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1. BEVEZETÉS, CÉLKIT ŰZÉSEK 
 
 
 „Nem tudom, milyennek látnak mások, de 
önmagamnak egy olyan kisfiúhoz vagyok hasonló, aki a 
tengerpart fövenyén játszik, néha talál egy simább 
kavicsot vagy színesebb csigahéjat a többinél és elámul 
rajtuk, de közben az igazság nagy óceánja ott hullámzik 
a szeme előtt felfedezetlenül.”    

    

    \áttv axãàÉÇ\áttv axãàÉÇ\áttv axãàÉÇ\áttv axãàÉÇ    
  
 Az elmúlt évtizedek felgyorsult ipari, technológiai fejlődése, az egyre nagyobb 

ütemben növekvő népesség hatása nehezedik Földünkre, melynek káros következményei 

messzemenőleg túlmutatnak ismereteinken. E hiányosság pótlása nemcsak szükséges, hanem 

elengedhetetlen a jövőben. Ha a környezetszennyezés globális problémakörét 

tanulmányozzuk, a vízi ökoszisztémát fenyegető tényezők bizonyosan az elsők között 

szerepelnek, tekintve a természetes vizek földi életben betöltött létfontosságú szerepét. Ha 

figyelembe vesszük, hogy az emberiség több mint fele napjainkban a tengerparti zónákban él, 

valamint azt, hogy a jelenlegi népességnövekedés mellett 2025-re ez az érték a 75%-ot is 

elérheti, a természetes vizek állapotának nemcsak szomorú jelenével, hanem bizonytalan 

jövőjével is számolnunk kell. A ’70-es évektől egyre több folyóirat (Marine Pollution 

Bulletin, Aquatic Toxicology, Ecotoxicology and Environmental Safety, Water resources stb.) 

jelent meg - manapság egyre gyakrabban megjelenő számokkal - mely jelzi, hogy a 

vízszennyezés a tudományos kutatások egyik fókuszpontjává vált. Ám míg az egyik oldalon 

gombamód szaporodnak azok a cikkek, melyek elsősorban a természetes vizek állapotának 

felmérésével, újabb indikátorfajok, biomarkerek publikálásával foglalkoznak, a másik oldalon 

eltörpülnek azon tudományos eredmények száma, mely a környezetszennyezés által felmerült 

problémák megoldásával illetve megvalósításával foglalkozna (hangsúlyozva természetesen, 

hogy a tudományos kutatások csak egy részét képezik az integratív szemléletű 

konzervációbiológiának). Bár az én diplomamunkám sem ezen utóbbi irodalmat bővíti, mégis 

úgy vélem, hogy az ipar fejlődési ütemével lépést tartó (ideálisan megelőző), gyors, egyszerű 

és hatékony módszerek kidolgozása a természetes vizek állapotának felmérésére 

kulcsfontosságú, továbbá kiinduló lépése lehet a problémák megoldásának. 
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A fent említett gyors, hatékony és egyszerű jelzők csak a mérleg egyik karját képviselik, hisz 

a módszerek kidolgozásakor a másik oldalon helyet kell hogy kapjanak olyan tulajdonságok, 

mint a csekély hibalehetőség, valamint az egyértelmű kapcsolat bizonyíthatósága a 

szennyezéssel.  

 Diplomamunkám témáját az isztriai térség egy ipari és városi szennyvíz által  

szennyezett öböl kis sziklahal (Scorpaena porcus) populációjának, és egy nem szennyezett, 

Kék Zászló minősítéssel rendelkező öböl populációjának összehasonlítása adta. Az Adriai- 

-tenger északi részében a Pó-síkság ipari termelése, valamint a parti országok szennyvíz 

kezelésének eredményeképp a térség különleges figyelmet érdemel a biomonitorozó 

programokban, ökotoxikológiai vizsgálatokban. A tengervízből már számos már perzisztens 

szerves szennyezőanyagot mutattak ki, pl. az UNEP 1975-ben elindított MED POL 

programjában. Ennek a biomonitorozó hálózatnak Horvátország illetve az Isztria félszigeten 

három monitorozó pont is részét képezi. A biomarkerek használata az ökotoxikológiában 

egyre fontosabbá válik. Az igény, hogy felismerjük, felbecsüljük a szennyezőanyagok hatását 

(elsősorban szubletális koncentrációknál) a környezetre, számos biomarker több fajon való 

vizsgálatát szorgalmazza. Céljaim között szerepelt olyan biomarkerek használata, melyek 

különbséget mutathatnak a két területen élő kis sziklahal populációban és egyértelműen 

összefüggésbe hozhatók a szennyezéssel. Fontosnak tartottam szakdolgozatom kivitelezése 

során a több szempontú megközelítést, ami olyan összetett problémáknál, mint a 

környezetszennyezés, több oldalról világíthatja meg annak hatását az élővilágra. A 

kiválasztott két biomarker más-más léptékű, az CYP1A1 fehérje etoxirezorufin-O-deetiláz 

aktivitása egy specifikusan csak bizonyos szennyezőanyagok hatása alapján becsüli meg a 

vizsgált faj állapotát. A fluktuáló aszimmetria a különféle stressz hatások szinergisztikus 

interakcióiról számol be, ami egy sokkal átfogóbb képet nyújt az élőlények állapotáról.  

Az utóbbi években lázasan folynak a kutatások olyan élőlények után, melyek hatásosan 

alkalmazhatók bioindikátorokként. A természetes vizekben, azok szennyezettségének 

felmérésére a halak kiválóan használhatók, hiszen:  

• egész életüket a vízben töltik, ennélfogva „megőrzik” a víz kémiai, fizikai, 

biológiai változóinak „történetét” 

• A hal populációk és az egyedek általában ugyanazon a területen maradnak a nyári 

időszakban 

• különböző toleranciájúak a szennyezéssel szemben 

• könnyen gyűjthetőek a megfelelő eszközzel 
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• viszonylag hosszú ideig élnek, így a régebbi és a jelenlegi vízminőségről is 

információt nyújtanak 

• egyszerűen azonosíthatók, hisz taxonómiájuk jól ismert 

 

Vizsgált fajnak a kis sziklahalat (Scorpaena porcus) választottam. A választást a faj számos 

előnyös tulajdonsága indokolta, mint a széles elterjedése, gyakori előfordulása, szennyezett 

területeken is, szívós természete valamint nem vándorló életmódja.  

 Célkitűzéseim a fajról szerzett ismeretek bővítése volt, és annak kiderítése volt, hogy 

vajon eszközévé válhat-e az élőhelyek állapotát felmérő monitorozó programoknak.  

Fontos hogy felismerjük, megmérjük, az élőlények szervezetében a káros hatásokra - 

molekuláris, élettani vagy viselkedésbeli változás - mutatott változásokat, mert talán olyan 

korai figyelmeztetésként szolgálhatnak, amely felismerése nélkül sokkal súlyosabb 

következményekkel kellene szembenéznünk a későbbiekben.  
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2.IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A Fluktuáló asszimmetria 

 A fejlődési stabilitás az élőlények azon képességét jelöli, mellyel képesek a fejlődésüket 

befolyásoló genetikai és környezeti zavarásokat kivédeni.  A fejlődési stabilitás becslésére 

leggyakrabban a fluktuáló aszimmetriát (FA) használják, ami a tökéletes szimmetriától való 

apró, véletlenszerű eltéréseket jelenti. A fluktuáló aszimmetria vizsgálatával foglalkozó 

kutatások alapfeltevése szerint, egy bilaterális szimmetriát mutató élőlény két oldalának 

fejlődése azonos gének által befolyásolt. Éppen ezért a nem direkcionális eltérések a két oldal 

között környezeti hatásokra vezethetők vissza, és a fejlődés során lejátszódott véletlen 

„baleseteket” tükrözi. (Waddington, 1942) Mivel az élőlények fejlődési stabilitása az ilyen 

„apróbb balesetek” kivédését hivatott szolgálni, a fluktuáló aszimmetria jelenléte, mérete 

tulajdonképpen a stabilitás hatékonyságát tükrözi. A fluktuáló aszimmetria különleges 

lehetőséget nyújt az egyedfejlődés pontosságának becslésére, továbbá összefüggésbe hozható 

a vizsgált populációra ható genetikai és környezeti stresszhatásokkal. 

 A fejlődési instabilitás (DI - developmental instability) és a fluktuáló aszimmetria (FA) 

modern kutatása az ’50-es évektől gyökereztethető. Mather (1953) és Thoday (1956) úttörő 

munkássága sok kutatót inspirált a problémakör vizsgálatára. Ők maguk az evolúciógenetikai 

kutatásaik során Drosophila melanogaster sternopleuralis sörtéinek számolásakor 

laboratóriumi körülmények között arra a következtetésre jutottak, hogy a FA genetikai 

háttérrel is rendelkezhet, hiszen értékei változtak a Drosophilák mesterséges szelekciójakor és 

beltenyésztésekor. Ez újszerű megközelítés volt, tekintettel arra, hogy korábban a 

szimmetriával csak az összehasonlító anatómia, embriológia és szisztematika 

tudományterületein foglalkoztak. Valamint alkalmanként felmerült az ökológia és az 

adaptivitás kontextusában is, pl. Darwin: The Origin of Species című könyvében a szépséget a 

szimmetria egyenes következményeként definiálta, mellyel a szimmetria párválasztásban 

betöltött szerepét is sejtetni engedte. Goldschmidt (1940) szimmetria-aszimmetria váltását 

rákoknál vizsgálta, és a testszimmetriát a vízi mozgáshoz való adaptációként értelmezte, 

elhelyezve ezzel a problémakört egy ökológiai kontextusban. 

Thoday (1958) arra a megállapításra jutott, hogy a szimmetria adaptív is lehet, és hogy a 

fluktuáló aszimmetria Drosophilákban főként a változó laboratóriumi körülményeknek volt 

köszönhető. A FA-t és a fejlődési instabilitást természetes populációkban csak az 1960-as 

években elsőként Soulé és mtsai. kezdték vizsgálni. 



9 
 

Habár Mather és Today kutatásai több mint 50 évvel ezelőttiek, bizonyos általuk 

lefektetett alapelvek még mindig dominálnak FA/DI irodalomban. Mindamellett az elmúlt 10 

évben robbanásszerűen emelkedett azon cikkek szám, melyek a FA genetikai alapjaival, a FA 

és a fitness kapcsolatával, valamint a FA és az antropogén vagy más eredetű „zavarások” 

kapcsolatával foglalkoznak. A FA irodalmát tanulmányozva számos forrópontot találhatunk. 

Az egyik leginkább vitatott terület a FA és az öröklődés kérdése, valamint, az, hogy 

megbízható jelzője lehet-e a fluktuáló aszimmetria szintje a kondíciónak és a minőségnek a 

párválasztásban. Az alábbiakban elsőként a fluktuáló aszimmetria néhány alapfogalmát 

ismertetem, melyek a könnyebb tájékozódást segítik a szakirodalomban. Ezt követően pedig a 

témakör leghevesebb vitáit kiváltó pontjait fejtem ki. 

  

 2.1.1. Alapfogalmak tisztázása 

   
 Fluktuáló asszimmetriának (FA) tehát az egyedfejlődés során fellépő kisebb 

perturbációk okozta apró, véletlenszerű - azaz nem direkcionális – jobb és baloldali 

eltéréseket nevezzük. A FA két ellentétes folyamat kompromisszumát tükrözi. (1.ábra) E két 

folyamat a következő: 

• Fejlődési zaj/ instabilitás: Olyan folyamatok összességét jelenti, amelyek a precíz 

fejlődési folyamat lezajlását megzavarják. Ilyenek lehetnek a) kis, random eltérések a 

sejtosztódás gyakoriságában, a sejt növekedés és sejt alak megváltozásában, b) 

hőmérséklet hatása az enzim folyamatokra c) kis, véletlenszerű eltérések a sejtek 

között, azok élettani folyamataiban. 

• Fejlődési stabilitás: Olyan folyamatok összességét jelenti, amelyek a precíz fejlődési 

folyamat lezajlását zavaró hatásokat hivatottak kivédeni, vagy enyhíteni. Ilyenek pl.: 

a) negatív visszacsatolás, mely szabályozza az enzim aktivitást, a sejten belül és a 

sejtek között, b) a nem szomszédos struktúráknak központi idegrendszer általi 

szabályozása, c) a nem szomszédos struktúrák hormonális szabályozása. 

