
2002; Wood, 2001). Megállpították, hogy az édesvízi h a llj májában több réz
akkumulllódik (Grosell és mtsai, 2001), a tengeri halfajokban pedig a vese a toxicitás
elsődleges szerve (Stagg és Shuttelworth, 1982). A réz befolyásolja az édesvízi
halfajokban az ammóniiszint változását (Wang és mtsai, 1998), és zavarokat okoz az
ozmoregulciós folyamatokban is (Grosell és mtsai, 2004). Szubletális mennyiségben a
krónikus réz expozíció a sejtekben, és a fiziológiii folyamatokban, a halkban számos
olyan változásokat idéz elő, amelyek lehetővé teszik, hogy az állto k túléljék a káros
hatásnak való kitettséget. Ezek a folyamatok magukba fogllják a testrészek teljes
fiziológiii

szabályozását,

a

megnövekedett oxigénfelvételt,

az

úszóképesség

gyorsaságának csökkenését, az ionszabályozás növekedését, és a limfocita szintek
csökkenését a módosult immunitást, az enzimaktivitások változását, a kopoltyú és belek
epitelilis

sejtjeinek prolierációját (Handy, 2003).

Ennek megfelelően gondosan

szabályozottnak kell lennie a Cu2+ bélen keresztül történő felvételének a halknál
(Clearwater és mtsai, 2000; Burke és Handy, 2005; Bury és mtsai, 2003).

2.6.3. Az ólom toxikus hatása

Az ólombányászatban és az ólom feldolgozásában a környezetvédelmi szempontok
egészen az elmúlt század közepéig fel sem merültek. Sőt, a II. vilgháború után tömegessé
váló gépkocsihasznált és az ólomtartalmú üzemanyagok több évtizedes alkalmazása az
egész Földet beszennyezte. Korábban jelentős mennyiségben került fe la sz n á lsra a
nyomdaiparban, azonban a jelenlegi te c h n o lg ik mellett jelentősége elhanyagolható. A
környezetbe természetes körümények között - v lk án i kitörések, geotermikus erózió
kapcsán jelentős mennyiség kerülhet. Az emberi tevékenység eredményeképpen jelentős
mennyiségű ólom kerül a levegőbe, melynek forrásai a fosszilis energiihordozók égetése,
színesfémipar, akkumultorgyártás, festékgyártás és üveggyártás. Az ólom a fiakai és
k ém ii tuljdonságai miitt rendkívül mérgező, s az e l szervezetekre gyakorolt negatív
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hatása régóta ismert. Az ólom intracelluláris an a fehérjék szulfhidril csoportjaihoz
kötődve számos enzim aktivitását változtatja meg. Egyik legfontos abb biokémiai hatás a a
hemoglobin szintézis gátlás a. Az enzimek aktív SH csoportjainak blokkolás a révén
befolyásolja a szénhidrát, lipid, aminos av és nukleins av any agcserét is. A foly amatos
expozíció során a tengeri és édesvízi h alfaj okb an az ólom képes akkumulálódni, s így a
tápláléklánc csúcsán található emberi szervezetbe ily módon is bekerülhet. Kísérletekkel
bizonyították,

hogy h alák jelentős

mennyiségű

ólmot

tudnak

felhalmozni

a

szervezetükben, de bizonyos idő után (általában néhány hét) szervezetükben k iá k u l egy
egyensúyi koncentráció. Az ólom főképpen a kopoltyúban, a májban, a vesében és a
csontokb an rakódik le. Kmutatták, hogy a Balti-tengerben halászott heringek (Clupea
harengus) szervezetében az ólomkoncentráció jelentősen nőtt életkoruk előrehaládásáv al
(WHO, 1989). Dél- amerik ai ragadozó h alákon (Hoplias malabrcus) végzett kísérletekben,
pedig bizonyították, hogy alácsony koncentráció esetében is szövettani elváltozások
figyelhetők meg, és elhalt sejtek keletkeznek a hal szervezetében (Rabitto és Alves Costa,
2005). A különböző h alfajok küönböző mértékben érzékenyek az ólomra, és a toxikus
koncentráció

függ a

víz

keménységétől,

a

pH-tól,

a

sótartalomtól,

a

szerves any agtart alomtól a víz oxigéntartalmától és más ionok jelenlététől. Az ivadékok
általában érzékenyebbek az ólom jelenlétére, de az ikra ólomtartalma nem jut el a még ki
nem kelt h a lk szervezetébe, mert valószínűleg cs ak a felületén képes megtapadni (WHO,
1989). Molekuláris szinten változásokat idéz elő az alápvető bokém^ii foly amatokb an.
Szubletális mennyiségben az ólom a halákb an hematológiii és neurológiai változásokat is
előidézhet (Hodson és mts ai, 1984).

2.7. FTIR SPEKTROSZKÓPIA

Az infravörös (IR) spektroszkóp! alkalmazásának a lp ja az any ag és az
elektromágneses sugárzás infravörös tartományának kölcsönhatás a. A kölcsönhatás során
az IR sugárzás meghatározott hullámhosszai elnyelődnek, megváltoztatva a molekulák
vibrációs és rotációs energiisantjeit. Az IR spektrum lényegében az egyes funkciós
csoportok abszorpciós sávjaiból tevődik össze, de tükrözi a környező atomokk al és
molekulákkal való gyenge kölcsönhatásokat is (Mihály, 2006).
A

Fourier-transzformációs

infravörös

spektroszkópi

(FTIR)

napjainkb an

széleskörűen alkalmazott technika a kofaktorok és a fehérjéket alkotó aminos avak
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Irodalmi áttekintés

szerkezetében bekövetkezett változások detektálásában (Iwaki és mtsai, 2003). A sej tek
spektrokémiai folyamataiban (Moss és mtsai, 1990), és a fotokémiai redoxreakciók közben
bekövetkező változások vizsgálta után, az FTIR spektroszkópii használtát kiterjesztették
a citokróm-c oxidáz (Hellwig és mtsai 1999, Hellwig és mtsai 1998, Hellwig és mtsai
1996), a komplex-I (Hellwig és mtsai, 2000), a citokróm P450 redox partnerek közti
kölcsönhatások tanUmányozására Pdx-P450cam párokban (Karyaln, 2007), a citokróm
P450 (CYP) enzimek szerkezeti tUl j donságainak meghatározására (Jung, 2008), és
további redox fehérjék vizsgálatára is (Baymann és mtsai, 1999).
Számos tanUmány fogllkozik a citokróm P450 enzimrendszer és egyéb hemproteinek
szerkezetében központi helyet elfoglló vashoz kapcsolódó atomok mozgási frekvenciával
(pl. monooxid CO, dioxigén 0 2) (Lewis 1986). Megfigyelték, hogy a citokróm P450-ben
tallható Fe (II) CO komplex C-0 nyúj tási frekvenciij a különböző hU lm szám értékeknél
jelenhet meg (Jung és mtsai, 1992; Contzen és mtsai, 1996; Jung 2002; Jung és mtsai,
2003). Példáu 1940 cm-1-nél a P450cam, 1950 cm-1 körüli huim szám nál a mkroszomális
P450, mí g 1966 cm-1 huilm szám értéknél az inaktí v citokróm P420 jele (Böhm és mtsai,
1979) detektálható (6. táblzat). A P450cam- CO komplexekben, a C-0 nyúj tási frekvenci
értékében küönbséget figyeltek meg természetben a szubsztrát kötődése szerint, és néhány
tanulmány alpján lehetőség van a CO, és a normál hem közötti kötésszög kiszámolsára is
(Jung és mtsai, 1992).
Az FTIR spektroszkópi kiválóan alkalmazható a nehézfémek hatásának
kimutatására a fotorendszer II. fehérjékben bekövetkező károsodások, és koordinációs
hatások vizsgáltára is (Nahar és Taj mir-Riihi, 1996).

P450 típusa

CYP

Frekvencia (cm 1)

P450cam

101

1940,6

P450scc

11A1

1953

P4501m2

2B4

1949

P450rlm

2B1

1948

6. táblázat C-0 nyújtási frekvenci értékei a P450-C0 komplexekben
(Jung és mtsai, 1992)
P450cam - kámfor monooxigenáz citokróm P450; P450scc - citokróm P450 koleszterin
20, 22-dezmoláz; P450lm2- izoenzim P450 LM2; P450rlm- izoenzim P450 RLM
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
3.1. FELHASZNÁLT ANYAGOK

A mérésekhez - Folin-Ciocalteau reagens, az enzimaktivitás méréséhez használt
szubsztrátok és a NADPH regeneráló rendszerhez használt vegyszerek, továbbá a glükóz6-foszfát (G-6-P), nikotinamd-adenin-dinukleotid-foszzát (NADP+), acetilaceton és C?
naftoflavon - Sigma-Adrich Chemie GmbH Steinheim, Németország termékeit
használtuk.
Az összes többi vegyszer a Reanal Finomvegyszergyár Zrt., Budapest,
Magyarország analitikai tisztaságú készítményei voltak.

3.2. A KÍSÉRLETI ÁLLATOK TARTÁSA ÉS KEZELÉSE

A kísérleteinket a növényevő busával (Hypophtalmichtys molitrix V.), a ragadozó
életmódot folytató harcsával (Silurus glanis L.), és a vegyes tápllkozású halstavi ponty
(Cyprinus carpio L.) mindkét nembeli egyedeivel végeztük. A h a lk súya 1000-1500 g
között mozgott. A kezeléseink során minden koncentrációnál 6-8 hallt használtunk
párhuzamosként. A h alk at kettesével 100 l-es, 24 órán keresztül levegőztetett, és
termosztált akváriumban 16 ± 2 °C, illetve 10 ± 2 °C hőmérsékletű csapvízben tartottuk.
Szállításuk után 5-8 napig hagytuk őket akklimatizálódni a lboratóriumi körüményekhez.
A víz kémiai változásaival járó stresszhatások elkerülése érdekében az álltokat sem az
akklimatizáló idején, sem pedig a kezelés idején nem etettük.

3.3. A MÁJ MIKROSZÓMA PREPARÁLÁSA

A máj mikroszóma frakciót Förlin módszere alp ján preparáltuk (1980). A hal
elkábítása után annak h asfalt felmetszettük, majd májat kiemeltük, az epehólyag óvatosan
eltávolítottuk. A máj tömegét megmértük, majd háromszor átmostuk 50 ml jéghideg 0,1 M
foszzát pufferrel (pH 7,4), amely 0,15 M kálium-kloridot tartalmazott Az átmosás közben
a májat Hóval apró darabokra vagdostuk, majd a nedves szövetdarabokat lemértük és
homogenizáltuk (1000 fordult/perc, tízszeres átjárással; Braun 853302/4 homogenizáló)
négyszeres térfogatú jéghideg 0,1 M foszzát pufferrel (pH 7,4), amely 0,15 M kálium
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ki őri dót tartalmazott. Az első centrifugálás 10.000 g-vel 20 percen át tartott (Sorvall RC
5B Plus). A felülúszót tovább centrifugáltuk 105.000 g-vel 60 percig (Sorvall Útra Pro 80)
4 °C-on. A csapadékot, amely a mkroszóma frakciót tartalmazta, egyszer mostuk fele
térfogatú, azonos összetételű pufferben, majd ismét 105.000 g-vel 60 percig centrifugáltuk.
A csapadékot szuszpendáltuk és homogenizáltuk annyi 20% glicerin tartalmú 0,1 M foszzát
pufferben (pH 7,4), hogy megközelítőleg 20 mg ml-1-es fehér) etartalmú mkroszómát
kapjunk. A mintákat azonnal cseppfolyós nitrogénben lefagyasztottuk és -80 °C-on tároltuk
a mérésekig.

3.4. A FEHÉRJETARTALOM MEGHATÁROZÁSA

A máj mkroszóma fehérjetartalmát Lowry és mtsai (1951) által leírt módszerével
határoztuk meg, és marha szérum albumnnal (BSA Bovine Serum Albumin) készített
kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki a koncentrációt.

3.5. A CITOKRÓM P450 TARTALOM MEGHATÁROZÁSA

A citokróm P450 (Cyt P450) tartalom meghatározását Omura és Sato (1964)
módszere alpján végeztük a friss mkroszóma preparátumból. 2 mg ml-1 fehérje
koncentrációjú máj mkroszóma preparátumot készítettünk 0,1 M foszfát pufferben (pH
7,4). A referencii és a minta küvetta egyaránt 1 ml preparátumot és 250 pl 3 %-os
ditionitot tartalmazott. A m nta küvettát 7 perc után CO-val telítettük (20 %-os NaOH
gázmosón keresztül). A telítés ideje 1 perc volt. A differenciil spektrumot 400 - 500 nm
között vettük fel 0,5 nm s-1 sebességgel CECIL CE 5501 típusú fotométeren.

A citokróm P450 tartalom számítását az allbbiik szerint végeztük:

[CYT P450 ]

1,25* ÁA *103
[nmol/mg]
s* (

s=91 cm -1 m M 1 (moláris extinkciós koefficiens);
AA=A450 - A490 (abszorbancia külnbség);
Y=fehérje koncentráció a küvettában [mg ml"1]
c=AA/l* s
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3.6. A CITOKRÓM P450 IZOENZIMEK AKTIVITÁS MÉRÉSE

Az enzimaktivitásokat ECOD és ERŐD esetében 0,1 M TRIS-HC1 (pH 7,4)
pufferben, az APND izoenzim aktivitását, pedig 0,1 M kálium-foszfát pufferben határoztuk
meg 25 °C-on. Az enzim működéséhez szükséges NADPH-t a NADPH regeneráló
rendszer termelte, melynek összetétele a következő volt:

> 5 mM NADP+;
> 50 mM glükóz-6-foszfát;
> 100 U/ml glükóz 6-foszfát dehidrogenáz;
> 4 mM MgCl.

3.6.1. Etoxikumarin O-deetiláz (ECOD) aktivitás meghatározása
Az ECOD enzim aktivitását Kamataki és mtsai (1980) módszere alp ján határoztuk
meg 0,5 mg ml-1 fehérjekoncentrációjú mikroszóma szuszpenzióval és 15 perces
reakcióidővel.

A keletkezett hidroxikumarin mennyiségét fluoriméter segítségével

Eex/Eem=390/465

határoztuk

meg

(Perkin

Elmer

MPF-44B

Fluoresence

Spektrophotometer). A specifikus (SA) enzimaktivitást hidroxikumarinnal (0 - 400 mM
koncentráció tartományban) készített kalibrációs egyenes segítségével számítottuk ki.

SA

' *1000**0
*10 [pmol/mg*perc]
Vm * m g Kml * (perc)

ahol az F faktor értékét a csúcsmagasságából (X); feszültségéből (Y) és erősítésből (G)
számítottuk ki:

F(mV) = X (mm)* Y (m* )
250* GAIN
Vö
Vm
mg/ml
1000
t(perc)
10

reakcióelegy térfogata (ml);
mikroszóma térfogata (ml);
mikroszóma fehérjetartalom;
kalibrációs görbéből adódó konstans;
reakció idő;
hígítás;
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Az enzim által katalizált reakció:

3.6.2. Etoxirezorufin O-deetiláz (ERŐD) aktivitás meghatározása
Az ERŐD aktivitást Bürke és mtsai (1985) szerint mértük a keletkezett rezorufin
fluorimetriás meghatározásával Eex/Eem=540/590. A reakcióelegyben a fehérjekoncentráció
0,2 mg ml'1, a reakció idő 5 perc volt. Rezorufinnal (0-200 nM) készített kalibrációs
egyenes segítségével számítottuk ki a speciiikus (SA) enzimaktivitás értékeket.