A fenotípusos variációk és a fejlődési instabilitás, illetve ezek fluktuáló aszimmetria 

kialakulásában játszott szerepük megértéséhez a célfenotípus fogalmának ismertetése 

szükséges. A célfenotípus az a fenotípus, amely bizonyos genetikai háttér és környezeti 

feltételek mellett, különböző befolyásoló tényezők és háttérzaj hiányában kialakulna. A 

fenotípus változatoknak két válfaját különíthetjük el. Az első típus a szisztematikus variációja 
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a célfenotípusnak különböző környezeti vagy genetikai feltételek hatására. A genetikai hatásra 

létrejövő variációt úgy is hívják, hogy allél szenzitivitás, míg a környezeti hatásra létrejövő 

variációt reakciónormának hívják. (Schmalhausen, 1949) A második típusa a változatoknak 

a célfenotípus körüli variációkat (szórást) jelenti, és a célfenotípus megvalósítása során a 

fejlődési instabilitásból fakadó hibákat reprezentálja. E két fenotípusos variáció evolúciója 

kétfajta eredménnyel szolgálhat: 

1) A célfenotípus nem lesz olyan érzékeny a környezeti vagy a genetikai gradiensre. 

2) Redukálhatja a szórást a célfenotípus körül. 

Ha az evolúció csökkenti az érzékenységet a genetikai variációra, azt genetikai 

kanalizációnak hívják, amely esetben a bélyeg inszenzitívvé válik a gének allélikus 

variációira. Ez az ábrán a görbe meredekségének változásaként tűnik fel. 

Ha az evolúció megváltoztatja a környezet-fenotípus görbét, azt a reakciónorma 

evolúciójának nevezzük. Ha a reakciónorma evolúciója a fenotípust adott környezeti 

gradiensre kevésbé érzékennyé teszi, akkor a környezeti kanalizációról beszélünk. 

Az a folyamat, ami a célfenotípus körüli random szórásokat megváltoztatja, nem rendelkezik 

a szakirodalom által elfogadott egységes névvel. De gyakran a „variancia evolúciójaként” 

utalnak rá. Az ilyen változatok hiányát pedig a fejlődési homeosztázis vagy homeorhesis 

okozza. A homeosztázis általánosságban az élőlény azon sajátosságát tükrözi, mellyel az adott 

feltételekhez alkalmazkodni képes. A fogalom alkalmazásakor általános zavart szokott 

okozni, hogy a fenotipikus variációt egy adott környezeten belül mértük-e, ilyenkor 

homeorhesisről vagy különböző környezetek között, ebben az esetben pedig kanalizációról 

beszélünk. Homeorhesis (= fejlődési homeosztázis) szimbolikusan a fejlődés egy stabil 

folyamát jelenti, amely egy fejlődési trajektórium mentén halad a célfenotípus felé egy adott 

környezetben. 
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1. ábra. (Palmer, 1994) A fluktuáló aszimmetria szintjét két egymás ellen ható folyamat eredménye határozza 

meg: az egyedfejlődési zaj növeli, a fejlődési stabilitás csökkenti. A grafikon egy adott bélyeg (f) aszimmetria 

értékeinek (J-B) gyakoriság eloszlását mutatja. 

 A szimmetriától való apró eltéréseket leggyakrabban a jobb és baloldal között mért 

különbségek (J-B) gyakoriság-eloszlásaként írják le. A bilaterális bélyegek variációinak 

mintázata ideális fluktuáló aszimmetria esetén normál eloszlást mutat, illetve átlaga nulla a 

vizsgált populációban. A jobb és baloldal különbségei azonban nem mindig mutatnak 

normális eloszlást a nulla átlag körül, így a fluktuáló aszimmetrián kívül még két gyakoriság 

eloszlást szoktak megkülönböztetni, melyek két teljesen különböző aszimmetriára utalnak. 

(VanValen, 1962) Ha az aszimmetriaértékek (J-B) variációi normál eloszlást mutatnak egy 

átlag körül, de ez az átlag nullától különböző érték, irányított aszimmetriáról  beszélünk 

(directional asymmetry-DA). Abban az esetben, ha az élőlény genetikai hajlammal 

rendelkezik arra az aszimmetriára, ami a populáción belül véletlenszerűen jelenik meg vagy a 

jobb vagy a baloldalon, antiszimmetriáról beszélünk. Ilyenkor a két oldal különbségének 

átlaga nulla, azonban eloszlása eltér a normál eloszlástól, lapított vagy két csúcsot (ún. 

bimodiális eloszlás) mutat. (Palmer és Strobeck,1989). (2. ábra) 

 

2. ábra. (Palmer, 1994) Bilaterális bélyegek aszimmetriaértékeinek jellegzetes gyakoriság-eloszlás függvényei: 
a) fluktuáló aszimmetria, b) irányított aszimmetria, c) antiszimmetria. 

’zaj’  

’stabilitás’  

J-B 

J-B J-B J-B 
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 2.1.2. Forrópontok a témakörben 

 2.1.2.1. FA és a heritabilitás  

 A fluktuáló aszimmetria használhatósága a fejlődési stabilitás becslésére négy 

alapvető feltevésen alapul: 1) kétoldali bélyegek esetén az ideális állapot a priori ismert, ez 

nem más, mint a tökéletes szimmetria, ami a külső vagy belső perturbációk nélkül alakulna ki. 

2) Még ideális körülmények között sem képesek a biológiai rendszerek tökéletes szimmetriát 

elérni, mert az egyedfejlődés során így is keletkezhetnek apró hibák. 3) Az élőlények képesek 

bizonyos fokig helyrehozni az egyedfejlődés során fellépő zavarokat. A negyedik, legtöbb 

vitát kiváltott feltevés szerint, egy vizsgált egyed adott karakterében tapasztalt kis 

aszimmetriák nem lehetnek öröklődőek. Ha így lenne, akkor a FA nem bizonyítaná pl. a 

csökkent fejlődési stabilitást. (Palmer és Strobeck, 1992) Az aszimmetria másik két típusánál 

– a direkcionális- és antiszimmetriánál – a genetikai háttér nem kizárható, a két oldal 

genetikai meghatározottsága nem azonos, ezek az aszimmetria típusok örökölhetőek.  

 Az, hogy a szimmetriától való apró eltérések nem örökölhetőek a fluktuáló aszimmetria 

esetében, nem jelenti azt, hogy annak kialakulására ható folyamatoknak nem lehet 

heritabilitása. Ezért fontos elkülöníteni a látható, mérhető variációt, mint a FA, a variáció 

kialakulásáért felelős folyamatoktól, mint az egyedfejlődési ’zaj’, fejlődési instabilitás, 

melyek öröklődését nem tudjuk közvetlenül mérni. A heritabilitás becslése általában szülő- 

-utód regresszióval vagy repetabilitás vizsgálatával történik. (Woods és mtsai., 1999) A FA 

öröklődése a legvitatottabb kérdéssé vált. Egyes kutatások eredményei szerint a genetikai 

variáció nagysága a FA-ban – így a fejlődési instabilitásban – magasnak bizonyult (Houle, 

1997, Möller és Thornhill, 1997, Pomianowski, 1997), míg későbbi vizsgálatok jóval 

alacsonyabb szintre helyezték az additív genetikai variációkat a fluktuáló aszimmetriában 

(Whitlock és Flower, 1997, Gangenstad és Thornhill, 1997, Van Dogen 2000). Mindenesetre 

a kutatók valószínűsítik, hogy a fejlődés bizonyos szakaszaiban az élőlény különböző részei 

jobban vagy kevésbé fogékonyak a környezeti hatásokra. Ez a fogékonyság független és 

eltérő lehet az egyes bélyegekben, illetve az is lehetséges, hogy a különböző karaktereknek 

eltérő lehet a heritabilitása. (Leamy, 1997) Olyan specifikus génekről, melyek kifejezetten a 

FA aszimmetria kialakulásáért felelősek, kevés bizonyíték áll rendelkezésünkre. Ám számos 

kutatás eredménye utal arra, hogy a FA szintje a vizsgált karakterekben a gének dominancia 
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és episztatikus kölcsönhatása által befolyásolt. Ez alapvető problémákat vet fel a fluktuáló 

aszimmetria használhatóságával kapcsolatban, mert ha beigazolódik a genetikai háttere, többé 

már nem tekinthetjük kizárólag a környezet által szabályozott jelenségnek. (Leamy és 

Klingenberg, 2005) 

 Összességében elmondható, hogy amíg az additív genetikai komponens megbízható 

mérése a fluktuáló aszimmetria variációiban nem valósul meg, ezek a kérdések 

megválaszolatlanok maradnak. A jövőben érdemes lenne olyan additív genetikai vizsgálatokat 

végezni az aszimmetria és fejlődési instabilitás tanulmányozásához, melyeknél a vizsgált faj 

fejlődésében a környezeti hatások egyértelműen kizárhatók, és ahol a variációkat okozó 

genetikai komponens egyértelműen elkülöníthető additív és nem additív részekre. 

(Developmental Instability, 2003) 

 2.1.2.2. FA, a rátermettség és a szexuális szelekció 

 Ha a fluktuáló aszimmetriáról elfogadjuk, hogy megbízhatóan becsüli meg a fejlődési 

instabilitást, akkor könnyű elképzelni, hogy a legnagyobb instabilitást mutató egyedek a 

legkisebb rátermettségűek, tehát a FA és a fitness között negatív összefüggés áll fenn. A 

fluktuáló aszimmetria és a rátermettség ilyen kapcsolatának bizonyítékául számos vizsgálat 

szolgál, pl. Badyaev és mtsai. (2000) cickányokon vegetáció-változás hatására megnövekedett 

fejlődési instabilitást, és az állatok leromlott kondícióját tapasztalták. Azokról a karakterekről, 

amelyek az élőlények hatékony életben maradáshoz szükségesek, általánosságban 

elmondható, hogy nagyobb fejlődési stabilitással és redukált fluktuáló aszimmetriával 

rendelkeznek. (Clarke, 1995, Leamy, 1993)  

 A ’90-es évek elején végzett vizsgálatok eredményei alapján feltételezték, hogy a 

fluktuáló aszimmetria szintje figyelmeztető jelzésként szolgálhat a nőstények számára a 

párválasztás során. Példaként említeném Thornhill (1992) japán skorpió legyeken (Panorpa 

japonica) végzett vizsgálatát, ahol a nőstények azokat a hímeket választották inkább, melyek 

első szárnypár hosszának FA értéke kisebb volt. Thornhill úgy találta, hogy a bélyeg FA-ja 

összefüggésben áll a hímek olyan belső tulajdonságaival, amelyek hatással lehetnek a 

szexuális attraktivitásra. A FA szexuális szelekcióban betöltött lehetséges szerepe tovább 

növelte az érdeklődést az aszimmetria és a rátermettség lehetséges kapcsolata iránt. (Möller, 

1990, 1992) Bár Möller 1999-es cikkében kijelentette, hogy nem létezik a fluktuáló 

aszimmetriánál alkalmasabb rátermettség-becslő módszer, a biztató példák ellenére nagy 

számban találtak olyan eseteket is, amikor semmilyen összefüggést nem tudtak kimutatni a 

FA és a különféle fitneszkomponensek között. (Wilson és Saloniemi, 1999) Összességében 
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elmondható, hogy a szexuális attraktivitásban megmutatkozó variációknak csak többé- 

-kevésbé kis részéért felelős a fluktuáló aszimmetria, továbbá, hogy nagyon óvatosan kell 

eljárni, ha a FA-t rátermettség-indikátorként szeretnénk felhasználni. (Leamy és Klingenberg, 

2005) 

 2.1.2.3. FA, mint a környezeti stresszhatások indikátora 

 
 A fejlődési stabilitást meghatározó mechanizmusokról úgy gondolják, hogy a genetikai 

hátterű vagy környezetből fakadó stressz hatások miatt hatékonyságuk csökken. Ezt jól 

mutatják azon kísérletek eredményei, ahol azonos környezeti feltételek mellett különböző 

genotípusú egyedek, illetve azonos genotípusú egyedek különböző környezetben, eltérő a 

fejlődési stabilitást mutattak. (Clarke, 1997) 

Emiatt a fluktuáló aszimmetriát széleskörben alkalmazzák olyan populációk fejlődési 

instabilitásának leírására, melyek számos környezeti stressz hatás befolyásolása alatt állnak, 

mint pl.: a hőmérséklet, táplálékellátottság, sugárzás, szennyezőanyagok, populáció denzitás 

változása, zaj, paraziták, megvilágítás, predációs kockázat vagy habitat struktúra változása. 

(Möller és Swaddle, 1997) Ezen vizsgálatok alaphipotézise szerint a fluktuáló aszimmetria 

magasabb lesz a stressz hatás alatt álló populációkban, mint azokban, amelyek nem állnak 

ilyen nyomás alatt. Az ilyen jellegű tanulmányok általában pozitív eredményekkel szolgálnak. 