SA

' *1000**0
*3 [pmol/mg*perc]
Vm * mg I ml * (perc)

ahol az F faktor értékét a csúcsmagasságából (X); feszültségéből (Y) és erősítésből (G)
számítottuk ki:

F(mV) = . (mm)* ((m * )
250* GAIN
Vö
Vm
mg/ml
1000
t(perc)
3

reakcióelegy térfogata (ml);
mikroszóma térfogata (ml);
mikroszóma fehérjetartalom;
kalibrációs görbéből adódó konstans;
reakció idő;
hígítás;
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Az enzim által katalizált reakció:

3.6.3. Aminopirén N-demetiláz (APND) aktivitás meghatározása
Az APND aktivitást Poland és mtsai (1980) módszere alapján határoztuk meg 2 mg
ml"1 fehérjekoncentrációval a reakcióelegyben. A reakció során az egy perc alatt
keletkezett formaldehid mennyiségét mértük, és az enzimaktivitást Nash (1953)
módszerével határoztuk meg 412 nm mért extinkció és a formaldehidből készített (0-100
pM koncentráció tartományban) kalibrációs egyenes alpján.

SA
Vö
Vm
mg/ml
526,31
t(pere)

ÁA *526,31**0 *103
[pmol/mg*perc]
Vm * mg / ml * (perc)

reakcióelegy térfogata (ml);
mikroszóma térfogata (ml);
mikroszóma fehérjetartalom;
kalibrációs görbéből adódó konstans;
reakció idő;

Az enzim által katalizált reakció:

C 6H5
Nx
CH3
V '
AMND

O

(CH3)2N

C 6H5

/

o

N,

ch3

/C H 3
N
CII3

O H ^C H ,
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3.7. FTIR spektrumok felvétele

A Fourier transzformációs IR méréseket Varban (Digilab) FTS-175 és FTS-60A
infravörös

spektrométerekkel

végeztük.

Ezek

a műszerek

dnam kusan

vezérelt

interferométerrel, cseppfolyós nitrogénnel hűtött MCT (Mercury-C admium-Tellurát),
v alamint Peltier-hűtésű DTGS (Deutero-Triglicin-Szulfát) detektorral voltak felszerelve. A
színképek 256 darab egyedi színkép át^ g o ^ á v a l és 4 cm-1 spektrális felbontáss al
készültek. A foly adék mintákat szilícium illetve KRS-5 (Thallium Bromo-Iodide TIBr-TlI)
any agú, 6 és 12 mm optik ai úthossz al rendelkező ablkok felhasználsáv al mértük.
Az előkészített mintákat a mérésig folyékony nitrogén a l t t tároltuk. A mérés előtt
szobahőmérsékleten hagytuk lolvadni. A mntákból néhány ml-t a Si, illetve a KRS-5
ablkok közé csepegtettünk, majd hagyományos transzmissziós technikát alk almazv a
vettük fel az IR spektrumokat.
A

fehérjék

szerkezeti

változás ainak

detektálsához

elsőként felvettük

a

nehézfémmel nem kezelt mkroszómák spektrumait (referencl spektrum), majd utána a
nehézfémonokkal kezelt minták spektrumait (mnta) határoztuk meg. A hal máj
mikroszóma prep arálsához használt 20% glicerin tartalmú 0,1 M foszzát puffer (pH 7,4)
n agyon domináns összetevője volt a vizes-mkroszóma mntáknak, ezért figyelembe
vettük a pufferjellegzetes infravörös spektrumának tuljdonságait (6. ábra).
A nagy mennyiségben detektált víz intenzív abszorpciós sávjai 3404, 2134, és 686 cm-1
hullmhosszaknál volt ak megfigyelhetőek, és mellette megjelentek a glicerinre jellemző
jellegzetes spektrális sávok is 2966, 2890, 2134, 1645, 1460, 1338, 1218, 1112, 1048, 995
és 921 cm -1-nél. A meghatározott hUlmszámtartományokat a 7. tábláz atb an tüntettük fel.
A spektrumok felvételénél kettős kivonást alkalmaztunk, azaz, mndkét m nta
spektrumából (kezelt és kontroll minta) kivontuk a puffer oldatot. A kivonás után
megmaradó glicerin sáv, a koordinált glicerin formáját jelezte, amely megközelítőleg
azonos mennyiségben volt megtallható a nem kezelt (kontroll), és a nehézfémekkel
kezelt (m nt a) máj mikroszóma szövetekben.

Az alkalmazott kettős kivonás a következő egyenlettel írható fel:

Minta = (kezelt minta-slicerin puffer" - (kontroll minta-slicerin puffer"

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Hullámszám (cm1)
6. ábra A glicerin tartalmú pufferminta felvett infravörös színképe (20% glicerin
tartalmú 0,1 M foszfát pufferben (pH 7,4))
(3404, 2134, 686 cm"1 - víz intenzív abszorpciós sávjai; 2966, 2890, 2134, 1645, 1460,
1338, 1218, 1112, 1048, 995, 921 cm-1- glicerin sávok)7

FTIR
hullámszám
tartomány (cm 1)
3304

Besorolás funkciós csoportok alapján

v(OH) vib rezgés víz és glicerin
v(CH2) aszim str vib rezgés (elsődleges alkoholok:
2966
-CH2-OH)
2890
v(CH2) szim str vib
2134
def és bulk víz (H2O) def kombináci íja
1645
v(CO) str vib 5(OH) def
1460
5(CH2) def ollázó rezgés
1338
p(CH2) twisting vib rejtve lehet a 5(OH) def vib sávja alátt
1218
5(OH) def vib rezgés és v(CO) str k o m b n áci
1112
k(CH) bólogató rezgés
1048
k(CH) bólogató rezgés
995
v(CO) str
921
5(OH) síkból kifelé irányulá def vib rezgés
v vib vibráció, 5 def deformáció, p „twisting”, k bólogató rezgés, str „streching”, szim
szimmetrikus, aszim aszimmetrikus
7. táblázat Glicerin tartdmú puffer infravörös spektrumainak hUlámszámtartományai
(Pouchert, 1985; Socrates, 2001)
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VIVŐ K Í S É R L E T E K

3 .8 .1 . K e z e lé s P -N F -n a l

A busát, harcsát és pontyot intraperitoneálisan kezeltük 50 mg kg'1 testsúlyra
számított P-naftoflavonnal. Kukoricaolajban oldottuk fel az induktort, 10 mg ml'1
koncentráció/ú törzsoldatot készítve. Kontrollként nem kezelt, és kukoricaolajjal kezelt
halakat használtunk. A h a lk at 16 ± 1 °C hőmérsékletű vízben tartottuk három napon
keresztü, majd a májból mikroszómát preparáltunk.

3 .8 .2 . K o m b in á lt k e z e lé s P -N F -n a l és k a d m iu m m a l

Kadmium-acetátból [Cd (CH3COO)2 x 2H20] Cd2+ ionra nézve 1 mg ml-1-es
törzsoldatot készítettünk 0, 1 M foszzát pufferben pH 7,0. A pontyot i.p. kezeltük 2 és 10
mg Cd2+ kg-1 dózisban. A kombinált kezelést két különböző sorozatban végeztük. Az első
sorozatban a kadrmumos kezelést (10 mg Cd2+ kg-1) követően 24 óra eltelte után kezeltük
a h alk at 50 mg kg-1 P-naftof^avonnal, és naponta mértük a máj mikroszóma EROD és
ECOD izoenzimek aktivitását. A második sorozatban a kadmiumionnal történt kezelést (2
mg Cd2+ kg-1) követő 6. napon kezeltük 50 mg ml-1 P-naftof^avonnal, és az ezt követő 3.
napon a h a lk máj mikroszóma frakciójából mértük a citokróm P450 izoenzimek
aktivitását.

3 .8 .3 . K e z e lé s k a d m iu m m a l, r é zz e l és ó lo m m a l

Busát és harcsát in vivő kadmiummal [Cd (CH3C 0 0 )2 x 2H20] kezeltünk vízben.
A kadrmumion koncentrációja az akváriumban 10 mg l-1 volt. A kezelést követő 24, 48 és
72 óra múlva a máj mkroszómából EROD, ECOD és APND izoenzim aktivitásokat
mértünk és meghatároztuk a citokróm P450 tartalmat. A kontrol álltokat Cd2+ nélküli
vízben, azonos körülmények között tartottuk.
Busát és harcsát in vivő rézzel (CuSO4) kezeltünk vízben. A rézion koncentrációja
az akváriumban busa esetében 1 mg l-1 és 10 mg l-1, míg a harcsánál 10 mg l-1 volt. A
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kezelést követő 24 és 48 óra múlva ERŐD, ECOD és APND izoenzim aktivitásokat
mértünk a busa és harcsa máj mkroszómából és meghatároztuk a citokróm P450
tartalmat. A kontrol álatokat Cu2+ ion mentes vízben, azonos körümények között
tartottuk.
Pontyot 2 mg kg'1 dózisban kezeltük i.p. ólommal, Pb2+ ionra számítva [Pb
(CH3COO)2x 3H2ő ]. A kezelést követő 6. napon mértünk az ERŐD és ECOD izoenzim
aktivitásokat és meghatároztuk a citokróm P450 tartalmat. A kontroll álltokat Pb2+
nélküli vízben, azonos körülmények között tartottuk.

3 .9 .

IN VITRO K Í S É R L E T E K

Az in vitro kísérleteket a P-na-to-lvonnal kezelt h a lk májából készített
mikroszómával végeztük.

3 .9 .1 . K a d m iu m -, réz- és ó lo m io n h a tá s á n a k v iz sg á la ta

A Cd2+, Cu2+ és Pb2+ ionok in vitro hatását ponty máj mkroszóma citokróm P450
tartalmára a következő koncentráció tartományban vizsgáltuk: Cd2+ 0-4,0 pg ml'1; Cu2+ 0?
2,0 pg ml-1; Pb2+ 0-4,0 pg l-1). Öt perc inkubációs idő eltelte után a citokróm P450
tartalmat differenciál spektrum felvételével határoztuk meg a 3.6. pontban leírtak szerint,
és meghatároztuk az ERŐD izoenzim aktivitásokat (3.6. pont).

3 .9 .2 . A z 5 0 % -o s e n z im g á tlá sh o z ta rto z ó é r té k e k m e g h a tá r o z á sa

Az enzimaktrvitások meghatározása előtt a mikroszómákat előinkubáltuk 30 °C-on
10 percig küönböző koncentrációjú nehézfém oldattal. A Cd2+ion koncentrációja a
reakció elegyben 0-0,120 pg ml-1, Cu2+ ion koncentrációja 0-1,0 pg ml-1 és a Pb2+ ion
koncentrációja a reakció elegyben 0-4,0 pg ml-1 értékek között volt.
Az előinkubáció után a korábbikban leírt módszerekkel mértük a P450 izoenzim
aktivitásokat,

majd meghatároztuk az 50%-os

enzimgátllshoz tartozó

értékeket.
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3.10. STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉS
Az egy-egy kísérletben felhasznált halak száma 6-8 volt. A kezelésekkel
párhuzamos an mnden esetben kontroll h a lk at is tartottunk azonos körülmények között.
Statisztikai számításokat, átlgot, szórást, szignifikanciát és Student t-tesztet Microsoft
Excel tábllzatkezelő programmal végeztük, továbbá egyszempontos variánciáanalízist
(one-way ANOVA) számoltunk. A szignifikacl szint p<0,05 volt. Az egyes ábrákon,
tábllzatokban a mérési eredmények á tlg á t és a szórásokat is ábrázoltuk (x±SD).
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
4 .1 . A K A D M I U M I O N

IN VIVŐ H A T Á S Á N A K V IZ S G Á L A T A

4 .1 .1 . K a d m iu m io n és P-N F h a tá sa p o n ty C Y P 1 A iz o e n z im e k a k tiv itá sá r a

A nehézfémek közül a kadrmum az egyik legtoxikusabb hatású nehézfém. A
kadrmumion in vivő hatását elsőként ponty máj mikroszóma citokróm P4501A
izoenzimekre

vizsgáltuk

hosszú,

és

rövidtávú

kezeléseket

követően.

Specfikus

induktorként P-NF-t használtunk. Később kombinált kezeléseket is végeztünk, arra
kerestük a választ, hogy a küönböző vegyületek együtt m lyen hatást fejtenek ki a máj
méregtelenítő enzimrendszerre, mivel a természetben nagyon ritka, hogy bármely
szennyező anyag egyedül vanjelen.
Rövidtávú kísérleteink során az egyedeket intraperitoneálisan 10 mg testtömeg kg-1
dózisú Cd2+ kezelés után, majd 24 óra elteltével 50 mg kg-1 P-NF-nal is kezeltük (Anyagok
és módszerek 3.8.2. fejezete alpján). A kadmium citokróm P4501A enzimekre gyakorolt
hatását a CYP izoenzimakti vitások mérésével követtük figyelemmel. A CYP1A indukciót
a kontrdl, k iz á rtig P-NF kezelésben részesült halkhoz hasonlítottuk.
A magas koncentrációjú Cd2+ kezelés hatására erős gátlást figyeltünk meg az
ERŐD izoenzim esetében (7. ábra), és kisebb mértékű g á tls volt megfigyelhető az ECOD
izoenzimnél (8. ábra).
Míg az ERŐD izoenzim aktivitása erőteljesen lecsökkent 24 óra elteltével a
kontroll álltokban mért értékekhez képest, addig az ECOD izoenzim aktivitás csökkenése
csak a Cd2+ ionnal történt kezelés után 72 óra múltával volt megfigyelhető. Azon egyedek
esetében, amelyeket korábban Cd2+ ionnal kezeltünk, alcsonyabb mértékű ERŐD
indukálhatóságot figyeltünk meg a csak p-NF-al kezelt álltokhoz képest. A nehézfémmel
előzetesen kezelt halkban a Cd2+ kifejezett g á tlst okozott a csak P-NF-nal kezelt
halkban mért értékekhez képest.
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követően 48 és 72 órával a kezelést követően
Halakat i.p. kezeltük 10 mg kg"1Cd2+ ionnal (első sor); 24 órával a kadmium kezelést
követően-a kezelt halak i.p. injektáltuk 50 mg kg"1 P-NF-nal (második sor); a halak csak 50
mg kg-1 P-NF-nal voltak kezelve (harmadik sor)

P-NF

8. ábra Ponty ECOD izoenzim aktivitásának változása rövidtávú kadrmum kezelést
követően 48 és 72 órával a kezelést követően
Halakat i.p. kezeltük 10 mg kg-1 Cd2+ ionnal (első sor); 24 órával a kadmium kezelést
követően-a kezelt halak i.p. injektáltuk 50 mg kg-1 P-NF-nal (második sor); a halak csak 50
mg kg-1 P-NF-nal voltak kezelve (harmadik sor)
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Hosszú távú kezeléseink során a Cd2+ ion koncentrációja 2 mg kg'1 volt, majd a
specifikus induktort 6 nappal a Cd2+ ionnal való kezelést követően injektáltuk a halak
szervezetébe. A 9. ábrán látható az ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitás értékei 72 órával
a kezelés után. Az alcsony koncentrációjú Cd2+ ionnal történt kezelés az ERŐD izoenzim
négyszeres, az ECOD izoenzim pedig háromszoros indukciót eredményezett. A kombinált
kezelés a k iz á r/lg csak P-NF-nal kezelt mintákhoz képest nem növelte egyik enzim
aktivitását sem, jelezve, hogy a nehézfém előzetes jelenléte gátolja az enzimindukciít

9. ábra Ponty ERŐD és ECOD izoenzim aktivitások változása a hosszú távú Cd2+
kezeléseket követően
Kezeletlen á llto k enzim aH iitása (első oszlop, kontroll); 2 mg kg-1 Cd2+ -mai kezelt h a lk 6
nap után (második oszlop); 6 nap után a kadmiummal kezelt h a lk a t 50 mg kg-1 P-NF-nal
injektáltuk (harmadik oszlop); aktivitások 3 nappal csak P-NF-nal történő kezelés után
(negyedik oszlop) *p<0,05

4.1.2. Kadmiumion hatása busa és harcsa máj citokróm P450 izoenzimekre
Kísérleteink során busa és harcsa egyedeket a 10 mg l-1 koncentrációjú Cd2+ ionnal
kezeltünk vízben. A kísérleti egyedek májából a kezelést követő 24, 48 és 72 óra elteltével
mikroszómát preparáltunk, majd meghatároztuk a citokróm P450 tartalmat, az ERŐD,
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ECOD és APND izoenzimaktivitás értékeket. Az eredményeket a 8. táblázatb an foglaltuk
össze.
A ragadozó életmódot folytató harcs a esetében szignifikáns citokróm P450 tartalom
növekedést mértünk a kezelést követő 48 óra eltelte után, míg a növényevő bus a esetében a
citokróm P450 tartalom enyhén emelkedett a kezelést követő 24 óra múlva, 48 és 72 óra
eltelétvel pedig a citokróm P450 tartalom csökkenése volt megfigyelhető.
Az EROD és ECOD izoenzimek aktivitásai 24 óra elteltével szignifikánsan
lecsökkentek a bus a esetében a kontroll halkban mért értékekhez képest. A kadrmum
kezelés detektálható változást idézett elő a harcs a máj EROD izoenzim aktivitásáb an is,
azonb an szignifikáns változást 48 óra eltelte múlva cs ak az ECOD izoenzim esetében volt
megfigyelhető. Mindkét halfaj esetében enzimaktivitás növekedés volt tap asztalható 72 óra
elteltével a kezelést követően a kontroll h a lk b an mért értékekhez képest.
Míg

a CYP1A izoenzimek

(EROD,

ECOD)

enzimaktrvitás

csökkenését

tapasztaltuk a Cd2+ ionnal való kezelést követően, addig az APND izoenzim aktivitások
(CYP2B vagy CYP3A cs a ld b a tartozik) háromszorosára emelkedtek a bus a esetében 24
és 48 óra elteltével, ugy anakkor a harcsánál cs ak 48 óra múlva volt megfigyelhető a
négyszeres aktivitás növekedés (8. tábllzat).

v iv ő
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8. táblázat Kadmium ion (10 mg l"1 ) in

kezelés hatása busa és harcsa máj Cyt P450 tartalmára és Cyt P450 izoenzim aktivitásokra

BUSA

HARCSA

Kezelési idő
(óra)

Cyt P450
tartalom
(nM mg"1)

ERŐD
(pmol mg"1
perc'1)

ECOD
(pmol mg"1
perc"1)

APND
(pmol mg"1
perc"1)

Cyt P450
tartalom
(nM mg"1)

ERŐD
(pmol mg"1
perc"1)

ECOD
(pmol mg"1
perc"1)

APND
(pmol mg"1
perc"1)

0

0,23±0,06

2,57± 0,77

37,67±7,61

216,6±5,77

0,04±0,02

3,81±0,66

3,85±1,06

32,5±1,01

24

0,27 ± 0,08

0,70 ±0,21*

6,57 ± 0,37*

513,7 ±4,26*

0,04 ±0,01

1,31 ± 0,46*

2,21 ± 0,30

22,6 ± 2,50

48

0,17 ± 0,04

2,80 ± 0,50

30,51 ±0,98

653,7 ±20,6*

0,48 ±0,35*

3,66 ± 1,03

0,89 ±0,14*

120,5 ± 12,5*

72

0,16±0,01

2,12±1,00

16,61±0,30

197,0±16,2

0,44±0,24

2,53±0,90

3,16±0,95

39,8±4,53

M egjegyzés'. A z

értékeket ±SD 6-12 hal átlagával számoltuk. Szignifikánsnak tekintettük a *p<0,05 értéket a kontrolihoz képest, melyet Student t-teszttel számítottuk ki. A kísérleti
körülmények az „Anyagok és módszerek” fejezetben találhatók.

Is)
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4 .2 .

A K A D M IU M IO N I N
4 .2 .1 .

VITRO H A T Á S Á N A K V IZ S G Á L A T A

A k a d m iu m io n h a tá sa

A Cd2+ ion in vitro hatását a máj citokróm P450 enzimrendszerére kHönböző
koncentrációjú kadimum-acetát kezeléssel vizsgáltuk. A citokróm P450 tartalomra
gyakorolt hatását vizsgálva a differenciál spektrum felvételekor a Cd2+ ion koncentrációját
0-4,0 pg ml-1 között változtattuk. A növekvő ionkoncentráció a P450 tartalom csökkenését
eredményezte. A legnagyobb kadmiuimon koncentrációnál már nem tudtunk citokróm
P450 tartalmat mérni (10. ábra).

0,25 n

0,2

-

0,15 -

0a
1

0,1 j

'3"

Oh

0,05 -

0,5

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Cd2+ (pg ml-1)

10. á b r a

A kadrmumion hatása ponty máj mikroszóma citokróm P450 tartalmára

Vizsgáltuk a Cd2+ ion hatását az abszorpciós maximumra. Az eredményeink azt
mutatják, hogy a vizsgált koncentráció tartományokban a kadrmumion in vitro
körHmények között nem eredményezte a 450 nm-es abszorpciós maximum eltolódását.
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4.2.2. A gátlás kinetikája

A gátlás típusának vizsgálatához meghatároztuk az ERŐD izoenzim kinetikai
paramétereit, a Michaelis-Menten állandót (Km ), és az enzim által katalizált folyamat
maximális sebességét (Vmax). A l l . ábrán az ERŐD izoenzim szubsztrát telítési görbéje
lltható kontrol mkroszóma és kadmiumion jelenlétében mért enzimaktivitás esetében. A
fémion gátló hatása jól lltható, 0,04 'M kadrmumion jelenlétében azonos szubsztrát
koncentrációknál alcsonyabb aktivitásokat tudtunk mérni.

11. ábra Ponty máj mkroszóma ERŐD izoenzim aktivitás szubsztrát koncentráció
függése
(szaggatott vonal: kontroll; folyamatos vonal: 0,04 'M kadmiumionjelenlétében)

A Km és Vmax meghatározását a d u p l reciprok ábrázollssal Linewear-Burk szerint
végeztük. l/voértéket ábrázoltuk az l/S függvényében, a tengelymetszeteiből aK Més Vmax
értékét meghatároztuk.

A

ponty

máj

mikroszóma ERŐD

izoenzim Michaelis

konstansának értéke KM=l,99 pM, az elérhető max. sebessége Vmax=ll4,94 pmol
perc*mg-1 adódott.
A gátlls típusának meghatározása céljából megmértük a reakciósebességeket a
küönböző szubsztrát és kadmiumion koncentráció alkalmazásánál. A l2. ábrán lltható a
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ponty máj mkroszóma ERŐD izoenzim aktivitás a Lineweaver-Burk-féle ábrázolásban.
Növekvő kadmiumon koncentráció mellett a Vmax értéke fokozatosan csökkent a kontroll
értékhez képest, a Km érték viszont változ atán maradt. Ebből arra következtetünk, hogy a
kadmumion valószínűleg nem-kompetitiv gátllst okoz. Az inhibitor kadmum ion
v alószínűeg a fehérjéhez kötődik, térszerkezete megváltozik, ES komplex kialkU , de
nincs katalízis.

12. ábra Kadmiumion gátló hatása ponty máj mkroszóma ERŐD izoenzim
aktivitására különböző Cd2+ koncentrációnál
Lineve awer-Burk-féle kettős reciprok ábrázolás, az egyenesek mellett a reakcióelegyben
lévő kadmiumion koncentráció értékek vannak feltüntetve

4.2.3. Az 50 %-os enzimgátláshoz tartozó értékek meghatározása
Az in vivő kísérleteink mellett megvizsgáltuk Cd2+ in vitro hatását is a különböző
édesvízi h alfajok máj enzimeire. A vizsgáltakhoz előzőleg P-NF-nal kezelt h a lk máj ából
(ponty, bus a és harcs a) készített mkroszómák at használtunk fel. A májmikroszómákat az
Any agok és módszerek fejezetben leírtak szerint készítettük elő.
A nehézfémmel történő in vitro inkubálls után, ahol a Cd2+ion koncentráció értéke
a re akcióelegyben 0-0,12 pg ml-1 között volt, megh atároztuk az 50 %-os enzimgátllshoz
tartozó Cd2+ ion koncentráció értékeket. A Cd2+ különböző koncentráció értéknél fej tette
ki gátló hatását a vizsgált izoenzimekre. A kapott értékeket a 9. tá b lz at tartalmazza.
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Cd2+ (pg m l )
ERŐD

ECŐD

APND

Busa

0,070

0,020

0,039

Harcsa

0,030

0,034

0,037

Ponty

0,066

0,150

0,040

9. táblázat Az 50 %-os enzimgátlást eredményező Cd2+ion koncentráció értékek
Az 50%-os enzimgátláshoz tartozó értékek alp ján m egállíthatjuk, hogy az
ECOD izoenzim volt a legérzékenyebb a Cd

ionnal való kezelésre busa esetében (a

legalácsonyabb kadmiumon koncentráció eredményezett 50%-s gátlást), míg az APND
izoenzim ugyanolyan érzékenységet mutatott mind a három halfaj esetében. Összefoglálva
elmondható, hogy a legérzékenyebb fajnak az in vitro Cd2+ kezelésre a ragadozó
életmódot folytató harcsa bizonyult, míg a legkevésbé érzékenyen a vegyes táplálkozású
ponty izoenzime reagált, a nagyobb kadmiumion koncentráció eredményezett azonos
gátlást.

4.2.4. FTIR spektrumok
Az IR spektroszkópia nagy előnye, hogy anyagigénye kicsi (néhány pg elegendő)
és roncsolásmentes vizsgált, úgyhogy szükség esetén akár a célnyag a spektrumfelvétele
után visszanyerhető. Fontos viszont, hogy azonosítási, illetve szerkezetvizsgáló célokra
igen tiszta, szennyeződésmentes mntákat használjunk. Ezért annak ellenére, hogy a
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópl (FTIR) széleskörben alkalmazott a
biomolekulák vizsgáltában, az IR spektrumok felvétele a Íz e s oldatokban nem
megszokott eljárásként alkalmazott módszer. A vizes oldatok vizsgálta során a probléma
abból adódik, hogy a cseppfolyós víz nagyon erős IR fényelnyeléssel rendelkezik. így a
folyadékok és oldatok felvételi technikája bonyolultabb, és fontos szempont, hogy mind a
küvettaablkok, mind pedig az alkalmazott oldószerek a válsztott mérési tartományban
infravörös áteresztők legyenek. A mérések során az oldószer is elnyel egyes hullámszám
intervallumokban. Ezért egyrészt az oldószerréteget kompenzálni kell, ami nem egyszerű;
az oldószer elnyelisi helyein a jelszint erősen lecsökken. Ha az oldószer az oldott
anyaggal kölcsönhatásba lép, akkor az oldatbeli és a tiszta oldószer sávjai nem telesen
azonos helyeken jelennek meg, és a két spektrum kivonása során ún. álsávok jelennek
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meg. A vizes oldatok mérése azért is problematikus, mert az alkáli-halogenidek vízben
oldódnak, ezért a vizes oldatok mérésére TIBr-TlI elegykristály (KRS5), AgCl, As2S5, Ge
v agy CaF2 ablakok használtos ak.
A Raman spektroszkópi alkalmazása a vizes oldatok mérésére kedvezőbb
módszer, mivel a víz az IR spektrum nagy részében erősen elnyel, viszont a Raman
szórás a gyenge. A Raman spektroszkópia alkalmazás a megkívánja, hogy a mérésre szánt
old atok nagyon n agy koncentrációv al rendelkezzenek. Saj nos a mi általunk vizsgálni
kívánt minták, a mérésekhez szükséges magas koncentrációval nem rendelkeztek, ezért
válsztottuk kompromisszumként az FTIR spektroszkópiit a vizsgáltakhoz.
A felvett spektrumok vizsgálta során azt tapasztaltuk, hogy a kezeletlen hal máj
mikroszómák spektruma n agyon h asonló volt az Any agok és módszerek fejezetben
bemutatott glicerin tartalmú puffer spektrumáv al. A 13. ábrán összehasonlítv a mutatjuk be
a bus a májából készített (nehézfémmel nem kezelt) mikroszóma, és a glicerin tartalmú
puffer referencl spekrtumát.

Gyenge glicerin sávok at mértük

1000-1150 cm-1

hullmszámtartományok körül, amelyek a kivonás után is megfigyelhetőek voltak a puffer
oldat spektrumáb an (14. ábra). Intenzív sávok at figyeltünk meg 1644 és 544 cm-1
hullmszámoknál,

amelyek

valószínűleg

a

mntában

nyomokban

megtallható

vízmaradványok következtében jelentek meg. Szükség volt az old atból a glicerin
jellegzetes C-OH deformációs hU m sávjának elim nálsára 1112, 1048 és 995 cm-1
hullmhosszaknál. A pufferkivonás után kapott diiferencil spektrumokat a 15. ábrán
mutatjuk be. A spektrumokon ltható, hogy a máj szövetekben néhány glicerin m olekul
(kis száz alékb an) koordinálódik, vagy kötődik, miközben új csúcsokj elennek meg 1086 és
990 cm-1 hullmszámoknál.
Ezen új sávok intenzitása 0,04 abszorb a n c i egység körüli értéket mutattak, és
további kivonh ató egységek nem jelentek meg. Mivel ez a típusú kötés, és a hozzáadható
glicerin mennyisége megközelítőleg azonos mennyiségű volt, m n t a mntában tallható
glicerin mennyisége (kezelt) és a referens (kontroll) mintában, ezért alkalmaztuk az
Any agok és módszerek című fejezetben leírt kettős eliminációt (15. ábra).