 Néhány esetben, azonban ellentétes eredményeket kaptak a kutatók, amit a zavaró 

tényezők ismeretlen szintjével és hatásával az adott fajra, továbbá rossz karakter és statisztikai 

elemzés választásával indokolják általában. (Markow, 1995, Woods és mtsai. 1999) 

A környezeti stressz és a FA kapcsolatával foglalkozó tanulmányokban problémát 

jelent, hogy a kutatók a FA lehetséges genetikai hátterétől eltekintenek, a FA szintekben 

tapasztalt eltéréseket kizárólag a környezetből eredő hatások számlájára írják. (Palmer, 1994) 

A 2.1.2.1-es fejezetben kifejtettek szerint azonban ez nem bizonyított, amit jól szemléltet 

McKenzie(1997) ausztráliai döglégyfajon (Lucilia cuprina) végzett vizsgálata. A faj egyes 

populációiban olyan gének alakultak ki, amelyek kivédik számos inszekticid hatását - mint 

pl.: dieldrin, diazinon -, mégis emelkedett fluktuáló aszimmetriát mutattak a sörték számában, 

csakúgy mint az a populáció, ami ilyen rezisztenciával nem rendelkezett. 

 A kutatók egy része a természetben működő, nehezen kontrollálható, összetett 

stresszfolyamatok miatt, a FA és a környezeti stresszorok összefüggését inkább laboratóriumi 

körülmények között vizsgálja. Például Kristensen és mtsai. (2004) ugróvillásokon (Folsomia 
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candida) mutattak ki tributiltin, nonilfenol, valamint DEPH vegyületekkel való kezelés 

hatására FA növekedését, nonilfenol esetében pedig még dózisfüggést is. 

 Természetes populációkra ható környezeti stressz és a FA aszimmetria kapcsolatának 

vizsgálatára kevesebb példát találunk a szakirodalomban. Magyar példaként említeném 

Herczeg és mtsai. (2005) munkáját, melyben két élőhelytípus kockássikló populációjának 

vizsgálatakor a bolygatottabb élőhelyen FA értéke magasabbnak bizonyult. Ez a kutatás jól 

példázza a fluktuáló aszimmetria konzervációbiológiában való alkalmazhatóságát is. Az ilyen 

célú alkalmazásoknál két kérdés merül fel: 1) Mennyit kell emelkedni a FA értékének ahhoz, 

hogy egy populációt szignifikáltan stresszeltnek tekintsünk? 2) Mennyire alkalmas korai 

vészjelzőként a FA? A fluktuáló aszimmetria a biomonitorozó programok hasznos 

eszközeként szolgálhat, hisz értéke általában még azelőtt megnövekszik, hogy az élőlényeknél 

drasztikus fitnesszcsökkenést tapasztalnánk.  
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2.2. Halak kormeghatározása otolith segítségével 

   
  A halak életkorának megállapítására leggyakrabban a pikkelyeken, úszósugarakon, 

kopoltyúfedőn, otolithokon, csontokon fejlődő, évszakos periodicitást mutató, úgynevezett 

növekedési évgyűrűket használják. A halak korának meghatározása évgyűrűkből hosszú időre 

nyúlik vissza. A csigolyatest évgyűrűit már 1759-ben használták angolnák (Anguilla anguilla) 

korának meghatározására, míg a pikkelyeket ilyen célból először 1888-ban sima lepényhalon 

(Pleuronectes platessa) alkalmazták. (Hederström, 1959, Ricker,1975) Az otolith 

kristályokon évente képződő évgyűrűket először Reibisch 1899-ben szintén sima lepényhalon 

fedezte fel, majd 1971-ben Pannella mérsékelt égövi halfajok otolithjait vizsgálva az 

évgyűrűk között körülbelül 360 vékony gyűrűt fedezett fel, amit az otolithok 

mikrostruktúrájának napi változásainak interpretált.  Ez a módszer mára az egyik 

legelterjedtebb és legmegbízhatóbb kormeghatározási eljárássál vált, hisz azzal, hogy az 

otolith kristályok mikrostruktúrájában nemcsak éves (annulae, AGI=annual growth 

increment), hanem napi növekedési gyűrűk (lamellae, DGI-daily growth increment) is 

megfigyelhetők, az állat élettörténetét hűen reprezentálják. Ezen eljárás előnye még a fentebb 

említett meszes struktúrákkal szemben, hogy az állatot ért stresszhatások esetén sem 

reabszorbeálódnak a már lerakódott gyűrűk.  

  A halak ektodermális belső fülét a hártyás labirintus központi üregei, a zsákocska 

(sacculus), a tömlőcske (utriculus), az utriculusból kiinduló három félkörös ívjárat, és a 

sacculus kis kiöblösődése a lagena (magasabbrendűek csigavezetékének előfutára) építik fel. 

A hanghullámok és a gravitáció érzékelésére szolgáló receptorok a hallófoltokban (macula 

utriculi, m. sacculi) találhatók.  Az érzéksejtek apikális részén csillangók, excentrálisán egy 

kinocilium, valamint több, a kinocilium irányába növekvő hosszúságú sztereocilium található. 

Az érzéksejtek által alkotott szenzoros epithelium (ún. macula) az otolithok barázdáiba 

(sulcus) simul, és csillangóik (ciliáik) egy kocsányás masszába, ún. otolith membránba 

ágyazódnak, ami az otolithok és a receptorsejtek közti kapcsolatot teremti meg. (3.ábra) 
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3. ábra. (Popper, A.N. és mtsai., 2005) a) a csillangós érzéksejt sematikus rajza. b) szenzoros 

epithélium és az otolith elhelyezkedése a hártyás labirintus központi üregeiben. 

Mivel az otolithok a testnél 3-szor nagyobb sűrűségűek, ezért a szenzoros epitheliumhoz 

képest más amplitúdóval és periódussal mozdulnak el. Az elmozdulás végül direkt - otolith a 

ciliák csúcsához ér - vagy indirekt úton - otolith membránon keresztül - a szőrsejtek ciliáinak 

(csillangó) elhajlását idézi elő. A ciliák elhajlása után a sejtbe Ca2+ áramlik be ioncsatornákon 

keresztül. Ez az ionbeáramlás olyan változások kaszkádját indítja el, ami végső soron 

neurotranszmitter felszabadulást eredményez az érzéksejtek bazális oldalán, serkentve a VIII. 

agyideg afferens végződését. Az agyideg által továbbított ingerületet kiválthatja mozgás, 

hanghullám vagy a fej helyzetének megváltozása, hisz a szenzoros eptihelium vibrációs és 

rotációs receptorokat egyaránt tartalmaz. (Popper és mtsai., 2005) 

A halakban a három pár otolithot szoktak megkülönböztetni, név szerint a lapillust, az 

asteriscust és a sagittát, melyek mind elhelyezkedésükben, méretükben, alakjukban és 

mikrostruktúrájukban különböznek.  (1. kép.) 

 

 

 

 

 

sztereocilium 
 

efferens idegvégződés 

afferens idegvégződés 

otolit 

otolith membrán 

az otolith 

barázdájában 
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lapillus 

A sagitta a három pár közül a legnagyobb otolith, ezért legtöbbször ezt használják 

kormeghatározásra, mert könnyebb megtalálni és kipreparálni, továbbá a mikrostruktúrális 

elemzéseknél is szélesebb növekedési gyűrűkre számíthatunk a lapillushoz és asteriscushoz 

képest.  

  Az otolithok elsősorban aragonit (CaCO3) kristályokból és fibrózus, kollagénszerű 

fehérjéből ún. otolinból épülnek fel. ( Morales-Nin, 1986 )  Az otolithok mérete a CaCO3 és a 

fehérjeszálak már meglévő kristályfelszínre történő rárakódás révén növekszik. Ez a ciklikus 

folyamat a halak belső kálcium anyagcseréjétől és aminosav szintézisétől függ. (Simkiss, 

1974)  A meszesedett szövetekben megfigyelhető éves növekedési gyűrűk (annulae) részben 

a környezet évszakfüggő változásai miatt kialakuló anyagcsere folyamatok megváltozását 

tükrözik. A hőmérséklet, a táplálék elérhetőség periodikus változása mérsékelt égövi fajok 

esetén sokkal szabályosabb, mint trópusi fajok esetén. A mérsékelt égövi halfajoknál évente 

egy nyári intenzívebb táplálkozást, gyorsabb növekedési időszakot jelző gyűrű, és egy téli, 

alacsonyabb táplálékellátottságot, emiatt lassabb növekedési periódust mutató gyűrű alakul ki.  

 Az évente kialakuló gyűrűk számából a hal korára lehet következtetni, míg a növekedési 

zónák vastagsága a növekedés üteméről nyújt információt. Az otolithok alakja, vastagsága, 

hossza a halfajok között, de legtöbbször a fajon belül is nagyon különböző lehet. Az otolithok 

általános külső morfológiája a szakirodalomban használt leggyakoribb kifejezésekkel a 4. 

ábrán található.  

1. Kép. (Stevenson és Campana,1992) A halak belső fülének ábrázolása dorzális nézetből, a koponytető 

eltávolítása esetén . A képen jól látható a három pár otolith elhelyezkedése: a lapillus az utriculusban, az 

asteriscus a lagenában, míg a sagitta a sacculusban található.  
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4. ábra. (Stevenson és Campana,1992) 

Egy otolith (jobb oldali sagitta) általános 

szerkezete. AR= Antirostrum: az otolith 

anterior ujjszerű nyúlványa, a rostrumhoz 

képest dorzális irányba helyezkedik el. 

R=Rostrum: az otolith legnagyobb, 

anterior irányú nyúlványa. PR= 

Postrostrum, a sagitta posterior végét 

kijelölő nyúlvány. Sulcus= az otolith 

mediális felszínén végighúzódó barázda. 

A belső fülből kipreparált otolithok 

többféleképpen vizsgálhatók: 

• A legegyszerűbb esetben ha az otolith elég vékony (<1mm), megfelelő tisztítás, 

zsírtalanítás után sztereomikroszkópban felső megvilágítás mellett az évgyűrűk 

láthatóvá válnak 

• Olajozás, égetés: az otolithot egy előre kiválasztott sík mentén (sagittális, frontális 

vagy transzverzális sík), olajjal (pl. étolaj, cédrusolaj) bekenik, majd Bunsen égő 

lángjánál kicsit megégetik. Ezáltal évgyűrűk kontrasztosabbá, könnyebben 

számolhatókká válnak. (http://www.marinebiodiversity.ca/otolith) 

• Vastagabb otolithok esetén az otolithokat először valamilyen médiumba - pl. epoxi, 

pillanatragasztó, termoplasztikus ragasztó - beágyazzák, majd lecsiszolják 

dörzspapírral/dörzskővel, polírozó kendővel a mag (nukleusz) síkjáig. Az így nyert 

metszetet elektronmikroszkópban lehet vizsgálni, ahol nemcsak az éves növekedési 

gyűrűk, hanem az otolith finomabb mikrostruktúrája (napi növekedési zónák) is 

láthatóvá válnak. 

• radiokémiai jelölés: Ez egy jelölés-visszafogásos módszer. Az állatba jutatott 

izotópok (pl.: 210Pb,226 Ra, 228 Th,228Ra) az otolithkristályokba beépülnek, a hal 

újrakifogása esetén az alkalmazott izotóp és származéka féléletidejének ismeretében a 

kezelés óta eltelt idő kiszámítható. (Campana,S.E. és mtsai.,1990, Smith, J.N. és 

mtsai., 1991) 

Hossz 

Dorzális vég 

Ventrális vég 
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2.3. CYP1A1 és az etoxirezorufin O-deetiláz (EROD) aktivitás 

 

 Az elmúlt évtizedek intenzív technikai fejlődése és urbanizációja megkönnyítette az 

emberiség életét, ám ez a kényelem a másik oldalon a környezet folyamatos terhelését jelenti. 