------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1-------
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Hullámszám (cm1)
13. ábra A glicerin tartalmú puffer (kék, 20% glicerin tartalmú 0,1 M foszfát puffer
(pH 7,4)), és a kezeletlen (piros, referens) bus a máj mikroszóma (mnta)
infravörös színképe
(1649, 1460, 1422, 1338, 1218, 1112, 1048, 995,921,686 cm'1 - glicerin sávok)

Hullámszám (cm1)
14. ábra A kontroll (referens) bus a máj mkroszóma, és a glicerin tartalm ú puffer
kivonás után kapott infravörös színképe
(1549, 1086, 990, 954 - glicerin sávok; 1644, 544 cm-1a mintában nyomokban
megtalálható vízmaradványok sávjai)

49

Kísérleti eredmények

15. ábra A puffer kivonás után kapott spektrumok
a) kontroll (referens)-puffer oldat különbsége (zöld); b) Cd2+ ionnal kezelt minta-puffer
különbsége (lila); c) a puffer spektruma a kétszeres kivonás után (piros) (995, 990, 1048,
1086, 1112 cm"1 - glicerin sávok)

Az így kapott spektrum általános jellege hasonló a biológivi szövetek és fehérjék
spektrumához. A biológia anyagok mellett erős, határozott acetát sáv is detektálható volt.
Az irodalmi

adatok

alapján

(Socrates,

2001)

a kétszeresen kivont

spektrum

huiámszámtartományait a 10. tábllzatban tüntettük fel.
Az in vivő 10 mg l"1 koncentrációjú Cd2+ ionnal való kezelés után a spektrális
változásokat a következőképpen értékelhetjük. A domináns a-hélix huMmsáv 1637 cm"1
hulllmszámnál volt detektálható, amely a referens minta spektrumában (kontroll) 1644
cm-1 hulllmszámnál volt mérhető, és megfigyelhető volt az a-hélix szerkezet csökkenése
is, míg ezzel egyidőben erőteljes növekedés volt tapasztalható a P-lemezszerkezet
megelenésében 1693 és 1248 cm-1 huMmszámoknál. Megfigyeltük, hogy a lipid tartalom
is növekedett (1733 cm-1), és megelentek nagy mennyiségben az aliiás szénhidrogének
jelenlétére utaló jellemző sávok is (1469 és 996 cm-1), amelyek eredetileg a lipidek
alkotórészei lehettek. Nagyon tiszta, és erős sáv jelent meg 1553 és 1393 cm-1 -nél, ami az
acetát

csoport

jellegzetes

aszimmetrikus

C 02 nyújtási

módja

(16.

ábra).
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FTIR hullámszám
Besorolás funkciós
tartomány (cm 1)
csoportok alap ján
1733
v(C=0) lipidek
1693
A m d I, P-lemez
1637
Amid I, a-hélix
1553
v(C0) aszim str acetát
1512
v(C=C) szim Phe
1469
5(CH2/CH3%
1423
P(NH), Trp
1393
v(C02) szim str acetát
1248
A m d III., P-lemez
1183
Tyr
1150
v(CN)
1075
Phe
996
P (CH2)
str „streching”, v vibráció, 5 deformáció, p bólogató rezgés,
Phe - femlalamn, Tyr - tirozin, Trp - triptofán
8. táblázat Az in vivő Cd2+ ionnal kezelt busa májából készült mkroszóma m nta
FTIR spektrumainak hUllmszámtartományai a kétszeres kivonás után
(Socrates, 2001)

Gyengébb huilmsávintenzitásokat tapasztaltunk az in vivő harcsa, és in vitro
kezelés után mért harcsa és busa mintákban. A többi gyengébben megjelent sávok
jellegzetes tuljdonsággal rendelkező különböző fehérjéket alkotó amnosavak - Phe, Trp,
Tyr - spektrumai voltak.
Mindezen általunk mért változások megerősítették a kadm um on toxicitását, és
bizonyítottuk, hogy káros hatással van a fehérjeszerkezetre. Az a-hélix szerkezet eltűnése,
és a P-lemezszerkezet megjelenése, és növekedése arra ad következtetni, hogy a natív
enzimszerkezet módosut a kadmumonnal történt kezelés hatására.
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16. ábra A kétszeres kivonás után in vivő Cd2+ ionnal kezelt busa máj mikroszóma
FTIR differenciál spektruma
(1733 cm"1 - lipid; 1693, 1248 cm"1 - P-lemez; 1637 - a-hélix; 1553, 1393 cm"1 - acetát
csoport C 0 2 nyújtási formája; 1512, 1075 cm-1 -P h e ; 1183 cm-1 -Tyr; 1150 cm-1 -v (C N );
1469, 1423 és 996 cm-1 - aliás szénhidrogének)

4.3. A RÉZION I N VIVŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
4.3.1. Réz in vivő hatása busa, és harcsa máj citokróm P450 izoenzimeire

A kHönböző halfajok adaptáció át a környezethez a citokróm P450 enzimek
aktivitása jelzi, míg a környezetszennyező vegyül etek megelenése által kiváltott
stresszválszt a citokróm rendszer indukálhatósága mutatja. Ezen indukálhatóság
jelentősége a környezeti változások túélésében, és a toxikus hatásokkal szembeni
védekezésben nyilvánul meg. Megmértük busa, és harcsa máj mikroszóma citokróm P450
tartdmát, majd az ERŐD, EC0D és ADND izoenzimek aktivitását rézionnal történt
kezelések során.
Harcsa esetében az izoenzim aktivitás méréseinek során az értékek szigniiikáns
növekedését tapasztaltuk 24 és 48 órával a Cu2+ (10 mg l-1) ionnal való kezelést követően,
míg a citokróm P450 tartalom 48 óra elteltével megközelítőleg a kontroll a lto k b a n mért
értékre csökkent le (17. ábra).
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Spec, aktivitás és
P450 tartalom (%)

APND

ERŐD

Kontroll

ECOD

17. ábra Enzimaktivitások (APND, ERŐD, ECOD, és P450 tartalom) harcsa máj
mikroszómában 10 mg 1 Cu2+ in vivő kezelés hatására
(első sor: kontroll; második sor: 24 óra; harmadik sor: és 48 órával a réz-szulfáttal történő
kezelést követően) A szignifikancia megállapításához variancia analízist, illetve Studentféle í-tesztet alkalmaztunk: *p<0,05, **p<0,005; *** p<0,0005

A lboratóriumi kísérletünk során a busát 1 mg l-1 és 10 mg l-1 Cu2+ ionnal
kezeltük, mivel a busa sokkal érzékenyebb a nehézzémekkel való kezelésre, m n t a harcsa.
A kezeléseket követően 24 óra múlva mértük a citokróm P450 tartalmat és izoenzim
aktivitásokat. A 18. ábrán lítható, hogy a küönböző Cu2+ koncentrációval történt kezelés
hatására szignifikáns emelkedést tapasztaltunk az APND, ERŐD és ECOD izoenzim
aktivitásokban, v a lm n t a citokróm P450 tartalom mérése során.
A kapott enzimindukció értékeket összehasonlítottuk a két eltérő táplálkozású
halfaj esetében 24 óra elteltével 10 mg l-1 Cu 20 kezelést követően. A nagy koncentrációjú
Cu2+ ionnal történt kezelés hatására a busában mért APND, ERŐD izoenzim aktivitások
négyszeresre, míg az ECOD izoenzim aktivitás a hatszorosára emelkedett a kontroll
álltokban mért értékekhez képest. Míg az ugyanilyen magas koncentrációjú Cu2+ ionnal
történt kezelés a harcsa esetében csak másfélszeres izoenzim növekedést okozott az ERŐD
és ECOD, és az APND izoenzim aktivitás esetében, pedig két és félszeres növekedés volt
tapasztalható a kontroll értékekhez képest.
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A citokróm P450-függő izoenzimek indukciíja a busa esetében a kétszeresére
emelkedtek, ezen kísérleteink eredményei jól mutatják, hogy a busa érzékenyebben reagált
ugyanazon koncentrációjú nehézfémionnal történt kezelésre, mint a harcsa.
Spee aktivitás és

18. ábra Busa máj enzimakti'vitások (APND; ERŐD; ECOD izoenzimek aktivitása
és P450 tartalom változása) 24 órával az 1 mg l-1 és 10 mg l-1 Cu 2+ kezelést
követően
Az enzimaktivitás értékek a kontrol százalékaban vannak kifejezve (első sor).A halak in
voltak kezelve vízben (második sor:1 mg l-1 Cu 2+; harmadik sor: 10 mg l-1). A
szignifikancia megállapításához variancia analízist, illetve Student-féle í-tesztet
alkalmaztunk: *p<0,05, **p<0,005

v iv ő

4.4. ÓLOMION I N VIVŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
4.4.1. Ólom in vivő hatása a citokróm P4501A izoenzimekre
Az oldható Pb2+ só könnyen hidrolizálídik a vízben, ezért az ólom-acetáttal
végzett kísérletünk során a ponty egyedeket intraperitoneálisan kezeltük. Ólomnitrátból (1
mg ml-1 törzsoldatból, melyet acetát pufferben oldottunk fel) 2 mg/testsúy kg-nyi
mennyiséggel kezeltük a halkat. A kontroll h a lk csak puffert kaptak.
A P450 tartalom és ERŐD izoenzim aktivitás értékek változásait a kezelés után a
19. ábrán tüntettük fel. A citokróm P450 tartalom szigniiikánsan emelkedett a kezelést
követő 2 nap, majd a 6. napon enyhén emelkedett szinten maradt a kontroll halkban mért
értékekhez képest.
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Az ERŐD izoenzim aktivitása az első és második napon szignifikánsan lecsökkent,
majd a 6. napon az aktivitás emelkedése volt tapasztalható a kontroll halkban mért
értékek szintjére. Az eredményeink arra engednek következtetni, hogy a Pb2+ ionnal
történt kezelés hatására a máj enzim biotranszzormációs rendszere gátlódott. Ezek a
bekövetkezett változások néhány napig eltartanak, majd megközelítőleg 1 hét eltelte után
visszaáll az eredeti állapot (19. ábra).

19. á b r a

Az ólomion hatása a ponty máj mikroszóma ERŐD és P450 tartalomra 2
mg/testsúly kg Pb2+ion kezelést követően
Enzimaktivitás és P450 tartalom a kezeletlen álltokban (első oszlop); 1,2,3, és 6 a kezelést
követő napok száma (2-től 5. oszlop).Az értékek szignifikánsan különböznek a kontrolitól
*p<0,005; **p<0,001 (ANŐVAés Student t-teszt)

4 .5 . R É Z - É S Ó L O M IO N I N

VITRO H A T Á S Á N A K V IZ S G Á L A T A

4 .5 .1 . A r é z io n h a tá sa

Megmértük a Cu2+ ion hatását in vitro körülmények között ERŐD enzim
aktivitására. A mikroszómához a 10 mg ml-1 CuSŐ4 törzsoldatból annyit adtunk, hogy 0
1,6 pg ml-1 volt a Cu2+ ion koncentrációja az oldatban. Tíz perces 25°C-on történő
inkubálls után mértük a mikroszóma ERŐD izoenzim aktivitását (20. ábra). A rézion
gátolta az enzim aktivitását, és körülbelül 1,0 pg ml-1 koncentrácií már az enzimakti'vitás
teljes elvesztését eredményezte.
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20. ábra Rézion in vitro hatása ponty máj mkroszóma ERŐD izoenzim aktivitására

A további in vitro kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy milyen hatást vált ki a
Cu2+ ion a ponty máj citokróm P450 tartalmára. A rézion hatását rézszulfát (CuSŐ4)
formájában vizsgáltuk. A mikroszómát különböző koncentrációjú Cu2+ ionnal (0 - 0,25
mg ml-1) inkubáltuk, majd 10 perces inkubálísi idő után megmértük a citokróm P450
tartalmat. Azt tapasztaltuk, hogy alcsony réz koncentrációnál szignifikánsan, mntegy
harmadára csökkent a citokróm P450 tartalom (21. ábra). Magasabb Cu2+ koncentrációnál
a citokróm P450 tartalom fokozatos emelkedését figyeltük meg. 0,0625 mg ml-1
koncentrációnál nem változott a citokróm P450 tartalom, de az érték kisebb volt, m n t a
kontrdl álltokban mért érték.
A Cu2+ ionnal való kezelés nemcsak a citokróm P450 tartalom változását idézte
elő, hanem hatással volt az abszorpciós maximum értékére is. Kezeletlen mkroszóma
esetében a redukált citokróm P450 differenciált spektruma 450 nm-nél rendelkezik
abszorpciós maximummal A vizsgáltak során azt tapasztaltuk, hogy a kontroll halknál az
elnyelési maximum általiban 450-453 nm között változott. A lcsony rézion koncentráció
(0,0025 mg ml-1) jelentősen nem befolyásolta az abszorpciós maximum értékét (21. ábra).
A fémion koncentráció emelésével a maximum a nagyobb h llím hossz irányába tolódott,
és a legnagyobb koncentrációnál megközelítette a 460 nm-es hllím hosszt. Tehát a
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magas abb fémion koncentráció nemes ak hullámhossz eltolódást eredményezett, hanem az
ossz P450 tartalom csökkenését is.

21. ábra A Cu 2+ ion in vitro hatás a citokróm P450 tartalomra és az abszorpciós
maximum értékére ponty máj mikroszómáb an
A piros kockás oszlopokon a P450 tartalmat tüntettük fel, a folytonos vonallál jelölt görbe
az abszopciós maximum értékei

4.5.2. Az ólomion hatása
A Pb2+ ionnal végzett kísérleteink során ponty máj mikroszómát kezeltünk Pbacetáttal. A fémonra számított koncentráció a küvettáb an 0-0,4 mg ml-1 között változott. A
10 perces inkubációs idő letelte után a citokróm P450 tartalom értéke lecsökkent, majd a
0,3 mg ml-1 Pb2+koncentráció tartománytól már nem volt mérhető (22. ábra).
Megvizsgálv a a redukált citokróm P450 szénmonoxiddal alkotott komplexének
differenciíl spektrumát, az abszorpciós maximum a kontroll értékekhez képest a nagyobb
huiímhosszok irányába tolódott el hasonlóképpen, mint a rézionnal történt kezelés során.
Az ólomon hatását a máj mikroszóma ERŐD izoenzimének aktivitására
ólomacetát formában történő kezeléssel vizsgáltuk. A fémonra számított koncentrációt 0-4
lg ml-1 között változtattuk. Három független kísérleti sorozat eredményeként azt
tapasztaltuk, hogy egészen alcsony ion koncentráció (0,5 pg ml-1) már az enzimaktivitás
80%-nak elvesztését eredményezte (23. ábra). A n agyobb koncentrációv al történő
inkubálís viszont kisebb mértékű gátlást eredményezett, 0 és 4 pg ml-1 Pb2+ ion
jelenlétében is kb. 60%- a megmaradt a kiindulísi enzimkoncentrációnak.
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22. ábra G o m o n in vitro kezelés hatása ponty máj mikroszóma citokróm P450
tartalmára

23. ábra G o m o n in vitro hatás a ponty máj mikroszóma ERŐD izoenzim
aktivitására
A maradék aktivitás értékek a kontrol száz alékáb an vannak kifejezve (kék pont; zöld
négyzet és a piros háromszög - három független sorozatokban mért értékek)
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4.5.3. Az 50%-os enzimgátláshoz tartozó értékek meghatározása

A Cu2+ és Pb2+ ionok in vitro hatásának vizsgáltát az „Anyagok és módszerek”
című fejezteben leírtak szerint végeztük. Meghatároztuk az inhibitor gátlásának mértékét
(inhibitor

potencia),

vagyis

meghatároztuk

az

50%-os

enzimgátlshoz

tartozó

koncentráció értékeket. Mindkét nehézzémionnak erőteljes hatása volt az ERŐD és ECOD
izoenzimek aktivitására. A kapott eredményeket a l l . táblázatban tüntettük fel.
Az ECOD izoenzim érzékenyebben reagált a Cu2+ ion hatására, m n t az ERŐD
izoenzim.