Az ipar és a városok révén kibocsátott több ezer, lassan lebomló szerves szennyezőanyag, 

valamint a nehézfémek káros hatásai nehezen becsülhetőek meg. Tekintettel a hidrofób 

szerves vegyületek és származékaik számának gyors ütemű növekedésére (a huszadik 

században évente mintegy 1000 új vegyszer jelent meg (Sen és mtsai, 2009), az ilyen 

szennyezőanyagok megjelenésének, hatásának, lebomlásának vizsgálata intenzíven kutatottá 

vált. A különböző emberi tevékenységek, szennyezőanyagok ökoszisztémára gyakorolt 

hatásának becslését tudományosan elfogadott módszerekkel, ökológiai és környezeti 

kockázat becslésekként definálják. (Ecological and environmental risk assessment=ERA) 

(Depledge, M.H., Fossi, M.C., 1994). A különböző szennyezőanyagok gyakran egymást 

erősítve fejtik ki toxikus hatásukat, ami megnehezítheti az egyes vegyszerek hatásának 

megállapítását. Továbbá az ilyen vegyületek vadon élő populációkra gyakorolt kedvezőtlen 

hatása legtöbbször csak később válik észlelhetővé, amikor már káros következményei nem 

orvosolhatók a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével. A tengerek 

veszélyeztetettségét jól jelzi az az adat, miszerint, a tengeri ökoszisztémába körülbelül 60.000 

féle vegyszer kerül (Goksoyr és Forlin 1992). Ezen szennyezőanyagok expozíciójuktól, 

koncentrációjuktól és toxicitásuktól függően közvetlenül károsíthatják az élőlényeket, illetve 

bennük akkumulálódva, majd a táplálékláncban felhalmozódva közvetve fejthetik ki 

hatásukat. A szennyezőanyagok okozta (szubletális) stresszhatásra az élőlények 

szerveződésük különböző szintjén adhatnak választ. (5. ábra ) A káros anyagok a sejteken 

belül kölcsönhatásba léphetnek különféle makromolekulákkal (lipidek, nukleinsavak, 

fehérjék), ami a sejtek molekuláris működésének megváltozását eredményezi, egy jól mérhető 

biokémiai választ szolgáltatva a szennyezésre (biológiai aktivitás változása). Ha a természetes 

vizek állapotát szeretnénk felmérni, a különböző halfajok kiváló indikátorként szolgálnak, 

hisz a vízben szinte mindenhol megtalálhatók, egész testfelületükön és kopoltyújukon 

keresztül állandó érintkezésben vannak a vízzel (és így a benne lévő szennyezőanyagokkal), 

továbbá ökológiai szerepük kiemelkedő fontosságú a vízi táplálékhálózatokban.  
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5.ábra  (van der Oost és mtsai., 
2002): Biológiai rendszert felépítő 
egységek szennyezés hatására 
kialakuló válaszreakcióinak 
sorrendisége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.2.1. Biomarkerek, mint a környezetszennyezés korai „vészmadarai” 

 2.2.1.1. Definíció 

 
 Az elmúlt évtizedekben számos világszervezet (WHO-World Health Organization, 

OECD-Organization for Eonomic Co-operation, ECETOC-European Centre for 

Ecotoxicology of Chemicals) nem kevés időt és pénzt áldozott a környezetbe került 

nagyszámú szennyezőanyagok koncentrációjának, illetve azok környezetre gyakorolt 

hatásának vizsgálatára. A legtöbb ilyen célú kutatás eredményei kevéssé összehasonlíthatók, 

környezetkezelési tervekhez nem használhatók, hisz általában célkitűzéseik nem egyformák, 

továbbá csak kisebb régiókról és periódusról, és különböző szennyezőanyagokról nyújtanak 

információt. Ezeket a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni a biomonitorozó programok az 

egységes célkitűzésekkel, a mérések hasonló kivitelezésével, melyek a regionális adatok 

globális programokban való használatát elősegíthetik. Horvátország például a MEDPOL 

program (1975) biomonitorozó hálózatának részét képezi, mely a Földközi-tenger 

szennyezettségét igyekszik felbecsülni, nehézfémek (réz és kadmium), klórozott 

szénhidrogének (PCB, DDT) vizsgálatával a tengeri élőlényekben, továbbá a tengervíz 

olajtartalmának analízisével. A biomonitorozó programokból szerzett regionális adatok, 
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nemzetközi környezetkezelési tervek kidolgozásához járulnak hozzá. A nemzetközi 

összefogás különös jelentőséggel bír a Földközi-tenger esetében, hisz több országhoz tartozik. 

Az ilyen együttműködésekhez elengedhetetlen egy egységes tudományos nyelvezet, melynek 

főbb kifejezéseit az alábbiakban ismertetem. A biomarker fogalomra sokféle definíció látott 

már napvilágot, melyek közül néhány tágabban, néhány pedig szűkebb értelmezésben 

használja: 

• Peakall az 1994-es publikációjában a biomarker fogalmát az élőlények olyan biológiai 

válaszreakciójában bekövetkezett változásra használta (molekuláristól az élettani és 

viselkedésbeli változásig), mely a környezetbe került toxikus vegyületek hatására 

alakul ki.  

• A WHO (World Health Organization) 1993-ban szintén egy szélesebb értelmezésben 

használja a fogalmat: minden olyan mérést biomarkerként fogadnak el, ami egy 

biológiai rendszer és egy potenciális veszélyeztető tényező - legyen az akár kémiai, 

fizikai vagy biológiai - közti kapcsolatot hűen tükrözi. 

• Általánosságban elmondható azonban, hogy a biomarkereket inkább celluláris szinten 

értelmezik, sem mint egy magasabb biológiai szerveződési szinten. Ez azért is fontos, 

mert az élőlények között sejtszinten több az azonosság, így a biokémiai 

válaszreakcióik használata biomarkerként megteremti a különböző fajok 

összehasonlíthatóságának alapját.  

• Diplomamunkámban Van Gestel, C.A.M., Van Brummelen, T.C., (1996.) 

meghatározásában fogom használni a biomarker kifejezést. Eszerint a biomarkerek 

olyan, a környezetben levő vegyületre adott biológiai válaszreakciót jelentenek, amit 

szubindividuális szinten mérünk, vagyis az élőlényen belül vagy annak valamilyen 

produktumában, pl.: szőrben, ürülékben, vizeletben. Ez a biológiai válaszreakció a 

normál állapottól való eltérést mutatja, hisz egészséges élőlényben 

(szennyezőanyagnak nem kitett) ilyen nem detektálható. 

 

 Fontos elkülöníteni a bioakkumulációs marker és a biomarker közti különbséget. Ha fel 

szeretnénk becsülni, hogy potenciális veszélyt jelent-e egy vegyület, kétféleképpen járhatunk 

el (WHO 1993): 

 1) Egy vegyület, vagy származékainak mennyiségét megmérjük az élőlény sejtjeiben, 

szöveteiben, vagy testfolyadékában stb. (bioakkumuláció). 
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 2) Szennyezésnek kitett egyedben bekövetkezett biológiai válaszreakciókat mérünk, mint 

például citogenetikai- vagy reverzibilis élettani változásokat (biomarkerek). 

Az 1)-es pontban mért indikátorokat nevezzük bioakkumulációs markereknek. 

Bioakkumuláció az a jelenség, amikor különféle perzisztens szennyezőanyagok a vizsgált 

organizmus szöveteiben felhalmozódnak. Az ilyen xenobiotikumok bekerülhetnek az élőlény 

szervezetébe közvetlenül a vízből (kopoltyún, bőrön keresztül), vagy például szennyezett 

táplálék fogyasztásával. A bioakkumulációs markerek használatával a szennyezőanyagok 

koncentrációjáról (a környezetben és az élőlényben egyaránt), valamint a vizsgált fajok 

xenobiotikum felvevőképességéről kaphatunk hasznos információkat. Míg a biomarkerekkel a 

káros vegyületek hatását próbáljuk meg feltérképezni, az egészséges állapottól való eltérések 

detektálásával.  

 Mivel képtelenség minden, a környezetet veszélyeztető szennyezőanyagot monitorozni, 

egyszerűbb egy vízi élőhely minőségének felmérésekor az élőlények biokémiai változásait 

figyelemmel kísérni, amelyek tükrözhetik az egészségre káros vegyszerek jelenlétét. A jó 

biomarkerek igen pontosan jelzik, mind a szennyezőanyag élőlény általi elérhetőségét, mind 

annak korai biológiai válaszreakcióit. (van der Oost és mtsai., 2002) A fentiekből kifolyólag 

nem véletlen, hogy a kutatásokban legtöbbször használt biomarkerek olyan enzimek, melyek 

a szervezetbe került káros anyagok detoxifikációját végzik. Először 1962-ben írtak le 

halakban olyan enzimeket, amelyek a szennyezőanyagok átalakítását végzik, melynek 

jelentőségét korán felismerve, nagy számban jelentek és jelennek meg ilyen témájú 

publikációk.(Sen, A. és mtsai. 2009) Mindamellett, az ilyen ökotoxikológiai vizsgálatok a 

kémiai analízissel kombinált gyakorlati alkalmazása a különböző biomonitorozó 

programokban csak később terjedt el. Biomarkereket először a’80-as évek végén Olaszország 

és Franciaország együttműködése révén végzett biomonitorozó programban alkalmazták a 

szennyezőanyagok tengeri élőlényekre gyakorolt szubletális hatásának vizsgálatára. 

(GICBEM=Groupe Interface Chimie-Biologie des Ecosystemes Marins 1986-1993) Ezután 

1994-től napjainkig számos nemzetközi monitorozó programban helyet kapott a kagylók és 

benthikus halak celluláris és biokémiai válaszreakcióinak vizsgálata, szennyezésnek kitett 

területeken. (BIOMAR 1994-1998, MEDPOL, 1995-napjainkig, BEEP 2000-2003) 

 

 2.2.1.2. A biotranszformáció és enzimei 

  
A környezetben fellelhető xenobiotikumok - peszticidek, poliaromás szénhidrogének 

stb. - általában lipofil szerves vegyületek, melyek az élőlények szervezetébe kerülve könnyen 
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átjuthatnak a sejtmembránokon. Az élő szervezetekben a xenobiotikumok eliminálására két 

alapvető védekezési mechanizmus fejlődött ki: a biotranszformáció és a transzportfolyamatok. 

(Handschin és Meyer, 2003) A  biotranszformáció során ezen szennyezőanyagok enzim-

katalizált átalakítása történik, melynek következtében poláros metabolitok képződnek, amik 

az eredeti vegyületnél sokkal könnyebben kiürülhetnek a szervezetből, például a vizelettel. A 

xenobiotikumok ilyen metabolizmusa általában kedvező hatású lehet az élőlény számára, hisz 

a testidegen anyagok inaktiválását, méregtelenítését eredményezi, ám az is előfordulhat, hogy 

sokkal károsabb vegyületek - reaktív intermedierek, reaktív oxigén gyökök - képződnek az 

eredeti szennyezőanyag bioaktivációja révén. Ilyen például a policiklikus aromás 

szénhidrogének átalakítása során keletkezett benzo[a]pirenidol epoxid, mely képes 

makromolekulákhoz kovalensen kötődni, és ezúton membrán dezintegrációt, DNS károsodást, 

fokozott citotoxicitást előidézni, továbbá rákkeltő hatású is. ( Kammann, U. és mtsai 2005) A 

testidegen anyagok detoxifikálásában szerepet játszó legfontosabb szerv a máj, habár a 

biotranszformáció enzimrendszerei megtalálhatók a vese, a bél, az ivarmirigyek, illetve a 

halak esetében a kopoltyúban is. A kopoltyúban például az oxidatív és a konjugációs 

enzimrendszerek is megtalálhatóak, mégis a májjal összehasonlítva alacsonyabb aktivitást 

mutatnak. (Ueng és mtsai 1992) Mindamellett érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években 

megnőtt a kopoltyú enzimrendszereivel foglalkozó vizsgálatok száma. Ezen kutatások 

rámutatnak a kopoltyú xenobiotikumok felvételében játszott szerepére, ami a vízzel való 

magas perfúziós rátájának köszönhető. (Fernandes és mtsai., 2008, Dautremepuits és mtsai. 

2009) 

  A biotranszformáció enzimeiről általánosságban elmondható, hogy igen széles 

szubsztrátspecifitással rendelkeznek, ami gyakran egymást átfedő, továbbá szubsztrátjaik az 

esetek többségében a környezetből felvett (exogén) anyagok. A biotranszformáció enzimeinek 

aktivitásváltozása igen hatékony, széleskörben alkalmazott biomarker. A változás lehet az 

enzim indukciója, a már meglévő enzimek aktiválódása, vagy azok de novo szintézise révén 

(legfontosabb), illetve gátlása, az enzimaktivitás blokkolása, vagy egy enzim-inhibitor 

komplex kialakulása következtében. (van der Oost és mtsai., 2002).  

Az enzimek 2 csoportra oszthatók attól függően, hogy a biotranszformáció mely 

szakaszában játszanak szerepet: 

• I. fázis enzimei: a xenobiotikumhoz hozzákapcsolnak vagy lehasítanak reaktív 

funkcionális csoportokat, oxidáció, redukció, dehalogenizáció, hidrolízis útján. 

(Goeptar, A.R. és mtsai., 1995) Egyes xenobiotikumok az átalakítás után már képesek 

kiürülni a szervezetből, hisz vízoldhatóbbakká válnak, míg másokat a II. fázis enzimei 
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továbbalakítanak. A legtöbb átalakítást az I. fázisban kevert funkciójú 

monooxigenázok (MFO) végzik, melyek közé olyan fehérjék tartoznak, mint a 

citokróm P450 (cytP450), citokróm b5, valamint a NADPH citokróm P450 reduktáz. 

• II. fázis enzimei: a xenobiotikumok, vagy azok származékainak valamely endogén 

ligandumhoz való kapcsolásában játszanak szerepet. Az ilyen addíció során a toxikus 

vegyületekhez általában nagy, poláris csoportok vagy molekulák (cukrok, 

aminosavak) kapcsolódnak, könnyebbé téve azok exkrécióját. (van der Oost és mtsai., 

2002) Az elektrofil vegyületek és származékaik általában glutátionhoz (GSH) 

kapcsolódnak, ami a glutátion S-transzferáz (GST) által katalizált. Amíg a nukleofilok 

glukoronsavval (GA) konjugálódnak. (George, 1994.) Az előbb említett glutátion S-

transzferáz mellett az egyik legfontosabb enzimei a II. fázisnak az UDP-glukuronil 

transzferázok, melyek a konjugációk kb. 80% -át végzik, továbbá a szennyezésre 

mutatott szenzitivitásuk miatt széles körben alkalmazott biomarkerek. 

• III.  Fázis: Ezt „kiválasztási fázisnak” is nevezik, amely során a II. fázis termékei 

tovább módosulhatnak, illetve különféle transzporterek segítségével elszállítódnak. 

(Suzuki és Sugiyama, 2000) 
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2.2.1.3. Egyéb biomarkerek 

 

Az előző fejezetben igyekeztem bemutatni a biotranszformáció enzimeit 

részletesebben, nemcsak azért mert szakdolgozatom tárgyát képezi egy, az I fázisba tartozó 

enzimének vizsgálata, hanem mert ezen enzimek aktivitás vizsgálata, a leggyakrabban 

alkalmazott biomarkereknek tekinthetők.  

Kiemelten kezelném az oxidatív stressz paramétereit, mint sokat vizsgált 

biomarkereket. Számos szennyezőanyag toxicitása oxidatív stresszként nyilvánul meg az 

élőlények szervezetében. Az ilyen toxicitás károsító hatását citotoxikus, reaktív 

oxigénszármazékok képződésén keresztül fejti ki. Biomarkerként az antioxidáns enzimek, 

mint pl. szuperoxid diszmutáz (SOD), kataláz (CAT), glutátion peroxidáz (GPOX) 

aktivitásának növekedését vizsgálják, illetve az oxidatív károsodás következményeképpen 

kialakuló lipid peroxidáció, DNS oxidáció (hidroxilált bázisok) és methemoglobin szint nyújt 

fontos információt a szennyezés hatásáról. A diplomamunkám szempontjából kiemelt 

fontossággal bír a fent említett biomarkerek csoportja, mert mindezidáig csak ezen 

paraméterek segítségével vizsgálták a kis sziklahalat (Scorpaena porcus). Mind a Fekete-

tengeren, mind a laboratóriumi körülmények között végzett két kutatás, melyekben a máj és a 

gonádok antioxidáns enzimeit (SOD, glutátion reduktáz, CAT) vizsgálták, jól tükrözte a PCB 

szennyezés káros hatásait. (Rudneva és Zherko 1998, Rudneva és mtsai. 2003) E két vizsgálat 

pozitív eredményei előrebocsátják a kis sziklahal indikátorfajként való alkalmazhatóságát. 

 A továbbiakban a teljesség igénye nélkül, felsorolás szinten említem az ökológiai és 

környezeti kockázat becsléséhez (ERA) használt, jól alkalmazható biomarkereket. Némelyek 

specifikus válaszreakciót adnak egy-egy xenobiotikumra, míg mások aspecfikusat. Egyesek a 

rövid ideje fennálló szennyezést, más biomarkerek pedig a krónikus szennyezettséget jelzik, 

bizonyos paraméterek szinte minden körülmény között használhatók, mások szigorú 

fenntartásokkal kezelendők. A biomarkerek fentiekben említett sokfélesége miatt érdemes 

több biomarkert (multiparaméteres vizsgálat) együttesen alkalmazni, hogy igazán megbízható 

eredményeket kapjunk az élőhely állapotáról és a szennyezőanyagok élővilágra gyakorolt 

hatásáról.  
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Tehát a legfontosabb biomarker csoportok:  

• biotranszformáció eredményeképpen kialakult metabolitok, mint a policiklikus aromás 

szénhidrogének lebontása során keletkezett vegyületek (fluoreszcens aromás keverék-

FAC) mennyisége az epében 

•  stresszfehérjék (hősokk fehérjék), pl. metallothionein mennyiségének mérése bél-, 

máj- és kopoltyúszövetben 

• multixenobiotkius rezisztencia mechanizmusában érdekelt fehérjék vizsgálata, pl. P-

glükoprotein transzportfehérjeszint   

• haematológiai paraméterek, mint például transzaminázok szintjének és aktivitásának 

meghatározása a vér szérumból 

•  különböző immunológiai vizsgálatok 

• reproduktív és endokrin paraméterek, mint a vitellogenin (VTG) szint, vagy zona 

radiata fehérje szint mérése (ZRP) 

•  neuromuszkuláris biomarkerként szolgál az acetilkolinészteráz inhibíciója  

• genotoxikus paraméterek, például a DNS száltörés, DNS hipometiláció, vörösvérsejtek 

nukleáris abnormalitása, mutációs ráta, onkogén aktiváció (nukleotid cserék), 

valamint az apoptózisért felelős megnövekedett endonukeéáz aktivitás, illetve ezek 

révén létrejött DNS fragmentek jelenléte 

• fiziológiai és morfológiai biomarkerek, melyek alatt különféle szövetpatológiai 

vizsgálatok, illetve a testtömegindexek - például a hepato-szomatikus index, és a 

kondíciós faktor - mérése értendő. (van der Oost és mtsai., 2002) 
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 2.2.2. Citokróm P-450 enzimrendszer  

 2.2.2.1. Történeti áttekintés, nevezéktan 

 1955-ben Brodie és mtsai. fedeztek fel egy olyan enzimrendszert az emlősök májánák 

endoplazmatikus retikulumában, ami képes oxidatívan átalakítani különféle 

xenobiotikumokat. A későbbi kutatások során kiderült, hogy ez az enzimrendszer az 

élővilágban mindenhol megtalálható a prokariótáktól az eukariótákig. A citokróm P-450 

elnevezést csak később kapta meg, mely a redukált, CO-dal telített mikroszóma frakció 

450nm-nél mutatott jellegzetes abszorpciós maximumára (Soret-abszorpciós maximum) utal. 

(Garfinkel, 1958) A citokróm P-450 enzimek tiol oldallánccal rendelkező hemoproteinek, 

melyek a monooxigenázok csoportjába tartoznak. Széles szubsztrátspecifitásuk alapján 

számos xenobiotikum (exogén), és endogén anyag - pl.: szteroidok, epesavak, zsírsavak, 

prosztaglandinok, leukotriének - metabolizmusában szerepet játszanak. (Nelson és mtsai., 

1996) 

 Funkcionális diverzitásuk a szövetek közti megoszlásukban is tükröződik, bár főként a 

máj hepatocitáinak endoplazmatikus retikulumában foglalnak helyet, de megtalálhatók a 

vékonybél enterocitáiban, a kopoltyúban, illetve kisebb mennyiségben a vesében, az agyban 

és a tüdőben is. (Sarasquete és Segner, 2000) 

 Jelölésük az angol elnevezés alapján (cythochrome P450 ) CYP rövidítéssel kezdődik, 

majd egy arab szám jelöli  a P450 enzimcsaládot, az ezt követő  betű pedig az alcsaládot, ha 

több is létezik, majd a végén egy arab szám jelöli az adott gént, például CYP1A1. A gének 

elnevezése, azaz a számozása, nagyjából felfedezésük sorrendjében történt. Azonos P450 

családba olyan fehérjéket sorolnak, melyek szekvenciái 40%-nál nagyobb azonosságot 

mutatnak. A citokróm P450 enzimek ősiek, már a prokariótákban jelen voltak, még az 

eukarióták és az oxigén atmoszférában való megjelenése előtt, amit jól tükröz a legősibbnek 

tartott P450 enzimformák káros, aktivált oxigén származékok lebontásában játszott szerepe. 

Napjainkig 8128 különböző szekvenciával rendelkező P450 enzimet azonosítottak, melyek közül 

912 baktériumokban, 240 alacsonyabb rendű eukariótákban, 1264 gombákban, 2867 

növényekben, 2872 állatokban található. (Nelson homepage 2008) A P450 enzimcsalád exon-

intron szerveződése jól tükrözi a génstruktúra sokfélésegét, hisz alig néhány intron pozíció 

konzerválódott a különböző P450 családok között. (Rozman és mtsai. 1996) Ennélfogva a P450 

gének evolúciós története az intronok sorozatos elvesztéséről és gyarapodásáról mesél.  
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 2.2.2.2. Szerkezet és működés 

 

 A citokróm P450 enzimek tehát hasonló funkciójú hemoproteinek, melyek egyetlen nagy 

szupercsaládba sorolhatók. Az általuk katalizált reakciók óriási diverzitása főként az 

enzimcsalád szerkezeti sajátosságai által 

valósulhat meg.  Minden P450 izoenzimről 

elmondható, hogy egyetlen polipeptidláncból 

épül fel, valamint egy kovalens kötéssel 

kapcsolódó vas-protoporfirin IX gyűrűt 

tartalmaz. Az 6. ábrán a CYP102 fehérje 

másodlagos, és a CYP2C5 fehérje harmadlagos 

szerkezete látható, melyek jól reprezántálják a P450 enzimek általános felépítését. 

 

6. Ábra (Werck-Reichhart és Feyereisen 2000): 

A p450 fehérjék másodlagos és harmadlagos 

struktúrája.  

a) CYP102 fehérje másodlagos szerkezetének topológiai 

rajza. A kék téglalapok α-hélixeket, a világossárga, 

szaggatott vonallal körberajzolt téglalapok pedig β-

lemezeket ábrázolnak. Az egyik domén (β), főként β-

lemezekből áll, míg a másik domén (α), nagyrészt α-

hélixek építik fel. Az első doménhez a 

szubsztrátfelismerő és befogadó fehérje rész, míg a 

másodikhoz, a katalitikus centrumot tartalmazó rész 

társult.  

b) a feltekeredett CYP2C5 fehérje szalagábrázolása, 

melyen jól megfigyelhető  az ER membránba ágyazodott 

része is az enzimnek. (sötétlila sáv) A hem rész 

narancsszínben, a szubsztrát pedig sárga színben 

látható a képen. Az α-domén az ábrán bal felül, a β-domén pedig az ER membránhoz kapcsoltan jobb alul 

található. Érdemes megfigyelni, hogy az I hélix a hem fölött helyezkedik el, közel a szubsztrátkötő részhez. A 

képen a hem kötő hurok a hem protoporfirin gyűrű mögött  látható. A fehérje proximális (hátsó) része, a redox 

partner felismerésében illetve az aktív centrumhoz történő elektron szállításban játszik fontos szerepet. A 

szubsztrát befogadó csatorna általában az ER membránjával szoros kontaktusban áll,  és az F-G hurok és az A 

hélix között található. 
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 A P450 enzimcsalád fehérjéire jellemző, hogy aminosavsorrendjük átlagosan 20%-os 

hasonlóságot mutat. A szekvenciákban megfigyelhető ilyen extrém variabilitás azonban nem 

jellemzi az általános strukturális szerkezetüket, ami igen konzervatívnak mondható. A 

legnagyobb strukturális konzervativitás a fehérje magban, a hem körül található, ami az 

elektron és proton transzfer, továbbá az oxigén aktiváció egységes mechanizmusát jelzi a 

családban. Ezt a konzervált részt 4 hélix alkotta „köteg” (D, E, I és L), J és K hélixek, két  

β-lemezekből álló egység, és egy „kanyar” (meander) elnevezésű tekercs (coil) alkotja. Az L 

hélix előtt, a hem proximális oldalán található a hem kötő hurok, amely egy a P450 család 

enzimeire általánosan jellemző szekvenciával rendelkezik (Phe-X-X-Gly-X-Arg-X-Cys-X-

Gly). Továbbá a hem vas ötödik ligandjaként szolgáló ciszteint is ez a rész tartalmazza. A 

P450 enzimek legvariábilisabb régiói a fehérje endoplazmatikus membránba ágyazódó 

aminoterminusánál, valamint a fehérje szubsztrátkötő és felismerő részénél találhatók. Az 

utóbbi rész a szubsztrát befogadó árok és a katalitkus hely közelében helyezkedik el, amelyek 

elég flexibilisek ahhoz, hogy a megkötött szubsztrátot a katalitikus reakciónak kedvező 

helyzetbe állítsák. (Werck-Reichhart és Feyereisen 2000) 

 A P450 enzimek a monooxigenázok legnépesebb csoportját alkotják, melyek olyan 

reakciókat katalizálnak, amiben az O2 molekulának csak egyik oxigén atomja vesz részt 

termék kialakításában, míg a másik oxigén atom H2O-vá redukálódik. A monooxigenázok két 

szubsztrátot igényelnek a két oxigén atom redukálásához: 

• Főszubsztrát: befogadja az egyik oxigén atomot 

• Koszubsztrát: hidrogén atomot szolgáltat, mely az oxigén molekula másik 

oxigénatomját H2O-vá redukálja. 