Az ERŐD

izoenzim

gátasának

mértéke

alapján

legérzékenyebbnek

(legalacsonyabb ionkoncentráció okoz 50%-s gátlást) a következő sorrendet állíthatjuk fel:
harcsa <ponty <busa.

C u 2+
(X2 ml'1)
Busa
Harcsa
Ponty
11.

ERŐD
1,03±0,12
0,30±0,05
0,47±0,07

ECŐD
0,17±0,025
0,17±0,032
-

Pb 2+
(ig ml'1)
ERŐD
1,21±0,09
1,80±0,15
0,76±0,07

táblázat Az 50%-os ERŐD és ECOD izoenzim
ionkoncentrációk különböző halfajoknál

ECŐD
1,52±0,14
1,13±0,08
gátlshoz

tartozó

A Pb2+ ion hasonló gátló hatást fejtett ki nagy koncentráció tartományokban, mint
a Cu2+ ion. Az ERŐD izoenzim változott a legérzékenyebben a ponty esetében, míg az
ECOD izoenzim a busánál volt a legkevésbé érzékeny. A vizsgálti eredményeink alpján
elmondhatjuk, hogy a harcsa reagált a legérzékenyebben a Cu2+ ion hatására, míg a
legkevésbé szenzitív fajnak a busa mutatkozott a Pb2+ nehézfémion hatására. Az általunk
figyelemmel kísért hal P450 izoenzimek eredményei alp ján megállpíthatjuk, hogy a
Cu2+ ion erősebb gátló hatást fejtett ki, mint az Pb2+ ion.

4.5.4. FTIR spektrumok
Felvettük a h a lk máj mkroszómáinak FTIR spektrumát. Megállpíthatjuk, hogy a
legnagyobb változás az amid I. régióban (1700-1600 cm'1) és az acetát CO2 nyújtási
hullámsávjaiban jelentkezett. A fehérjeszerkezetben bekövetkező változásokat, a kontroll
(referencia) mkroszómák, és a Cu2+ vagy Pb2+ kezelt máj mkroszómákból (kontroll)
felvett IR spektrumokból detektáltuk.
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A máj mkroszóma minták spektrumai nagyon hasonlóak voltak a puffer rendszer
spektrumához. A nehézZémmel nem kezelt busa máj mkroszómából (mnta) felvett
spektrum azonosságot mutatott az “Anyagok és módszerek” című fejezetben bemutatott
glicerin tartalmú puffer spektrumával (7. táblázat). Erős sáv volt tapasztalható 1645 cm-1nél, amely nagy valószínűséggel a mintában elenyésző mennyiségben megtalálható víz
sávjainak tulájdonítható. Továbbá számos új gyenge jelet is detektáltunk, amelyek a
biológiai anyagokra jellemzőek.

24.ábra A busa máj mkroszóma FTIR spektruma
Teljes vonal: glicerin tartalmú pufferoldat; a CuS04-el kezelt mintákat pontozott-szaggatott
vonalkkal ábrázoltuk felülről lefelé a következő sorrendben: kezeletlen 0,3 'g ml-1; 1,2 'g
ml-1; és 3,0 'g ml-1 CuS04 koncentrációnál. (3404 cm-1 -N-H; 2966, 2890, 1460, 1338,
1218, 995, 921 cm-1 - glicerin sávok; 2134 cm-1 - -N=N=N; 1645, 688 cm-1 víz sávok;
1112 és 1048 cm-1 - szulfát sávok). A spektrumokat szobahőmérsékleten vettük fel KRS-5
folyadék cellában, optikai fényút: 6 'm

A 24. ábrán jól látható, hogy a glicerin teljes tartományban megjelenik a
spektrumon. Ezért első lépésként a korábbikban a már a Cd2+ ionnal való kezelés során
bemutatott kettős kivonást alkalmaztuk az „Anyagok és módszerekben” leírtak alpján.
A kétszeres kivonás után kapott spektrum a 25. ábrán lth ató (folyamatos vonalll
jelölve). A spektrum általános jellege hasonlóságot mutat a biológli szövetekben és
fehérjékben detektálható spektrumokkal. A biológli eredetű jelek mellett jól lthatóak, a
szulfát ionra jdlemző sávok is 1116, 1076 és 1044 cm-1-nél. Az irodalmi adatok alpján
(Pouchert, 1985; Socrates, 2001) a kétszeres kivonás után kapott kísérleti spektrumok a
következő alprezgéseknek voltak tuljdoníthatóak: 1733 cm-1 v (C=0) a lipidek nyújtási
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vibrációja; 1683 cm'1 az amid I régióhoz tartozó P-lemez; 1671 cm'1 az am d I régióhoz
tartozó P-fordulat; 1656 és 1637 cm-1 az am d I-hez tartozó a-hélix; 1618 cm-1 am d I
régióhoz tartozó P-lemez; 1559 cm-1, v (CO) a máj mkroszómában jelenlévő acetát
aszimmetrikus nyújtási módja; 1458 cm-1 5 (CH2/CH3) a biológiai anyag alifatikus
deformációs alprezgése; 1418 cm-1 tirozin amnosav, azaz az amnosavak (NH)
csoportjának hajlító módja; 1233 cm-1 az am d III. P-lemezhez tartozó hUllmsáv; 1116 és
1044 cm-1, v (SO42-) a szulfátok aszimmetrikus vibrációs módja; 1076 cm-1 feniManin;
995 cm-1 p (CH2) az altfás szénhidrogének „rocking” módja. A 937 és 920 cm-1
huilmsávok valószínűleg a glicerin maradványait jelölik. A 900 cm-1 a ltt detektált
rezgésekhez tartozó infravörös sávokat nehéz volt kiértékelni, mivel a kettős kivonás ezen
része nagyon b iz o n y ta l volt.

25. ábra A kettős kivonás eredménye, a busa referenci spektruma glicerin tartalmú
1M kálium-foszfát, pH 7,4 pufferben, 0,15M KCl-t és 20% glicerint
tartalmazott
(pontozott - szaggatott vonal), és a busa mikroszóma minta spektruma (3,0 'g ml-1 CuSO4,
pontozott vonal), a teljes vonal a busa kettős kiionás utáni spektrumát jelöli (3,0 'g mL-1
CuSO4 - kontrol). (1733 cm-1 - lipid sáv; 1683 cm-1 - am d I. régióhoz tartozó P-lemez;
1671 és 1618 cm-1 - am d I. régióhoz tartozó P-fordult; 1656 és 1637 cm-1 - am d I.
régióhoz tartozó a-hélix; 1559 cm-1 - acetát sáv; 1458 cm-1 - a biológiai anyag aliiatikus
alaprezgése; 1418 cm-1 - Tyr; 1233 cm-1 - am d III. régióhoz tartozó P-lemez; 1116 és 1044
cm-1 - szulfát sávok; 1076 cm-1 - Phe; 995 cm-1 - aliiás származék; 937 és 920 cm-1 glicerin sávok)
A spektrumokat szobahőmérsékleten vettük fel KRS-5 folyadék cellában, optikai fényút:
6 'm
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A 26. ábrán a különböző CUSO4 koncentrációval kezelt busa IR spektrumai
láthatóak a kétszeres kivonás után. Az in vitro 3 pg ml"1 CuSO4-el való kezelés és
kétszeres kivonás után megfigyelt spektrális változásokat (folyamatos vonalM jelölt) a
következőképpen

értékelhetjük:

a

spektrum

fő jellegzetésségeként

1656

cm-1

huilmszámnál megelent a-hélix jel intenzitása lecsökkent, míg ezzel egyidőben
megelentek a P-lemezekrejellemző sávok (1683 és 1618 cm-1). Megfigyelhető volt a lipid
tartalom csökkenése is (1733 cm-1), és ezzel párhuzamosan nagy mennyiségű alifás
szénhidrogéneket detektáltunk (1462, 1424 és 995 cm-1), amelyek eredetileg a lipidekből
származhattak. Tisztán meghatározható volt egy közepes intenzitású jel 1559 cm-1
huilmszámnál, amely a CO2 aszimmetrikus hajlítási módját jelöli. A további gyenge
huilmrezgések a küönböző fehérjéket alkotó aminosavakatjelölték - Phe, Trp, Tyr.

26. ábra A busa mikroszóma spektrumai a küönböző Cu2+ koncentrációkkal való
kezelést követően a kétszeres kivonás után
Teljes vonal: 3,0 'g ml-1 CuSO4-kezelt minta; pöttyözött vonal: 1,2 'g ml-1 CuSO4-kezelt
minta. (1733 cm-1 - lipid sáv; 1683 cm-1 - p-lemez; 1671 cm-1 - amid I. régióhoz tartozó
P-fordullt; 1656 cm-1 - a-hélix; 1618 cm-1 - p-lemez; 1575 cm-1 - Trp; 1559 cm-1 - CO2
aszimmetrikus hajlítási módja; 1539 cm-1 - Tyr; 1462, 1424, és 995 cm-1 - aliás
szénhidrogének; 1233 cm-1 - amid III. régióhoz tartozó p-lemez; 1116 és 1044 cm-1 szulfát
sávok; 1076 cm-1 - Phe)
A spektrumokat szobahőmérsékleten vettük fel KRS-5 folyadék cellában, optikai fényút:
6 'm

Kísérleti eredmények

62

A küönböző koncentrációjú nehézfémek spektrumainak összehasonlítása közben
(26. ábra) jellegzetes, küönbségeket figyeltünk meg az amid I. régió másodlagos
szerkezetében (1700-1600 cm'1), és egy alacsonyabb hUllmszámú tartományban (1200
1000 cm' 1) jellegzetes SO42' sávok jelentek meg. Az 1683 és 1618 cm' 1 tartományokban a
sávok reMív intenzitása csökkent a magas CuSO4 koncentrációnál, ezen sávok változása
kapcsoltban van a citokróm P450 fehérjében talllható amid I. a-hélix szerkezetével. Ez
az eredmény azt sugall a, hogy a busa máj mikroszóma fehérjeszerkezete módosult a
CuSO4 kezelést követően.
További kísérleteink során figyelemmel kísértük a CuSO4 hatását a harcsa máj
mikroszóma m nta FTIR spektrumában. Kissé eltérő eredményeket kaptunk, amelyeket a
27. ábrán tüntettünk fel.

27. ábra A harcsa máj mikroszóma FTIR spektrumai CuSO4 kezelést követően, és a
kettős kivonás után
Teles vonal: 3,0 'g ml-1, pontozott vonal: 0,3 'g ml-1; pontozott-szaggatott vonal: a
glicerin spektruma. (1693 cm-1 - f-lemez; 1647 cm-1- a-hélix; 1639 cm-1 - amid I. random
co l; 1560 és 1551 cm-1 - CO2 aszimmetrikus hajlítási módja; 1539 cm-1 - Tyr; 1495 cm-1 f e m lln in ; 1372, 1370 cm-1 - acetát sávok; 1278, 962, 963 cm-1 - glicerin sávok; 1192,
1156, 1164, 1150, 1099, 1082, 1088, 1044, 1026, 1017 cm-1 - szulfát sávok)
A spektrumokat szobahőmérsékleten vettük fel KRS-5 folyadék cellában, optikai fényút:
6 'm
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Ezen a m ntán a spektrális változások nem voltak egyértelműen detektálhatóak.
Változást az amid I. régióban (1700-1600 cm'1), és néhány peptidszerkezetben figyeltünk
meg. Ezeket az eltérések a következő hullámszámoknál detektáltuk: 1693 cm'1 (P'lemez),
1639 cm'1 (amid I., random col), és 1495 cm'1 (feniManin). Alcsonyabb tartományban
(1200-1000 cm'1) megelentek a szulfát jellegzetes sávjai, de ezek a hulllmsávok
gyengébben voltak, m n t azt korábbiakban a busa spektrumában a llttuk (26. ábra).
Ugyanezt a módszert alkalmaztuk az ólomionnal való kezeléseket követően busa
és harcsa máj mkroszómák IR spektrumainak felvételekor. A nehézfémek koncentrációja
0'4,0 pg ml'1 közt változott. A 28. ábrán tüntettük fel a harcsa mkroszómából felvett
spektrumokat kezelés előtt és után. Csak jól meghatározott acetát sávok jelentek meg a
spektrumokban 1557 cm'1 (v (CO) aszim. nyújtás) és 1416 cm'1 (v (CO) szim. nyújtás)
hulllmszámoknál. Egyéb jelentős változás a fehérjeszerkezetben nem volt tómutatható.

28. ábra A harcsa máj mikroszóma FTIR spektrumai Pb-acetáttal való kezelést
követően
Teljes vonal: kettős kiionás után kapott spektrum, pontozott vonal: 1,5 'g m l'1 Pb2+,
szaggatott vonal: a kontroll minta spektruma
(1653 cm'1 - amid I. régióhoz tartozó a 'hélix; 1557 és 1416 cm'1 - acetát sáv; 1348 cm'1 glicerin sáv)
A spektrumokat szobahőmérsékleten vettük fel KRS'5 folyadék cellában, optikai fényút:
6 'm
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5. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
Az ipari és mezőgazdasági tevékenységek, kommunális htótódékok komoly
terhelést jelentenek a vízi környezet számára. A legtöbb szennyező anyag kémiailag stabil,
lipofil tulajonságainál fogva könnyen átjut a biológiai membránokon és akkumutólódhat az
élő szervezetekben. A táptólkozási lánc csúcsán lévő élőlényekben olyan magas
koncentrációt érhetnek el, amely komoly toxikus tüneteket okozhat. Az élő szervezet
reakciója összetett a környezetben előforduló szennyeződésekre, a genetikai háttér, és a
korábbi környezeti hatások okozta biokémtói és flziológiai áltópot, mind-mnd
befolyásolják e vátószreakciókat (Malins és mtsai, 1987; Varanasi és mtsai, 1987). A
legtöbb élőlény képes a biotranszformációs folyamatok révén a káros anyagok szervezetből
való kiürítésére, és így a toxikus hatás csökken. Számos környezetkárosító anyag hatására
enzimek működése és mennyisége megváltozik, fokozódik, vagy csökken aktivitása.
A citokróm P4501A csatódhoz (CYP1A) tartozó ERŐD és ECOD izoenzimek
aktivitás változásainak molekutóris markerként való alkalmazását gyakran felhasznál ák a
vízi

szennyeződések kvantitatív

és kvalitatív tómutatására.