 A monooxigenázok általános reakciója:  

  AH+BH2+O-O→A-OH+B+H 2O 

Mivel a legtöbb monoxigenáz olyan reakciót katalizál, amelyben a főszubsztrát hidroxilálttá 

válik, ezért hidroxilázoknak vagy kevert funkciójú oxidázoknak/oxigenázoknak hívják 

őket. A monooxigenázokat gyakran aszerint osztályozzák, hogy milyen a koszubsztrátjuk: 

néhányan redukált flavin nukleotidokat (FMNH2, FADH2),  míg mások NADH-t vagy 

NADPH-t, megint mások pedig α-ketoglutarátot használnak. (Lehninger) 
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A citokróm P-450 enzimek, olyan hidroxilációt katalizálnak, ami a következő bruttó 

egyenlettel írható le: 

 

Ahol RH: szerves szubsztrát R-OH-vá, oxidált termékké alakul. Mindemellett egy társult 

elektrontranszport rendszer található, mely a citokróm P450-ből, egy flavoproteinből 

(NADPH/NADH) és egy NADPH-citokróm P450 reduktázból/ citokróm b5 reduktázból áll. 

Az elektrondonor a NADPH/NADH, amelyről NADPH-citokróm P450 reduktáz/ citokróm b5 

reduktáz közvetítésével két elektron szállítódik a P450-re. Az elektronok szállítását a cytP450 

hem prosztetikus csoportjának Fe2+/Fe3+ vegyértékváltozása teszi lehetővé. A cytP450 

redukált formája egy molekula oxigént köt, a molekula egyik atomját a szubsztrát 

oxidációjára használja, amit aztán hidroxil csoporttá redukál, míg a másik oxigénatomból víz 

keletkezik.(Montellano, 2005) Az oxigén beépülése a szubsztrátba a leggyakoribb P450 

enzimreakció, de emellett a szubsztrát dealkalizációját, dehidratációját, dehidrogenizációját, 

izomerizációját, dimerizációját, redukcióját, valamint C-C kötés felbomlását is 

katalizálhatják. A P450 enzimek katalitikus ciklusának általános sémája az 7. ábrán látható. 

(Werck-Reichhart és Feyereisen, 2000) 
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7.ábra: (Werck-Reichhart és Feyereisen 2000): 1.lépés: a szubsztrát kötődik, ami az abszorbancia maximum, 

a spin és a redoxpotenciál megváltozását és az (Fe3+) ferri-komplex kialakulását  eredményezi a hem protein 

rendszerben. 2. lépés: az előző lépés során a redoxpotenciál emelkedése lehetővé teszi a komplex egy 

elektronos redukcióját és így egy magas-spin, ötös koordinációjú ferro-komplex (Fe2+) alakul ki. (Ehhez a 

komplexhez tud kötődni - az ábrán nem jelölt - CO, a Soret csúcs jellegzetes eltolódását eredményezve 450nm-

en. A CO-al kialakított komplex meggátolja az O2 kötődését és aktivációját ) 3. lépés: a molekuláris oxigén 

kötődése révén egy szuperoxid komplex alakul ki. 4. lépés:második redukciós lépés, ami aktivált oxigén 

származékokat eredményez, mint [B]-: Fe3+ (ferri) peroxo komplex, mely elektrofil oxidánsként OH+ beépülését 

katalizálja, vagy [C]: oxo-ferril komplex (Fe4+=O), ami szintén elektrofil és a leggyakrabban katalizált reakcióban, 

a szubsztrát hidroxilációjában (O beépülésében) játszik szerepet. A szubsztrát nukleofil támadása [A]2-  és [B]-  

formák által katalizált reakcióban valósulhat meg, míg a szubsztrát redukcióját, izomerizációját vagy  

dehidratációját az enzim oxigén mentes formái katalizálják. Mindezeket együttvéve, valamint a legkülönfélébb 

apoproteinek  és szubsztrátok különféle reaktivitása okozza a P450 enzimek által katalizált reakciók hihetetlen 

változatosságát. 
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 2.2.2.3. CYP1A1 fehérje 

 Tengeri halakon legintenzívebben főként a CYP1A géncsaládhoz tartozó izoenzimeket 

tanulmányozták. A CYP1A alcsaládról érdemes megjegyezni, hogy minden emlős és 

madárfaj rendelkezik CYP1A1 és CYP1A2 génnel, azonban az utóbbival a halak egyáltalán 

nem rendelkeznek. Valószínűsítik, hogy a CYP1A2 gén génduplikáció révén keletkezett a 

szárazföldre „lépő” állatokban, mintegy 380 millió évvel ezelőtt. (Nelson és mtsai.,1996) 

A citokróm P450 1A monoxigenáz (CYP1A1) és annak etoxirezorufin-O-deetiláz aktivitása a 

leggyakrabban alkalmazott biomarkerek közé tartozik. Mivel ez az enzim képes a planáris 

aromás szénhidrogének monoxigenálására, a CYP1A1 fehérje expressziójának indukciója a 

májban jól jelzi ezen szennyezőanyagok jelenlétét a környezetben. A mai napig, több mint 

150 különböző halfajon vizsgálták az etoxirezorufin-O-deetiláz indukció és 

szennyezőanyagok kapcsolatát. (Sen és mtsai., 2009) 

 2.2.2.3.1. Az enzim indukciója 

A halak esetében specifikus fenolbarbitál induktor hatására bekövetkező enzim indukció 

különbözik az emlősökétől. Míg az emlősökben a CYP1A géncsalád mellett CYP2B és 

CYP3A is indukálódhat a fenolbarbitál hatására, halakban kizárólag a CYP1A fehérje 

indukálódása figyelhető meg. (Andersson és Förlin, 1992) A szennyezőanyagok három 

szinten befolyásolhatják az enzim mennyiségét és aktivitását. Növelhetik az mRNS 

szintézisének sebességét vagy annak életidejét, valamint a fehérje stabilitását fokozhatják. 

A citokróm P450 enzimek indukciójának általános sémája az 8. ábrán látható van der Oost és 

mtsai (1996) nyomán. 

 

8. ábra.( van der Oost és mtsai., 1996)  A májsejtbe került xenobiotikumok sorsa. Az I. útvonal detoxifikáció 
vagy toxifikáció, a II. útvonal pedig az enzim indukció lehetséges mechanizmusát ábrázolja. Jelölések: AhR-aril-
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hidrokarbon receptor, Hsp90-90kDa hősokk fehérje,  ARNT-AH receptor nukláris transzlokátor, DRE-dioxin 
érzékeny elem, GST-glutátion S-transzferázok, UDPGT-UDP-glükoronil transzferázok. 

 Az enzim indukció kezdeti lépése során a xenobiotikum egy olyan fehérje komplexhez 

kötődik, ami egy aril-hidrokarbon (Ah) és egy hősokk fehérjéből (HSP 90) áll, ami ezután 

leválik a komplexről. Az Ah receptor ezt követően egy aril-hidrokarbon nukleáris 

transzferázhoz (ARNT) kapcsolódik és a sejtmagba szállítódik. A sejtmagban az ARNT a 

DNS-hez kötődik, a kötőhelyet xenobiotikum szabályozó régiónak (XRE-xenobiotic 

regulatory element), vagy dioxin érzékeny elemnek hívják, ami a génben upstream helyzetű. 

A kötődés révén a CYP1A gén promóter régiója a transzkripciós faktorok számára elérhetővé 

válik. Végezetül az mRNS szintézis növekedése következtében a  fehérje szint megemelkedik, 

és ezáltal még hatékonyabban tudja a máj biotranszformálni a szervezetbe került szennyező 

anyagokat. (Stegeman és Hahn, 1994) 

 A CYP1A család izoenzimjei rengeteg xenobiotikum, főként szerves szennyezőanyag 

biotranszformációjért felelősek. A szerves szennyezőanyagok manapság szinte mindenütt 

jelen vannak a tengerben, köszönhetően hosszú féléletidejüknek, élőlényekben való 

bioakkumulációjuknak, állandó kibocsátásuknak, valamint illékonyságuknak, ami lehetővé 

teszi, hogy a szennyezéstől nagyobb távolságra juthassanak el a leülepedésük előtt. Az 

alábbiakban a CYP1A1 fehérje etoxirezorufin-O-deetiláz aktivitását indukáló legfontosabb 

vegyületeket ismertetetem, főként azokat, amelyek megjelenését az Adriai-tengerben 

észlelték.  

• Klorinált vegyületek közül a PCB-poliklorinált bifenileket és DDT- diklór-difenil-

triklór-etánt az Adriai-tenger északi részén, üledék felszínből Picer és Picer 

(1991) mutatta ki először egy hosszú távú vizsgálat során. Ezek a 

szennyezőanyagok elsősorban a szennyvíz kifolyóknál, iparosodott, nagy 

lakosságú városoknál jelennek meg nagyobb koncentrációban. Az élővilágra 

gyakorolt hatásuk becslésére a DDT szintet számos Adriai-tengerben élő 

halfajban - pl.: Mullus barbatus, Merluccius merluccius, Oblada melanura stb. - 

vizsgálták, melynek értéke 124-37ng/g között változott az Isztriai térségben 

illetve a Rijekai öbölben. (Bayarri és mtsai., 2001) Magas PCB szintet találtak 

továbbá az Olaszországban partra vetett palackorrú delfinek (Tursiops 

truncatus), álcserepes teknősök(Caretta caretta) és az itáliai vizekből kifogott 

kékcápák (Prionace galuca), valamint rókacápák (Alopias vulpinus) 

zsírszövetében is. (Corsolini és mtsai., 1995) A PCB vegyületek közismerten 
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roncsolják az endokrin rendszert, ami reprodukciós képesség gyengülésében, 

tumorok kialakulásában, a tiroid hormonszint változásában, az immunrendszer 

gyengülésében, ebből kifolyólag fertőzéses megbetegedésekben nyilvánul meg. 

Ezek a vegyületek a zsírrétegben raktározódhatnak, és alacsony 

táplálékellátottság esetén lipid metabolizmus útján, majd a vérbe kerülve fejtik ki 

egészségre káros hatásukat. (Park és mtsai., 2008) Ehhez a vegyület csoporthoz 

tartozik még a HCH-hexaklorociklohexán, továbbá a HCB-hexaklorobenzén, 

melynek jelenlétét (0,8-1,1ng/g) a Velencei lagúna üledékéből mutatták ki. 

(Marcomini és mtsai., 1999)  A vegyület bioakkumulációját Storelli és 

Macotrigiano (2000) az olasz partokra vetett álcserepes teknősökben (Caretta 

caretta) vizsgálta. A vizsgált egyedek mája és veséje 20-80ng/g illetve 10-40ng/g 

koncentrációban tartalmazott organoklorin peszticideket. 

• Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH): Azokon a területeken ahol iparosodott 

nagyvárosok találhatók a tengerparton, mindenütt jelen vannak a tengervízben és az 

üledékben egyaránt. Ezek a vegyületek elsősorban fosszilis tüzelőanyagok 3-6 gyűrűs 

égéstermékei, ilyen vegyületek például a fenantrén, az antracén, 

benzo[b]+[k]fluorantén. Az Adriai-tenger északi partjainál végzett üledékvizsgálatok 

során összesen 10 féle PAH  vegyületet találtak, melyek koncentrációja összesen 0,02-

0,5µg/g volt. (Adami és mtsai 2000) Baumard és munkatársai (1998) pedig az Adriai- 

-tengerből származó Mytilus fajok izomszövetében összesen 14 féle PAH-t találtak, 

melyek együttes koncentrációja a mintában 209ng/g dw volt. 

• Szerves ón vegyületek (organotin vegyületek): A TBT -tributiltin elsősorban a hajók 

rozsdásodását gátló festékekben található. Koncentrációja a tengeri üledékben azokban 

a kikötőkben a legnagyobb, ahol a hajókat javítani szokták. A TBT szennyezés káros 

hatása leginkább abban nyilvánul meg, hogy nemcsak a partközeli fajokra van 

hatással, hanem a pelágikus predátorokra, nagyobb mélységben élő halfajokra is. 

Organotin szennyezés forrása az említett hajófesték mellett a kezeletlen városi 

szennyvíz is lehet. 

• PCDD -Poliklórozott Dibenzo-p Dioxin és PCDF-pliklórozott dibenzofurán : A két 

vegyület jelenléte a térségben ismert. Frignani és mtsai 2001-ben a Velencei lagúna 

üledékében vizsgálták koncentrációját, aminek értéke 0,04 és 52,46 ng ITEQ/kg között 

mozgott. Az Adriai-tengerben szardellán, tintahalon, vörös márnán végzett vizsgálatok 

során pedig PCCD/F 0,07-1,07 pg ITEQ/g értékű volt, és a felmérés során az is 
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kiderült, hogy az északi térségből származó minták általában nagyobb ITEQ értékűek 

voltak. (Bayarri és mtsai, 2001) 

  2.2.2.3.2. Az enzim gátlása 

 Bár a CYP1A1 fehérje EROD aktivitásának vizsgálata széles körben elterjedt 

módszer a különféle szerves szennyezőanyagok jelenlétének becslésére a környezetben, 

azonban létezik pár olyan befolyásoló tényező, amivel érdemes tisztában lenni az ilyen jellegű 

vizsgálatoknál. 

  A szennyezőanyagokon kívül más anyagok is kölcsönhatásba kerülhetnek az 

enzimekkel, illetve azok génexpresszióját szabályozó faktorokkal, amelyek gátolhatják 

esetleg az enzim működését, illetve lecsökkenthetik a CYP1A1 fehérje szintjét. Megfigyelték 

például, hogy a nehézfémekkel és klórozott peszticidekkel szennyezett vizekben - melyek a 

karcinogenezis iniciátorai lehetnek - tumorok alakultak ki a halakban, és azok alacsonyabb 

citokróm P450 monooxigenáz aktivitást mutattak. (Rodrigez-Ariza és mtsai., 1995) Az EROD 

enzim csökkent aktivitásának hátterében még számos vegyület állhat, mint például a 

nonifenol (farkassügér, Dicentrarchus labrax), alkilfenol (atlanti tőkehal, Gadus morhua), 

fungicid trifeniltin klorid-TPT (Stenotomus chrysops). (Vaccano és mtsai., 2005, Hasselberg 

és mtsai., 2004, Fent és mtsai., 1998) Aspecifikus enzimgátlást okozhat például a 

hőmérséklet, az ionkoncentráció, a pH hirtelen megváltozása, illetve az enzimfehérje 

denaturálódása.  

  A külső tényezőkön kívül belső tényezők is befolyásolhatják a fehérje szintjét és az 

enzimaktivitást. Többek között az állat egészségi állapota vagy a táplálékellátottsága okozhat 

eltéréseket. Megfigyelték azt is, hogy a környezeti stressz hatására megemelkedett a szteroid 

hormonszint, illetve a máj degeneratív elváltozásai (nekrózis) halakban szintén 

lecsökkentették a citokróm P450 monooxigenázok detoxifikáló hatékonyságát. (Köhler és 

Pluta, 1995, Williams és mtsai., 1998) 

 Az EROD aktivitás és a CYP1A1 fehérje szint csökkenését természetes ösztrogén 

(E2) vagy szintetikus ösztrogén (17α etinilösztradiol) hatására már számos vizsgálat 

bizonyította. (Pajor és mtsai., 1990, Snowberger és mtsai., 1991, Arukwe és Goksoyr, 1997, 

Solé és mtsai., 2002, Kamman és mtsai., 2005, Carrera és mtsai., 2007) Ám az inhibícióért 

felelős mechanizmus azonban csak kevéssé ismert. Az olyan vegyszerek, amelyek nagyon 

hasonlóak a természetes ösztrogén hormonhoz, xenoösztrogéneknek hívják. Ezek a 

vegyületek általában különféle vegyszerekkel, műtrágyával kezelt szántóföldek révén 

kerülnek a természetes vizekbe. Az EROD aktivitás gátlását tehát a nőstények reprodukciós 
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fázisában megemelkedett ösztrogén szint, illetve az imént említett xenoösztrogének jelenléte 

is okozhatja. 

 Az EROD aktivitás eltérő lehet a két nem esetében is, például Solé és mtsai. (2002) 

pontyok (Cyprinus carpio) vizsgálata során a hímekben találtak nagyobb enzimaktivitást, míg 

a nílusi tilápia (Oreochromis niloticus) esetében például a nőstények mutattak nagyobb 

aktivitást. (Figuerido-Fernandes és mtsai., 2006) 

  A CYP1A1 fehérje indukciója eltérő lehet egyes fajokban illetve azok különböző 

populációiban. Jó példa erre a Fundulus heteroclitus, a Bradford-öbölben élő populációján 

végzett vizsgálat. Kiderült ugyanis, hogy az itt élő halakban a Bradford-öböl krónikus és 

magas HAH szennyezettsége miatt az aril-hidrokarbon receptor egy  olyan változata alakult 

ki, ami kevésbé érzékeny a szervezetbe kerülő perzisztens szerves szennyezőanyagokra. 

(Bello és mtsai., 2001) 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 3.1. A vizsgált faj 

 A méréseket kis sziklahalon (Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758) végeztem, melynek 

rendszertani besorolását az alábbiakban ismertetem: 

Phylum  Chordata (Gerinchúrosok) 

 Subphylum  Vertebrata (Gerincesek) 

 Superclassis  Osteichthyes (Csontos halak) 

  Classis  Actinopterygii (Sugarasúszójú halak) 

 Order  Scorpeaniformes (Skorpióhal-alakúak vagy Sárkányfejűhal-alakúak) 

 Familia  Scorpeanidae (Skorpióhal-félék vagy Sárkányfejűhal-félék) 

 Subfamilia  Scorpaeninae 

 Scorpaena porcus- kis sziklahal 

Scorpaena scrofa-nagy sziklahal 

Scorpaena notata-rozsdás sziklahal 

A kis sziklahal az Atlanti-óceánban a Brit-szigetektől az Azori-szigetekig fordul elő, továbbá 

megtalálható a Kanári-szigetek és Marokkó partjainál, valamint a Földközi-tenger, az Adriai- 

-tenger és a Fekete-tengerben mindenhol, ahol sziklás a tengerfenék. A kis sziklahal felül 

szabálytalanul márványozott szürkésbarnás és fekete foltos; hasi oldala rózsaszínes, 

maximális hossza 37 cm (teljes hossz), átlagos hossza 15 cm, súlya pedig maximálisan 870 g 

lehet.(www.fishbase.us) Magányos, fenéklakó, nem vándorló, közönséges faj, mely nappal 

szinte mozdulatlanul, márványos színezetével a sziklás aljzatba, hasadékokba, tökéletesen 

beleolvadva bújik meg. Általában 10-50 m mélyen található meg, de akár 800 méter mélyen is 

előfordulhat.(Bilgin és Celik 2008) Rendszerint éjjel indul zsákmány után kutatni. Táplálékát 

főként kis gébek, nyálkáshalak, ajakoshalak, csikóhalak valamint apróbb rákok képezik, míg ő 

maga alkalmanként nagyobb halak illetve polipok áldozatául esik. (Nimet Selda Başçınar,, 

Hacer Sağlam 2009,Carpentieri és mtsai 2001) Szaporodási időszaka a Földközi-tenger keleti 

medencéjében június közepétől augusztus végéig tart. (Celik és mtsai, 2009) Ivarérettségüket kb. 

2-3 éves korukban érik el.(Bradai, N.és Bouain,A. 1998, Ünsal, N. és Oral, M. 1996, Celik, E. S. 

és Bircan, R. 2004) Ivari dimorfizmus nem figyelhető meg, kivéve az ovulációt megelőző 

időszakban, az ikrások hasa feltűnően duzzadt. Az ivararány tekintetében szinte egész évben a 

nőstények dominanciája figyelhető meg, a nőstények nagyobb méretet érnek el általában, mint a 

hímek, és hamarabb is érik el maximális hosszukat. (Bilgin, S. és Celi, E. S. 2008) 
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Az Adriai tengerben a kis sziklahalon kívül Scorpaenidae családból a nagy sziklahal 

(Scorpaena scrofa, Linnaeus, 1758) és a rozsdás sziklahal (Scorpaena notata, Rafinesque, 

1870) képviselteti magát. Az általam vizsgált fajt a nagy sziklahaltól (maximális hossz: 50cm) 

kisebb mérete, barnás-szürkés színezete - bár előfordulhatnak vörösesebb színű egyedek is -, és az 

álláról hiányzó bőrfüggelékek különböztetik meg. A rozsdás sziklahal méretében közel hasonló 

(maximális hossz: 24.0 cm), ám nevéből adódóan vörösesebb színezetű, illetve jóval nagyobb, 

kiugróbb szemű, mint a kis sziklahal. (2. kép) A családra jellemző, hogy  a hátúszó, a 

hasúszó, a farokalatti úszó egyes úszósugarai, illetve a kopoltyúfedő tüskéinek tövénél egy- 

-egy méreg mirigy található. A méreg fehérjetartalmú, ebből kifolyólag termolabilis, enyhe 

bőrirritációt, ödémát okozhat.  

 

A kis sziklahal akár a 18 éves kort is elérheti, az Adriai-tengerben átlagosan 11 éves koráig él. 

( Aksiray, F. 1987, Jardas, I. és Pallaoro, A. 1992) A maximális életkor 7-18 éves kor között 

változhat, amit az élőhely eltérései és a halászat intenzitása befolyásol elsősorban. Az Adriai- 

-tengerben áprilistól júniusig, illetve szeptembertől novemberig halásszák. Halászati 

2. kép. A Scorpaenidae család tagjait egymástól elkülönítő bélyegek. Jobb oldalon a kis sziklahal, bal felül 
a nagy sziklahal, állán a jellegzetes bőrfüggelékekkel, bal alul pedig a rozsdás sziklahal látható. 
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3. kép. Műholdas felvétel Puláról. A képen a kéknyíl a nagy kikötőt, a szennyezett 
mintavételi területet jelöli, a narancssárga nyíl pedig a nem szennyezett mintavételi 
területre mutat. A sárga csillagok azokat a területeket jelölik, ahol leggyakrabban 
kihelyeztük a hálókat 

szempontból fontos, a nagy sziklahallal összehasonlítva viszont kevésbé értékes fajnak 

számít, elsősorban méretéből adódóan. A halászhálókban igen gyakori fogásnak számít, ám az 

utóbbi években a helyi halászok véleménye szerint a korábbi tömeges előfordulásuk 

észlelhetően csökkent. A kutatás szempontjából a kis sziklahal számos előnyös tulajdonsága 

indokolta a választását, többek között a fentiek során már említett széles elterjedése, gyakori 

előfordulása, valamint jelenléte szennyezett területen is. A kutatást nagyban megkönnyítette a 

faj szívós természete, hisz a kopoltyúhálóból való kiszedést, szállítást szinte minden esetben 

túlélte.  

 

 3.2. A mintavételi területek és a mintavételezés módszere 

 

 A vizsgálat helyszínéül Isztria, Pula városa szolgált. Pula 62 080 fős lakosságával az ötödik 

legnagyobb város Horvátországban. Bár a város fő bevételi forrása a turizmusból és a 

halászatból 

származik, a 

lakosság közel 

felének a helyi 

hajógyár 

(Uljanik) nyújt 

munka-

lehetőséget. A 

gyárat 1856-ban 

alapították, 

amikor a terület  

az Osztrák- 

-Magyar 

Monarchia része 

volt. Pula ezután 

az antik múltú 

kisvárosból 

hamarosan 

modern iparvárossá nőtte ki magát, és az első világháború alatt kikötője az osztrák-magyar 

csatahajók és az egész hadiflotta fő bázisává vált. A hajógyár 1947-től 1998-ig nagyobb 
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technikai fejlesztéseken esett át, és a mai napig a világ összes részére szállít újonnan épített 

hajókat.  

A kis sziklahalak gyűjtése két területről valósult meg. Szennyezett mintavételi 

területnek a pulai nagy kikötőt 

választottam, mely viszonylag nagy 

hajóforgalmat bonyolít le.( É 44°52'K 

13°49') A természetes öblöt a 

városcentrum öleli körül, továbbá a partján 

található egy nagyobb ipartelep - a fentiek 

során már említett hajógyárral - valamint 

egy cementgyárral. A kikötőbe a városi és 

az ipari szennyvíz tisztítatlanul ömlik. Ez a 

tendencia sajnos az egész Földközi-tenger partvidékén fekvő országokban megfigyelhető, 

összességében a szennyvíztisztító rendszerek alig 42%-os hatékonysággal működnek a 

Mediterráneumban. (United Nations Environment 

Program (2004) Mediterranean Action Plan MED POL 

Transboundary diagnostic analysis (TDA) for the 

Mediterranean Sea UNEP MAP) Horvátország például 

maximálisan a BOD (Biológiai Oxigénigény) 10%-át 

eliminálja, csakúgy, mint Szlovénia, Törökország, 

Tunézia és Libanon. 1999-re a Földközi-tenger keleti 

medencéjében - így az Adriai-tengerben is - 72 helyet 

jelöltek ki, ahol az ipari szennyezés hatással volt ivóvíz 

minőségére, tengeri élőhelyekre és élőlényekre, az 

emberi egészségre.(UNEP (1999) Identification of 

priority pollution hotspots and sensitive areas in the 

Mediterranean. MAP technical reports series no. 124, 

UNEP, Athens) 3 évvel később több ország is 

csökkentette a szennyezőanyag kibocsátását, köztük 

Horvátország is, ám a térségben mások, például Szlovénia, tovább növelték azt. (UNEP 

(2002) Regional assessment of persistent toxic substances. Mediterranean regional report. 

UNEP chemicals, Geneva).  Mindezek mellett a Pula központjában fekvő kikötőről 

elmondható, hogy vize erősen eutrófizált, a vízfelszínén gyakran megfigyelhetők olajfoltok, a 

4. kép. A szennyezett terület: A felső 
képen a pulai nagy kikötőben lévő Uljanik 
hajógyár látható, alatta a kikötő a 
szeméttel borított partja 
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part egyes részeit pedig beborítja a szemét. A területen tilos a halászat, amit a helyiek 

előszeretettel szegnek meg a nagyobb fogás reményében, hisz a víz magas szerves anyag 

tartalma miatt nagyobb számban élnek főként a szennyezésre nem érzékeny fajok.  