Ezen enzimfehérjék

regutóciója és expresszi ója a toxikológiai kutatások fontos faktora (Lindstörm-Seppa és
Pesonen, 1986).
A dolgozatban bemutatott kísérletekben küönböző nehézfémonok hatását - Cd2+,
Cu2+ és Pb2+ - vizsgáltuk in vivő és in vitro kezeléseket követően eltérő táplálkozású édes
vízi h a lk máj méregtelenítő enzimrendszerére. Eredményeink értékelését és irodalmi
adatokkal való összevetését a következő pontokban fogtól uk össze.

1.) Gyakran a nehézzémek és a szerves szennyező vegyüetek az élővizekben együtt
jelennek meg, ezért rövid és hosszú távú kísérleteink során a ponty egyedeket
intraperitoneálisan 2 vagy 10 mg testtömeg kg-1 dózisú Cd2+ kezelés után, majd 24 óra
elteltével a CYP1A géneket 50 mg kg-1 P-NF adagotósával is indukáltuk (kombinált
kezelés). A kadrmum citokróm P4501A enzimekre gyakorolt közvetlen hatását ERŐD, és
ECOD enzimaktivitások mérésével követtük nyomon. A rövidtávú Cd2+ kezelés hatására
végzett kísérleteink során erős inhibíciót figyeltünk meg az ERŐD izoenzim esetében, és
kisebb mértékű gáttós volt megfigyelhető az ECOD izoenzim esetében. Míg a hosszú távú
kísérleteink során az ERŐD izoenzim aktivitása erőteljesen lecsökkent 24 óra elteltével a
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kontroll állatokban mért értékekhez képest, addig az ECOD izoenzim aktivitás csökkenése,
csak a Cd2+ ionnal történt kezelés után 72 óra múlva volt megfigyelhető. Azon egyedek
esetében, amelyeket korábban Cd2+ ionnal kezeltünk, alcsonyabb mértékű EROD
indukálhatóságot figyeltünk meg, a csak P-NF-al kezelt álltokhoz képest. A nehézfémmel
előzetesen kezelt halkban a Cd2+ kifejezett g á tlst okozott a csak P-NF-al kezelt halkban
mért értékekhez képest.
Hasonló eredményeket figyelt meg Lemaire-Gony és Lemaire (1992), akik angolnát
(Anguilla anguilla) kezeltek kadmiummal és benzo (a) pirénnel (BaP). A kísérletek

eredményei alpján megállpították, hogy a két szer együttes adása az EROD aktivitás
csökkenését idézte e l a kontroll álltokban mért értékekhez képest. Ez megerősíti azt a
feltételezést, hogy amennyiben a membránkötött enzimek mikrokörnyezete megváltozik,
az könnyen befolyásolhatja a fehérje konformációját, így megváltozhat az enzim-szubsztrát
komplex k iilk áásán ak lehetősége és csökkenhet a katáitikus aktivitás.
Lemaire-Gony és mtsai (1995) tengeri sügérben (Dicentrarchus labrax) vizsgálták
a kadrmum és BaP (40 pg l-1) együttes hatását. Megfigyelték, hogy a 15. napon a
kadmiummal történő előkezelés után nagyobb mértékű indukciót kaptak BaP kezelés
hatására.
Lemaire

és

mtsai

(1996)

sügérben (Dicentrarchus

labrax ),

szivárványos

pisztrángban (Oncorhynchus mykiss) és közönséges lepényhalban (Limanda limanda)
vizsgáltak a kadmium (40 pg l-1) és P-NF együttes hatását, m egálpítoták, hogy az EROD
izoenzim aktivitása mntegy háromszorosára emelkedett az együttes kezelés hatására a
kontrái halkban mért értékekhez képest.
Al-Arabi és Goksoyr (2002) CdCl2 (1 mg kg-1) és P-NF-al (50 mg kg-1)
intraperitoneáisan kezeltek trópusi halfajokat - farkashalt (Rita rita) és iszaphalt
(Apocryptes bato). Megfigyelték, hogy míg az iszaphánál a CdCl2-os kezelés a 10. napon

teljes gátló hatást fejtett ki az EROD izoenzim aktivitására, addig a farkashal esetében az
izoenzim aktivitása enyhén megemelkedett. Ez azzal magyarázható, hogy a farkashal
magasabb biotranszzormációs, és eliminációs kapacitással rendelkezik, mint az iszaphal.
Hasonló eredményeket figyelt meg Faverney és mtsai (2000) sügér (Dicentrarchus
labrax) és szivárványos pisztrángon (Oncorhynchus mykiss) végzett kísérletekben.

Megállpították, hogy a fémionok erős kölcsönhatásba lépnek a sejtek féhérjéivel, és
károsítják azokat.
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2.) Megvizsgáltuk a 10 mg l-1 koncentrációjú Cd2+ ion in vivő hatását busa és harcsa
egyedekre. A kezelést követően 24, 48 és 72 óra elteltével meghatároztuk a halak máj
mikroszómájában a cóokróm P450 tartalmat, az ERŐD, ECOD és APND izoenzim
aktivitás értékeket. A ragadozó élemódot folytató harcsa esetében szignióikáns citokróm
P450 tartalom növekedést mértünk a kezelést követő 48 óra eltelte után, míg a növényevő
busa esetében csak enyhén emelkedett a kezelést követő 24 óra múva, 48 és 72 óra
eltelétvel csökkenés volt megfigyelhető. Az ERŐD és ECOD izoenzimek aktivitásai 24 óra
elteltével szignifikánsan lecsökkentek busa esetében a kontroll halkban mért értékekhez
képest. A kadmium kezelés detektálható változást idézett elő a harcsa máj ERŐD izoenzim
aktivitásában is, azonban szignifikáns változást 48 óra eltelte múlva csak az ECOD
izoenzim esetében volt megfigyelhető. Mindkét halfaj esetében enzim aktivitás növekedés
volt tapasztalható 72 óra múlva a kezelést követően a kontroll halkban mért értékekhez
képest. Míg a CYP1A izoenzimek (ERŐD, ECOD) g átlsát tapasztaltuk a Cd2+ ionnal vall
kezelést követően, addig az APND izoenzim aktivitások (mely lehet a CYP2B vagy
CYP3A géncsald terméke) háromszorosára emelkedtek a busa esetében 24 és 48 óra
elteltével, ugyanakkor a harcsánál csak 48 óra múlva volt megfigyelhető a négyszeres
aktivitás növekedés.
Förlin és mtsai (1986) bizonyították, hogy a kadrmum már mikromolris
koncentráciíban gátolja a CYP1A enzim aktivitásokat, és a h a lk viselkedésében
„depresszií” figyelhető meg, mivel a kadrmum közvetlenül kötődik a citokróm P450
monooxigenáz rendszer vitális nukleofil részéhez.
Számos küönböző halfajon - édesvízi lepényhal (Platichthys flesu s ), sügér
(D icentrarchus labra x ) , és pisztráng (Salmo trutta ) végzett kutatások során megfigyelték,
hogy a 2 mg k g 1 CdCl2 i. p. kezelés után a mkroszomális monooxigenáz aktivitás, az
ERŐD csökkenése következett be (Faii 1986, Förlin és mtsai 1986).
George (1989) és Stegeman és Hahn (1994) bizonyították, hogy a Cd2+ ionnal
történő kezeléseket követően az ERŐD izoenzim aktivitás jelentős csökkenése, nem az
enzim aktivitás gátlsának tu lj donítható, hanem sokkal inkább a de novo fehér) eszintézis
csökkenésének.
Az ERŐD aktivitás g átlsát figyelte meg Bozcaarmutlu és Arinc (2004) pérhal
( Thymallus vulgaris ) CdCl2-os kezelését követően, amit azzal magyaráztak, hogy a
kadrmum képes a szervezetben a proteinek SH csoportjához kötődni.
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) Megmértük a Cd2+ion in vitro hatását máj mikroszóma citokróm P450 tartalmára. A

differenciál spektrum felvételekor a Cd2+ ion koncentrációját 0 - 3,8 pg ml'1 között
változtattuk. A növekvő ionkoncentráció a P450 tartalom csökkenését erdményezte. A
legnagyobb kadmiumion koncentrációnál már nem tudtunk citokróm P450 tartalmat
mérni. Vizsgáltuk a Cd2+ ion hatását az abszorpciós maximumra. Az eredményeink azt
mutatják, hogy a kadimumion in vitro körümények között nem eredményezte a 450 nmes abszorpciós maximum eltolódását ponty máj mikroszóma frakcióban.

4.). A Cd2+ ion in vitro gátlás típusának vizsgálatához meghatároztuk az ERŐD
izoenzim kinetikai paramétereit a Michaelis-Menten-féle állndót (KM), és az enzim által
katalizált folyamat maximális sebességét (Vmax) Lineweaver-Burk kettős reciprok
ábrázolssal. A ponty máj mikroszóma ERŐD izoenzimének Michaelis konstansának
értéke KM=1,99 pM, az elérhető max. sebessége Vmax=114,94 pmol perc-1 mg-1-nak
adódott. A g á tls típusának meghatározása céljából megmértük a reakció sebességeket a
küönböző

szubsztrát

és

kadmiurmon

koncentrációnál.

Növekvő

kadmiumion

koncentráció mellett a Vmax értéke fokozatosan csökkent a kontroll értékhez képest, a KM
érték viszont v á lto z a t! maradt. Ebből arra következtetünk, hogy a kadmiurmon nemkompetitiv g á tlst okozott. Az inhibitor kadmiurmon valószínűleg a fehérjéhez kötődik,
megváltoztatja a fehérje, illetve az aktív centrum térszerkezetét vagy katalitikus helyhez
kapcsolódva csökkenti a reakció sebességét.
Banka és mtsai (1997) hasonló, nem-kompetitiv gátló hatást mértek a deltametrin
növényvédőszer ponty máj mikroszóma ECŐD izoenzimére gyakorolt gátló hatásának
tanulmányozásakor.

5.) Máj mikroszómák Cd2+ ionnal történő in vitro inkubálsa után, megmértük az
ERŐD, ECŐD és APND izoenzimek 50 %-os gátlásához tartozó értékeket. A Cd2+ ion
küönböző mértékű gátló hatást fejtett ki mind a három kiválsztott izoenzim aktivitására.
Az 50%-os enzimgátlshoz tartozó értékek alpján m egállpí thatjuk, hogy az ECŐD
izoenzim volt a legérzékenyebb a Cd2+ ionnal való kezelésre busa esetében, míg az APND
izoenzim

ugyanolyan

érzékenységet

mutatott

m nd

a három

halfaj

esetében.

Legérzékenyebb fajnak a ragadozó életmódot folytató harcsa bizonyult, míg a legkevésbé
érzékenyen a vegyes táplálkozású ponty reagált az ugyanazon koncentrációnál mért 50%os enzimgátlshoz tartozó értékek alpján.
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6.) Eltérő táplálkozású halfajokat, harcsa és busa egyedeket Cu2+ ionnal rövidtávon
kezeltünk, és meghatároztuk az ERŐD, ECOD és APND izoenzimek aktivitás értékeit,
valámint a citokróm P450 tartalom változását. Harcsa esetében az izoenzim aktivitás
méréseinek során az értékek szignifikáns növekedését tapasztaltuk 24 és 48 órával a Cu2+
(10 mg l"1) ionnal való kezelést követően, míg a citokróm P450 tartalom 48 óra elteltével
megközelítőleg a kontroll álltokban mért értékre csökkent le. Kísérleteink során busát 1
mg l"1 és 10 mg l"1 Cu2+ ionnal kezeltük, mivel a busa sokkal érzékenyebb a
nehézfémekkel való kezelésre, mint a harcsa. A kezeléseket követően 24 óra múlva
mértük a citokróm P450 tartalmat és az izoenzim aktivitásokat. A különböző
koncentrációval végzett kezelés hatására enyhe szignifikáns emelkedést tapasztaltunk az
APND, ERŐD és ECOD, valm int a citokróm P450 tartalomra is. A kapott enzim
indukció értékeket összehasonlítottuk a két, eltérő táplálkozású halaj esetében 24 óra
elteltével 10 mg l"1 Cu 20 kezelést követően. A 10 mg l"1 koncentrációjú Cu2+ ionnal történt
kezelés a busa esetében az APND és ERŐD izoenzim aktivitások a négyszeresre, míg az
ECOD izoenzim aktivitás a hatszorosára emelkedett a kontroll álltokban mért értékekhez
képest. Míg az ugyanilyen koncentrációjú Cu2+ ionnal történt kezelés (10 mg l"1) a harcsa
esetében csak másfélszeres izoenzim növekedést okozott az ERŐD és ECOD, míg az
APND izoenzim aktivitás esetében pedig két és félszeres növekedés volt tapasztalható a
kontrdl értékekhez képest.
Ghosh és mtsai (2001) kombinált kezeléseket végeztek Cu2+ (Cu SO4), és P-NF-al
farkashal (Anarchichas lupus) hepatocita sejteken, az EROD izoenzim aktivitásának
szignifikáns gátlsát figyelték meg.
Gravato és mtsai (2006) Cu2+ és P"NF in vivő hatását vizsgálták angolna egyedekre
(Anguilla anguilla). Megállpították, hogy a citokróm P450 tartalom növekedett a
kezelések hatására, míg az EROD izoenzim csökkenését figyelték meg a vizsgált
koncentrációk esetében (1, 00 és 2, 50 pM Cu+2).

7.) In vitro kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy milyen hatást vált ki a Cu2+ ion
a ponty máj mkroszóma citokróm P450 tartalmára. Azt tapasztaltuk, hogy alcsony réz
koncentrációnál szignifikánsan, mintegy harmadára csökkent a mérhető P450 érték.
Magasabb Cu2+ koncentrációnál fokozatos emelkedését figyeltük meg. 0,0625 mg ml"1
koncentrációnál nem változott, de az érték kisebb volt, minta a kontrol á lto k b a n mért
érték.
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A Cu2+ ionnal való kezelés nemcsak a citokróm P450 tartalom változását idézte
elő, hanem hatással volt az abszorpciós maximum értékére is. Kezeletlen mikroszóma
esetében a redukált citokróm P450 differenciál spektruma 450 nm-nél rendelkezik
abszorpciós maximummal. A vizsgáltak során azt tapasztaltuk, hogy a kontroll halknál az
elnyelési maximum általában 450-453 nm között változott. Alacsony rézion koncentráció
(0,0025 mg ml-1) jelentősen nem befolyásolta az abszorpciós maximum értékét. A fémon
koncentráció emelésével a maximum a nagyobb h llm h o s s z irányába tolódott, és a
legnagyobb koncentrációnál megközelítette a 460 nm-es hullmhosszt. Tehát a növekvő
fémion koncentráció nemcsak az össz P450 tartalom csökkenését eredményezte, hanem az
abszorpciós maximum értéke is eltolódott a nagyobb hUlmhosszak irányába.
Fent és Stegeman (1991) hasonló eredményt kaptak durbincs (Stenetomus
chrysops) máj mkroszóma P540 tartalmára tributiltin-klorid gátlószer vizsgálta során, és
az abszorpciós maximum magasabb hllam hossz irányába való eltolódást figyelt meg
Banka és mtsai (1997), akik deltametrinnel való kezelés után vizsgálták a ponty máj
mikroszómákat.
Az eredményeink alpján arra következtethetünk, hogy a gátlószerek közvetlenül
képesek megváltoztatni az enzimek aktív centrumát, ezért nem tud a redukált hemhez a
szénmonoxid kötődni (csökken a P450 tartalom). Az abszorpciós maximumok eltolódása
azt jelzi, hogy a hem-fehéije kapcsolt megváltozása okozhatja valószínűleg az
inaktiválódást.
Megmértük a Cu2+ ion hatását in vitro körülmények közöztt ERŐD enzim
aktivitására. A rézion koncentrációja 0-1,6 pg ml-1 volt. A rézion gátolta az enzim
aktivitását, és körülbelül 1 pg ml-1 koncentrál i már az enzim aktivitás teljes elvesztését
eredményezte.

8.) A Pb2+ in vivo hatását tanlmányoztuk ponty egyedek kezelésével. A citokróm P450
tartalom szigniiikánsan emelkedett a kezelést követő 2 nap múlva, majd a 6. napon
enyhén emelkedett szinten maradt a kontroll halakban mért értékekhez képest. Az ERŐD
izoenzim aktivitása az első és második napon szigniiikánsan lecsökkent, majd a 6. napon
az aktivitás emelkedése volt tapasztalható a kontroll halkban mért értékek szintjére.
Haffor és Al-Ayed (2003) az ólomon (2 mg kg-1) in vivo toxicitásának halakban
val

vizsgáltakor jelentős citokróm P450 tartalom csökkenést tapasztaltak Az

eredményeink arra engednek következtetni, hogy az Pb2+ ionnal történt kezelés hatására a
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ami az aktív fehérjeszerkezet

megváltozásából adódhat. Ezek a bekövetkezett változások néhány napig tartanak, majd
megközelítőleg 1 hét eltelte után visszaáll az eredeti állapot.
Több tanUmány foglkozik az Pb2+ in vivő hatásával. Goering (1993) megfigyelte,
hogy az Pb2+ ion interakcióba lép a fehérjékkel, és megváltoztatja az élő szervezetben
azok alpvető folyamataiban betöltött szerepét. Egyéb faktorok is befolyással vannak az
Pb2+ hatására, úgy mint ligand kompetíció és kötés affinitás, protein folding, és a fém
kötőhely jellege, a fehérjeszintézis és degradáció foka, és a ligand és fém intracdlUlris
lokalizációja.

9.) Az Pb2+ ionnal végzett kísérleteink során hason! eredményeket figyeltünk meg,
mint a Cu2+ ionnal végzett kísérleteinkben. A fémionnal történő 10 perces inkubációs idő
letelte után citokróm P450 tartalom csökkenés volt tapasztalható, majd a citokróm P450
tartalom 0,2 mg ml-1 Pb2+koncentráci tartományban már nem volt mérhető.
Megvizsgálva a redukált citokróm P450 szénmonoxiddal alkotott komplexének
dióferenciól spektrumát, az abszorpciís maximum a kontroll értékekhez képest a nagyobb
huilmhosszok irányába to ld o tt el hasonlképpen, m n t a rézionnal történt kezelés
hatására. Valaszműsíthetjük, hogy a nehézfémion közvetlenü is megváltoztatja az enzim
aktív centrumát. A differenciíl spektrum eltolldása feltételezhetően azért is történt, mivel
a nehézzémek megváltoztatják a koenzim-apoenzim kapcsolldásjellegét
Hasonll eredményeket figyelt meg Banka és mtsai (1997), ponty máj mikroszóma
deltametrinnel vall kezelése után.

10.) A Pb2+ ion hatását ponty máj mikroszóma ERŐD izoenzimének aktivitására
ólomacetát formában történő kezeléssel vizsgáltuk. Eredményként azt tapasztaltuk, hogy
egészen alcsony ionkoncentrác! (0,5 pg ml-1) már az enzimaktivitás 80%-nak
elvesztését eredményezte. A nagyobb koncentrácival történő inkubálls viszont kisebb
mértékű gátllst eredményezett, 1 és 4 pg ml-1 Pb2+ ion jelenlétében is kb. 60%-a
megmaradt a tóindullsi enzim koncentrácinak.

11.) A Cu2+ és Pb2+ in vitro hatásának vizsgáltát az inhibitor gátlls mértékének
meghatározásával végeztük, vagyis meghatároztuk az 50%-os enzimgátllshoz tartozó
koncentrál ó értékeket. Mindkét nehézfémonnak erőteljes gátll hatása volt az ERŐD,
ECŐD és APND izoenzimek aktivitására. Az ECŐD izoenzim érzékenyebben reagált a
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Cu2+ ion hatására, mint az ERŐD izoenzim. Az ERŐD izoenzim gátlásának mértéke
alpján (a legérzékenyebb halnál a legalácsonyabb ionkoncentráció okoz 50%-s gátlást) a
következő sorrendet állíthatjuk fel: harcsa <ponty <busa.
A Pb2+ ion hasonló gátló hatást fejtett ki magas koncentráció tartományokban,
mint a Cu2+ ion. Az ERŐD izoenzim változott a legérzékenyebben a ponty esetében, míg
az ECŐD izoenzim a busa esetében változott a legkevésbé. A vizsgálati eredményeink
alpján elmondhatjuk, hogy a harcsa reagált a legérzékenyebben a Cu2+ ion hatására, míg
a legkevésbé szenzitív fajnak a busa mutatkozott az Pb2+ nehézzémion hatására.

12.) Összehasonlítottuk in vitro a három vizsgált nehézfémion hatását ponty máj
méregtelenítő enzimrendszerére. Megállpítottuk, hogy a nehézfémek küönböző mértékű
gátló hatást fejtettek ki az ERŐD enzim aktivitására A 29. ábrán összefogllva mutatjuk
be a fémionok gátló hatását ponty máj mikroszóma ERŐD izoenzim aktivitására.
Összehasonlítva a g á tls mértékét, legtoxikusabb a Cd2+, legkevésbé toxikusnak az Pb2+
bizonyult a vizsgált koncentráció tartományban. A tanulmányozott ionok gátló hatására a
következő sort állíthatjuk fel: Cd2+>Cu2+>Pb2+.
Brüschweiler és mtsai (1996) Cd2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, és Zn2+ fémionokkal ln
vitro kísérleteket végeztek hal PHLC-1 máj sejteken. A fémeket gátlsaik hatékonyságának

alpján sorba rendezték. Legaktívabb fémnek a kadrmumot, legkevésbé aktívnak, pedig a
cinket találták. Megállpították, hogy a kadmiumion és a rézion a h a lk máj méregtelenítő
fehérjerendszerére hatnak, s már alcsony koncentrációban közvetlenül gátolják az
enzimek aktivitását.
Viarengo és mtsai (1997) Cu2+ in vitro hatását vizsgálták sügér (Dicentrarchus
labrax) máj mikroszóma ERŐD aktivitására. Nanomolris koncentráció mennyiségben az

ERŐD

izoenzim

aktivitás

szigniiikáns

csökkenését

okozta,

míg

mikromolris

koncentrációnál az aktivitás telesen gátolt volt.
Cr , Cu , Fe , Hg

és Zn

in vitro hatását vizsgálták Őliveira és mtsai (2004) a

máj ERŐD izoenzim aktivitására sügérben (Dicentrarchus labrax L.). Megállpították,
hogy a vizsgált fémek gátló hatást fejtettek ki az izoenzim aktivitására. A fémek gátló
hatásának sorrendje a következő volt: Hg2+>Cu2+>Zn2+>Fe2+>Cr2+.
Ezen nehézzémek in vitro hatását vizsgálta Bozcaarmutlu és Arinc is (2004) akik
50%-os ERŐD izoenzim aktivitás csökkenést tapasztaltak 1, 3 pM Cd2+ kezelés hatására.
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13.) Megvizsgáltuk a nehézfémonok fehérje szerkezetre gyakorolt hatását a máj
mikroszómákból felvett FTIR spektrumok felvételével. Az utóbbi években az FTIR
spektroszkópiát széleskörűen alkalmazzák a fehérjék és lipidek szerkezetváltozásainak
kimutatására (Akkas és mtsai, 2007; Cakmak és mtsai, 2006). Az általunk detektált
változások megerősítették a nehézfém ionok - Cd2+, Cu2+, Pb2+ - toxicitását, és
bizonyítottuk, hogy károsító hatással vannak a fehérjeszerkezetre. Az a-hélix szerkezet
eltűnése, és a P-lemezszerkezet megelenése, és növekedése arra ad következtetni, hogy a
natív enzimszerkezet módosult.
Palaniippan és Vijayasundram (2008) szintén a P-lemezek meg elenésének
növekedését

figyelte

meg

a

csontos

halak

főosztályába tartozó Lábéi

rohita

máj szöveteiben, As (As20 3 1, 32 g l-1) kezelés után a felvett IR spektrumokban.

29. ábra Különböző nehézfémek in vitro hatása ponty máj mkroszóma ERŐD
izoenzim aktivitására
(kék szaggatott vonal: Pb2+; zöld folytonos vonal: Cd2+; piros szaggatott vonal: Cu2+)
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a különböző nehézfémkezelések hatására
bekövetkező eltérő mértékű változások az enzim aktivitásban, illetve a citokróm P450
tartalomban a h a lk életmódjával és táplálkozási szokásaival is magyarázható. Ismert tény,
hogy az élővizekben a legnagyobb szennyeződés a víz alán az iszapban mérhető. A
ragadozó h a lk (harcsa) életük legnagyobb részét itt töltik el, innen szerzik meg
táplllékukat, így ezek a h a lk leginkább kitettek a környezetben előfordUó küönböző
szennyeződéseknek. A vegyes táplálkozású h a lk (ponty) ennél enyhébb körülmények
közt, míg a kizárálg növényevők (busa), életmódjának köszönhetően, viszonyig
alcsony szintű káros anyag koncentrációnak van kitéve. Az ERŐD izoenzim specifikusan
csak a CYP1A indukciót jelzi, míg az ECŐD izoenzim aktivitás növekedés CYP1A és
CYP2B indukciót, az APND emelkedett enzim aktivitás CYP3A indukciót jelez.
Tekintettel arra, hogy a citokróm P450 enzimek az ER membránban lokalizálódnak, az
enzim aktivitás növekedésének egyik lehetséges okaként nem zárható ki a mikrokörnyezet
változása, ugyanakkor a lipid-fehérje kölcsönhatás védi a fehérjéket a további
denaturálódástól. Az enzimek aktivitás csökkenésének több oka feltételezhető - oxidációs
folyamatok, a membrán struktúra károsodása, enzim-gátlószer kölcsönhatása, fehérje
destrukció.
Kísérleti eredményeink alp ján bizonyítottuk, hogy a nehézfém ionok erős
kölcsönhatásba léptek a h a lk citokróm P450-függő enzimrendszerével, a fehérjeszerkezet
konformációs változását idézve elő. A biotranszformációs enzim gátlsát, így a
detoxiikálsért felelős enzimek aktivitásának csökkenését eredményeik.

74

6. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
Legfontosabb eredményeinket a következő pontokban foglalhatjuk össze:

1. Megmértük a Cd2+, Cu2+ és Pb2+ ionok in vivő hatását a halak biotranszformációs
enzimeire:
Bizonyítottuk, a nehézZémionok hatására a biotranszformációs enzimek közü
nemcsak a CYP1A, hanem a CYP2B vagy CYP3A izoenzimek is indukálódnak, és
nagy ionkoncentráció tartományokban enzimgátllst tapasztaltunk.
2. Megállapítottuk, hogy a kadmiumion in vitro nem-kompetitív típusú gátlást fejtett
ki ponty máj mikroszómában.
3. ^m utattuk, hogy in vitro Cu2+ és Pb2+ ionokkal történt kezelések hatására a
citokróm P450 tartalom csökkent, és az abszorpciós maximumok a magasabb
hUlmhosszok irányába tolódtak el, jelezve az enzimrendszer destrukcióját.
4. Megálllpítottuk az 50%-os enzimgáti lshoz tartozó érték alpján, hogy a Cd2+ és
Cu2+ ionokkal való kezelésre az ECOD izoenzim, míg a Pb2+ ionnal történt
kezelésre pedig az EROD izoenzim reagált a legérzékenyebben.
5. Összehasonlítottuk az eltérő táplálkozású halfajok máj méregtelenítő enzimeinek
nehézfémonokkal szembeni érzékenységét. A tapasztalt változások alp ján a
következő sort állítottuk fel: Cd2+>Cu2+>Pb2+.
6. Bizonyítottuk, hogy Fourier transzformált infravörös rezonancia spektroszkópia
alkalmas a fémek fehérjeszerkezet károsító hatásának kimutatására h a lk máj
mikroszómáj ában.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánk célja volt különböző környezetszennyező nehézfémek hatásait vizsgálni
(Cd2+, Cu2+, Pb2+%in vivő és in vitro körülmények között Magyarország élővizeiben honos
halfajok, a növényevő busa (Hypophthalmichthys molitrix V.), a ragadozó harcsa (Silurus
glanis L.), és a mindenevő ponty (Cyprinus carpio L.) máj citokróm P450 méregtelenítő

enzimrendszerére. Meghatároztuk a fémionok hatását a máj mikroszóma citokróm P450
tartalomra, a CYP1A izoenzimek (ERŐD, ECOD) és az APND izoenzimek (CYP2B és
CYP3A) aktivitására, vallmint a mikroszómák infravörös spektrumának felvételével
nyomon követtük a fémionokkal történő kezelések hatására a fehérje szerkezetekben
bekövetkező változásokat.

1.) A Cd2+, Cu2+ és Pb2+ nehézfémionok in vivő hatását a CYP izoenzimekre a 12.
táblízatban fogllljuk össze:

N e h é z fé m io n o k

K e z e lé si
k o n c e n tr á c ió k

C d 2+ és P -N F

2 mg kg'1Cd2+
(i.p.)
50 mg kg'1P-NF
(i.p.)
10 mg k g 1Cd2+
(i.p.1
50 mg k g 1P-NF
(i.p.)

Ponty

10 mg l"1

Busa

10 mg l'1

Harcsa

H a lfa j

CYP1A indukció g á tls

1 mg l 1
Busa

P b 2+

12. tá b lá z a t

in vivő h a tá sa i

CYP1A indukció g á tls

C d 2+

C u 2+

A n e h é z fé m e k

10 mg l'1
10 mg l"1

Harcsa

2 mg kg 1(i .p .)

Ponty

P450 tartalom csökkenés; CYP1A
g átls; CYP2B vagy CYP3A indukció
P450 tartalom növekedés; CYP1A
g átls; CYP2B vagy CYP3A indukció
P450 tartalom növekedés; CYP1A,
CYP2B vagy CYP3A indukció
P450 tartalom növekedés; CYP1A,
CYP2B vagy CYP3A indukció
P450 tartalom csökkenés; CYP1A,
CYP2B vagy CYP3A indukció
CYP1A g á tls

Cd2+, Cu2+ és Pb2+ nehézfémionok in vivő hatása h a lk CYP izoenzimeire
CYP1A - ERŐD és ECOD izoenzimek; CYP2B vagy CYP3A - APND izoenzim
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2. ) Vizsgáltuk a Cd2+ion gátló hatását a ponty máj ERŐD izoenzimre. A katalizált reakció
szubsztrát, illetve gátlóion koncentrációjának függéséből a gátlás kinetikája nemkompetitív típusúnak bizonyult.

3.) Megvizsgáltuk m lyen hatást eredményez a nehézzémionok in vitro jelenléte a ponty
máj citokróm P450 tartalomra.
- A Cd2+ már 3 pg ml-1 koncentrációban a citokróm P450 tartalmat a kimutathatósági
szint all csökkentette;
- A Cu2+ 0,025 mg ml-1 koncentrációban mintegy ötödére csökkentette a citokróm P450
tartalmat, de nagyobb koncentráció (0,25 mg ml-1) alkalmazása esetén is a kontroll érték
felét tudtuk mérni;
- Az Pb2+ 0,2 mg ml-1 koncentrációban csökkentette a citokróm P450 tartalmat a
kimutathatósági szint all.

4.) A nehézzémionokkal történő kezelés hatását a ponty máj citokróm P450 rendszerre az
UV/VIS abszorpciós maximumok vizsgáltával végezve több esetben a nagyobb
hU lm hossz felé történő eltolódást tapasztaltuk, vallmint megfigyeltük, hogy a kezelések
hatására a 450 nm-es abszorpciós maximumok amplitúdói egyre kisebbek lettek, a
nehézfémek koncentrációinak növekedésével.
- A Cd2+ igen alcsony koncentráció esetén (1,2 pg ml-1) nem okozott eltolódást, ám
magasabb koncentráció (3,5 pg ml-1) a citokróm P450 abszorbciót a kimutathatósági szint
all csökkentette;
- A Cu2+ 0,025-0,075 mg ml-1 koncentráció tartományban csak enyhe 1-2 nm-es
eltolódást eredményezett, míg a 0,25 mg ml-1 fémion koncentrációnál az abszorpciós
maximum 5-6 nm-rel tolódott el;
- Az Pb2+ 0-0,17 mg ml-1 tartományban a koncentráció növekedésével az abszorpciós
maximum eltolódását eredményezte a magasabb huilmhossz tartomány felé (1-2 nm).

5.) Megvizsgáltuk a Cd2+ ion in vitro hatását a különböző édesvízi halfajok citokróm
P450-függő monoxigenáz rendszerére. Megmértük az ERŐD, ECŐD és APND
izoenzimeken 50%-os enzimgátllst okozó Cd2+ koncentrációkat. A Cd2+ ion különböző
mértékű gátló hatást fejtett ki mind a három kiválsztott izoenzim aktivitására.
Megállpítottuk, hogy az ECŐD izoenzim volt a legérzékenyebb a nehézfémonnal való
kezelésre busa esetében, míg az APND izoenzim ugyanolyan érzékenységet mutatott mind

Összefoglalás

77

a három haláaj esetében. A Cd2+ ionra legérzékenyebbnek a ragadozó életmódot folytató
harcsa enzimei bizonyultak, míg a legkevésbé érzékenyen a vegyes táplálkozású ponty
enzimrendszere reagált.

6.) In vitro rendszerekkel vizsgáltuk a Cu2+ és Pb2+ ionok édesvízi halfajok citokróm
P450-függő monoxigenáz rendszerére gyakorolt hatását. A nehézzémek inhibitor
gátlsának vizsgálta során meghatároztuk a citokróm P450 izoenzimek 50%-os
enzimgátlshoz tartozó értékeit. Mindkét nehézzémnek erőteljes gátló hatása volt az
ERŐD és ECŐD izoenzimekre. Az ECŐD izoenzim érzékenyebben reagált a Cu2+ ion
hatására, m nt az ERŐD izoenzim. Az ERŐD izoenzim inhibitor gátlsának mértéke a
kapott eredmények alpján a következő: harcsa < ponty < busa. A Pb2+ ion hasonló gátló
hatást fejtett ki magas koncentráció tartományokban, m n t a Cu2+ ion. A Pb2+ ion gátlsára
ponty esetében az ERŐD izoenzim bizonyult a legérzékenyebbnek, míg a busa esetében
az ECŐD izoenzim volt a legkevésbé gátolható.

7.) A nehézfémek küönböző mértékű gátló hatást fejtettek ki az édesvízi halajok
citokróm P450-függő monooxigenáz enzimeinek aktivitására. A gátlsok mértékének a
vizsgált koncentráció tartományban történő összehasonlítása alpján a legtoxikusabb
nehézzémnek a Cd2+, legkevésbé toxikusnak az Pb2+ bizonyult. A vizsgált ionok gátló
hatására a következő sort állíthatjuk fel: Cd2+>Cu2+>Pb2+.

8.) FTIR vizsgáltok segítségével tanulmányoztuk a Cd2+, Cu2+ és Pb2+ ionok in vivo és in
vitro hatását a busa és harcsa esetében a máj biotranszformációs enzimekre. Az észlelt
spektrális módosulsok megerősítették a nehézzémek toxicitását, és lm utatható káros
hatásukat a fehérjeszerkezetekre. Az a-hélix szerkezet eltűnése, valm int a Clemezszerkezet

megjelenése,

és

részarányának

növekedése

arra

utal,

hogy

a

nehézzémonok hatására a natív enzimszerkezetek módosultak.

Kísérleti eredményeink alp ján bizonyítottuk, hogy a nehézfém ionok erős
kölcsönhatásba léptek a h a lk citokróm P450-függő enzimrendszerével, a fehérjeszerkezet
konformációs

változását idézve elő. A biotranszformációs enzim gátlsát, így a

detoxifikálsért felelős enzimek aktivitásának csökkenését eredményeik. Összefogllva
elmondhatjuk, hogy a küönböző nehézzém kezelések hatására bekövetkező eltérő mértékű
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változások az enzim aktivitásban, illetve a citokróm P450 tartalomban a h a lk
életmódjáv al és táplálkozási szokás aiv al is magy arázh ató.
A vizsgáltok során bemutatott biokémiai válszreakciók számos molekullris
bológiai, és regullciós problémát vetnek fel, amdyek kutatás aink további irányát j d á k a
nehézzém toxicitás vizsgáltában.
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8. SUMMARY
The purpose of our work was to analyze in vivo and in vitro the effect of heavy
metal ions (Cd2+, Cu2+, Pb2+) on the liver detoxifying cytochrome P450 enzyme system of
fish species resident in Hungarian living waters i.e. silver carp (Hypophthalmichthys
m olitrix V.), wels (Silurus glanis L.) and the omnivorous common carp (Cyprinus carpio

L.). The effect of heavy metals on liver microsomal cytochrome P450 content and the
activity of CYP1A isoenzymes (EROD, ECOD) and APND isoenzymes (CYP2B and
CYP3A) has been measured, and the changes in protein structures induced by treatments
with heavy metals have been followed by measurement of infrared spectra of microsomes.

1) Effects of Cd2+, Cu2+ and Pb2+ heavy metal ions in vivo on CYP isoenzymes are
summarized in Table 13:
F ish
sp ecies

H e a v y m eta ls

T ream en t
c o n c e n tr a tio n

Cd$+ a n d P-N F

2 mg kg'1Cd2+
(ip.)
50 mg kg'1p-NF
(ip.)
10 mg kg-1 Cd2+
(ip. 1
50 mg kg-1 p-NF
(i.p.)

Carp

10 mg L-1

Silver
carp

10 mg L-1

Weis

C u 2+

P b 2+

T a b le 13

10 mg L-1

in vivo

Inhibition of CYP1A induction

Inhibition of CYP1A induction

Cd$+

1 mg L-1

E ffec ts o f h e a v y m eta ls

Silver
carp

10 mg L-1

Weis

2 mg k g 1(i.p.)

Carp

Decrease in P450 content; CYP1A
inhibition;
CYP2B
or CYP3A
induction
Increase in P450 content; CYP1A
inhibition;
CYP2B
or CYP3A
induction
Increase in P450 content; CYP1A,
CYP2B or CYP3A induction
Increase in P450 content; CYP1A,
CYP2B or CYP3A induction
Decrease in P450 content;CYP1A,
CYP2B or CYP3A induction
CYP1A inhibition

Effects Cd2+, Cu2+ and Pb2+ heavy metals in vivo on CYP isoenzymes of fish
CYP1A - EROD and ECOD isoenzymes; CYP2B or CYP3A - APND isoenzyme
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2) The inhibitory effects of Cd2+ ion on hepatic EROD isoenzyme of common c arp were
investigated. The inhibition kinetics has demonstrated to be of non-competitive type b ased
on the substrate and metal ion concentration dependence of the catalyzed reaction.

3.) The effect of presence of heavy metals in vitro on the cytochrome P450 concentration
of common carp’s liver has been tested.
- Cd2+ at concentration of 3 pg mL-1 has reduced the cytochrome P450 content below the
detectable level;
- Cu2+ at concentration of 0.025 mg mL-1 reduced the cytochrome P450 content by
approximately five times but for higher concentrations (0.25 mg mL-1) we coXd reach only
50% of the control value;
- Pb2+ at concentration of 0.2 mg mL-1 has reduced the cytochrome P450 content below
the detectable level.

4) By analysing UV/VIS absorption maximums to assess the effects of treatment with
heavy metal ions on hepatic cytochrome P450 of carp, a shift toward higher wavelength in
some cases was seen, and as treatment effect we observed increasingly smaller amplitudes
of absorption maximum at 450 nm as the heavy metal concentrations increased.
- At very low

concentration (1.2 pg mL-1) Cd2+

did

not

cause a shift

concentration (3.5 pg mL-1) reduced cytochrome P450 absorption below the detectable
level.
- Within the concentration range of 0.025-0.075 mg mL-1 Cu2+ caused a slight shift of 1-2
nm, while at metal ion concentration of 0.25 mg mL-1 the absorption maxmum shifted by
5-6 nm.
- Within the concentration range of 0.025-0.075 mg mL-1 Pb2+c aused a shift in absorption
maxmum toward the higher wavelengths (1-2 nm) as the concentration increased.

5.) Effect of Cd2+ ion in vitro on cytochrome P450-dependent monooxygenase system of
various freshwater fish species has been evaluated. Cd2+ concentrations causing 50%
inhibition in the activity of EROD, ECOD and APND isoenzymes have been me asured.
Cd2+ ion exerted inhibitory effects at various rates on the activity of three selected
isoenzymes. It was demonstrated that ECOD isoenzyme was the most sensitive to the
treatment with heavy metal ions for silver carp while APND has shown the same

while

at

h
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sensitivity in all three fish species. The enzymes of carnivorous wels has shown to be the
most sensitive to the Cd2+ ion while the omnivorous common carp has shown to be the
less sensitive.

6) Effects of Cu2+ and Pb2+ ions on the cytochrome P450-dependent monooxygenase
system of freshwater fish species have been evaluated by in vitro systems. In assessment
of inhibition by heavy metals the values for 50% inhibition of cytochrome P450
isoenzymes have been me asured. Both heavy metals have shown to be potent inhibitors of
EROD and ECOD isoenzymes. ECOD isoenzyme reacted more sensitively to the effect of
Cu2+ ion compared to EROD isoenzyme. The rate of inhibition by EROD isoenzyme
b ased on the obtained result is as follows: wels < common carp < silver carp. Pb2+ ion has
shown similar inhibitory effect at high concentration ranges comp ared to Cu2+ ion. For
inhibition by Pb2+ ion in common carp EROD isoenzyme has shown to be the most
sensitive while in silver carp ECOD isoenzyme was the least inhibitable.

7) Heavy metals exert various rate of inhibition on the activity of cytochrome P450dependent monooxygenase enzymes of freshwater fish. Based on comparison of the rate
of inhibition in the tested concentration range Cd2+ has shown to be the most toxic and
Pb2+ the less toxic. The order of inhibitory effect of the studied ions is as follows:
Cd2+>Cu2+>Pb2+.

8.) Effects of Cd2+, Cu2+ and Pb2+ ions in vivo and in vitro on hep atic enzymes involved in
biotransformation of silver carp and wels have been studied by FTIR ass ays. The observed
spectral modifications confirmed heavy metal toxicity; harmful effect of he avy metals on
protein structure coUd be detected. Disappearance of a-helix structure as well as
appearance of C-sheets and the increase in its proportion suggest modification of the
n ative enzyme structures.

The results of our experiments has demonstrated that he avy metal ions react with
cytochrome P450-dependent enzyme system of fish species leading to changes in
conformation of protein structure. They result in inhibition of activity of enzymes
involved in biotransformation, decrease in detoxifying enzymes. In conclusion, the
diference changes in enzyme activity and cytochrome P450 content induced by the
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various heavy metal treatments may also be explained by the living and feeding habits of
individual fish species.
The biochemical responses observed in our tests raise many molecular biological
and regultion problems and show the direction of our future research in the studies of
heavy metal toxicity.
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10. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
AHH

aril-hidrokarbon (a) pirén hidroxiláz

AhR

aromás hidrokarbon receptor

APND

amnopirén N-demetiláz

ARNT

aromás hidrokarbon receptor nukleáris transzlokátor

B (a )P

benzo (a) pirén

BA

benz (a) antracén

P-N F

P-naftoflávon

BNF

P-naftoflávon

BP

benzopirén

C yt P450

citokróm P450

C Y P 450

citokróm P450

ECOD

etoxikumarin O-deetiláz

ERŐD

etoxirezorufin O-dealkiláz

F T IR

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópi

G -6 -P

glükóz-6-foszzát

G ST

glutation- S-transzferáz

i.p .

intraperitoneális

L C 50 é r té k

letális any ag koncentráció mg/liter/hal testsúly kg-b an számítva,
amelytől a kísérleti állátok 50%- a elpusztul

MC

3-metilkolantrén

mRNS

hírvivő RNS

MT

metallotionein

NADPH

nikotin amd-adenin-dinukleotid-foszzát, redukált

NADPW

nikotin am d- adenin-dinukleotid-foszzát

PAH

poliiromás-szénhi drogén

PB

fenobarbitál

Phe

fenilalánin

RR

Raman rezonancia spektroszkópia

TCDD

2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin

T rp

triptofán

Tyr

tirozin
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11. FÜGGELÉK

36. ábra Busa (Hypophthalmichthys molitrix V.) (http: //library.thinkquest.
org/03oct/00442/ beteleph_eng.htm)

37. ábra Ponty (Cyprinus carpió L.) (http:// library.thnkquest.org/03oct/00442/
beteleph_eng. htm)

38.

ábra Harcsa (Silurus glanis
Elg_halai/harcsa. php)

L.) (http:// www.
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