A másik mintavételi terület a 

Verudela-félsziget és 3 kisebb sziget által 

határolt öböl. (É 44°49' K 13°50'). A terület 

elsősorban turisztikai célokat szolgál, partján 

több szálloda, kemping és kiépített strand 

sorakozik.  Az öbölben található Histria 

strand nemrégiben megkapta a Kék Zászló 

minősítést. Ezt a programot 1985-ben 

Franciaországban indították útjára, azóta 

3450 strand és kikötő közel 41 országban 

szerezte meg ezt a jelölést. A Kék Zászlót 

kiérdemlő partnak 4 csoportba szedett követelmény rendszernek kell megfelelnie, mint 

például a kiváló vízminőség kritériumának, továbbá nem lehet a környéken szennyvízkivezető 

vagy ipari vízkivezető. Ezeken a területeken a vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, a 

fürdővíz minőségét táblákon jelölik, a helyi környezetvédelmi szabályokat betartják és 

különféle, környezetvédelemmel foglalkozó oktatási programokat szerveznek. 

(http://www.blueflag.org/). Mivel ez a partszakasz a Kék Zászló Program vízminőségére 

vonatkozó szigorú előírásainak megfelelt, ezt a területet a vizsgálat szempontjából nem 

szennyezettnek ítéltem meg. Az öbölben egy kis kikötő is található, ami elsősorban a helyi 

lakosok igényeit szolgálja ki: kisebb halászhajók és vitorlás hajók horgonyoznak itt, illetve az 

általunk használt halászhajó (Aquarium Pula) is itt található. 

6. kép. Nem szennyezett mintavételi terület: A Verudela-félsziget mellett található Bunarina kikötőben 
sorakoznak, főként a helyi lakosok vitorláshajói és halászhajói. 

1. kép. Nem szennyezett terület: A kép a Verudela 
félszigetről készült és az öböl száját mutatja, ami az 

egyik leggyakoribb mintavételi terület volt. A távolban 
látható két kisebb sziget körül is gyakran helyeztünk ki 

hálókat. 
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A minták gyűjtése, 2009. szeptember végétől 

november végéig tartott, ami kívül esett a kis 

sziklahal szaporodási időszakán. A vizsgálat 

megtervezésekor a mintavételi időpont 

kulcsfontosságú volt, hisz a megemelkedett 

ösztrogén szint a tejesekben gátolja az EROD 

enzim működését. A gyűjtés az  

Aquarium Pula saját halászhajójával történt, 

nejlonszálas állított fenékháló (kopoltyúháló) használatával. A szennyezett területről az 

Aquarium külön engedélyével, szintén kopoltyúháló használatával gyűjtöttünk egyedeket. A 

hálót általában begyűjtés előtti késő délután órákban helyeztük ki, majd másnap délelőtt 

illetve kora délután húztuk ki. Az általunk használt 

háló körülbelül 500 m hosszúságú volt, melyet 

általában 30-50 méter mélységbe, a homokos-

sziklás aljzat határán eresztettünk le. A kifogott kis 

sziklahalakat óvatosan, törekedve a sérülések 

elkerülésére, a lehető leggyorsabban - hogy az 

állatokat minél kevesebb stressz érje – távolítottuk 

el a hálóból. Ezután egy, a hajón lévő műanyag 

tartályban tartottuk őket, melynek vizét a partra 

érkezésig folyamatosan cseréltük, így biztosítva a 

halak számára a megfelelő oxigén ellátást.  A partra 

érkezés után a halakat azonnal a Verudela 

félszigeten található Aquarium Pulába (Verudela b.b. 52100 Pula) szállítottuk, ahol egy külön 

karanténban tartottam őket. Az akváriumban a tengervíz az öbölből származott, a víz 

körülbelül 18 ˚C-os volt, 24 órán keresztül levegőztetett, a helyiség pedig 12 órán keresztül 

megvilágított volt. A kifogott halakat 2-4 napig hagytuk akklimatizálódni a megváltozott 

körülményekhez, és csak ezután lettek felboncolva. Ez idő alatt egyszer sem etettük őket. A 2 

hónap alatt a két területről összesen 66 halat gyűjtöttünk. A mintavétel nem volt 

preferenciális, tekintettel arra, hogy ivari dimorfizmus nem figyelhető meg, illetve a fluktuáló 

aszimmetria mérésére használt bélyegek alaposabb vizsgálatot igényeltek. A mintavételi 

területekről további két panoráma fotó a mellékleben található. 

     parafa 

   ólom 

8. kép. Egy kis sziklahal kiszabadítása a hálóból.  
Az állat az ilyen típusú hálóknál általában a 

kopoltyúfedő tüskéivel, vagy úszójával akad fenn, 
ilyenkor általában egy fém kampó segítségével 

óvatosan, a farokúszó irányába húzzuk le a hálót a 
testéről. 

7. kép. a rajzon egy általunk is használt, állított 
fenékháló látható. A háló álló helyzetét az alsó kötélbe 

fonott ólom, illetve a felső szálra fűzött parafa 
gyöngyök biztosítják. 
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 3.3.1  A vizsgált bélyegek 

 3.1. Életkor, növekedés és ivari meghatározás 

  A vizsgált egyedeket az akváriumból kiemelve egy külön edénybe helyezve, a vízhez 

adott kb. 11 csepp szegfűszegolaj segítségével altattam el. Az elaltatott halak teljes súlyát 

(TW-total weight) digitális mérlegen mértem le (±0,01g). Ezt követően mérőszalag 

segítségével (±0,1cm) az egyedek teljes hosszát (TL-total length) és standard, más néven 

törzshosszát (SL-standard length) mértem le. A teljes hosszt a fej elülső csúcsától (állkapcsok 

zárt helyzetben) a farok úszó végső pontjáig mértem a farok természetes helyzetében úgy, 

hogy a farok úszó kissé zárt állapotban volt, míg a standard hossz esetén a fej kezdőpontja és 

a farok úszó töve közti távolságot mértem. 

  A testtömeg és hossz mérését követően az állat gerincét átvágtam, majd a has feltárását 

követően a májat a lehető leggyorsabban eltávolítottam. A máj további preparálásának 

részletesebb leírása a következő fejezet tárgyát képezi. Ezt követően az ivarszervekből 

óracsipesz segítségével egy kisebb mintát vettem és azonnal elektronmikroszkópban 

vizsgáltam meg az így nyert metszetet. A mikroszkopikus vizsgálat során egyértelműen 

megállapítható volt az állat neme. (9. kép) 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  Kép. A képeken egy hím egyed testiséről készült mikroszkópos felvétel (bal 
oldali kép) illetve egy ovariumból vett minta látható petesejtekkel (jobb oldali 

kép). 
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A halak életkorát az egyik leggyakoribb kormeghatározási módszerrel, a legtöbbször 

használt otolith, a sagitta vizsgálatával állapítottam meg mind a 66 egyednél. A sagitták a 

koponytető és az agy óvatos eltávolítását követően jól láthatóak, óracsipesz és bonctű 

segítségével könnyen eltávolíthatóak. Mivel a jobb és baloldali otolithok évgyűrűinek száma 

az esetek többségében megegyező, a preparálás során mind a bal, mind a jobb otolithot 

eltettem, arra az esetre ha az egyik véletlenül eltörne vagy elveszne a mérés során. A vizsgált 

otolithok hossza (rostrumtól-postrostrumig) kb. 1cm, vastagságuk pedig 1mm-nél kisebb volt.  

Az otolithokat a kipreparálás után papírtörlővel megtörölgettem, majd vattával kitömött és 

feliratozott eppendorf csövekben tároltam. Az otolithokat vizsgálatuk előtt 4%-os NaOH-ban, 

majd 70%-os alkoholban tisztítottam meg. Mivel a sagitták vastagsága 1mm-nél kisebb volt, a 

legegyszerűbb vizsgálati módszert, elsőként a sztereomikroszkópos vizsgálatot próbáltam ki. 

Ezidáig Scorpaeniformes rend tagjain (Scorpaena porcus, Scorpaena maderensis, Helicolenus 

dactylopterus) végzett otolithos vizsgálatok során felső megvilágítású sztereomikroszkópot 

használtak, és 25-40x-es nagyítás mellett számolták az évgyűrűket. (Bilgin,S. és 

Celik,S.,2008, Mesa,L.M. és mtsai. 2005, Abecasis és mtsai., 

2006) Felső megvilágítású binokuláris sztereomikroszkóp 

alkalmazása esetén nem kaptunk megbízható eredményeket, 

mert a megvilágítás során a sagitta felszínén szóródó fény 

elhomályosította az évgyűrűk eltérő színezetét, így azokat nem 

lehetett megkülönböztetni, számolni. Továbbá a 25-40x-es 

nagyítás is túlságosan nagynak bizonyult. Mivel az évgyűrűk 

szabad szemmel is kivehetők voltak, biztosak voltunk benne 

hogy más módszerrel láthatóvá válhatnak a növekedési zónák. 

Ezt követően egy új módszert alkalmaztunk, az otolithokat 

fényasztalra helyeztük, így alulról lettek megvilágítva, majd 

közelről makro fotók készültek róluk. A képek ezután egy 

fényképszerkesztő programban lettek felnagyítva és elemezve. 

Ezzel a módszerrel kiválóan látszódtak a növekedési zónák. A képeken a nukleusz és a gyors 

növekedésű, nem átlátszó zónák sötét gyűrűkként látszódtak, míg a lassabb növekedésű, 

fényáteresztő zónák világos koncentrikus körökként rajzolódtak ki. (10. kép). Egy évgyűrűt 

egy fényt át nem eresztő, sötét, illetve a rákövetkező, áttetsző, világos zóna kombinációja 

jelentett, a halak életkorát ez alapján határoztam meg. (Bilgin,S. és Celik,S.,2008, Mesa,L.M. 

és mtsai. 2005, Abecasis és mtsai., 2006) (11. kép.)  Az évgyűrűk számolása általában a 

10. kép. Bal oldali sagitta 
képe. A képen sötét 

gyűrűkként a nukleusz és 
a gyors növekedésű 

zónák, illetve a lassabb 
növekedésű, világosabb 

színű zónák láthatók 
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nukleusz-rostrum irányába, néhány esetben ha jobban látható volt, a postrostrum irányába 

történt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évgyűrűket kizárólag én számoltam, mindegyiket háromszor, különböző napokon, úgy, 

hogy nem ismertem a vizsgált halak hosszát, így az nem befolyásolta a döntésemet. Egy 

otolith alapján meghatározott életkort, csak akkor fogadtam el, ha a három ismételt 

számolásból legalább kettő eredménye megegyezett.  A sagittákon az első 4-6 pár gyűrű 

általában széles, marginális irányba csökkenő vastagságban rakódik rá a nukleuszra. Idősebb 

halak esetén a növekedés üteme csökken, az évgyűrűk egyenlő szélességűekké válnak és az 

otolith szélén „összetorlódnak”, ami nehezebbé teszi a számolásukat. (Abecasis és mtsai., 

2006) A fentiek szerint eljárva, 64 pár otolithból kizárólag egy párnak nem sikerült az 

életkorát meghatároznom. Ez a sagitta a vizsgáltaknál jóval vastagabb volt és emiatt az 

évgyűrűk nem különültek el élesen a róla készült fényképen. 

 

 3.3.2. A fluktuáló aszimmetria meghatározásához használt bélyegek 

  A fluktuáló aszimmetria vizsgálatának egyik kulcsfontosságú pontja a megfelelő 

bilaterális bélyegek kiválasztása. Alábbi szempontok figyelembevétele a mérés megtervezése 

során jelentősen megkönnyítheti munkánkat, hisz általuk az esetlegesen félrevezető 

eredményeket szolgáltató bélyegek kizárhatók már a vizsgálat elején. 

1.év 
2.év 

3.év 
4.év 

11. kép. Bal oldali sagittáról készült makro fotó. Egy évgyűrűt egy sötét és egy világos növekedési 
zóna alkot. A képen látható otolith alapján a vizsgált hal 5 éves. 

5.év 
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• Kerüljük a fenotipikus plaszticitást mutató bélyegeket: a fejlődési instabilitás által 

létrejött aszimmetria és valamely környezeti hatás következtében kialakult 

szimmetriabeli eltéréseket a legnehezebb megkülönböztetni, olyan bélyegek esetén 

amelyek ismertek fenotipikus plaszticitásukról. Az élővilágban gyakori például, hogy 

a bilaterális struktúrák közül, melyek a zsákmány megszerzésében és feldolgozásában 

játszanak fontos szerepet, preferenciálisan csak az egyik oldali struktúra erősödik meg 

és azt használja az állat. (Smith és Palmer, 1994) 

• Ne válasszunk olyan bélyegeket, amik a vizsgálat során könnyen törnek, 

rongálódnak. Az ilyen bélyegek vizsgálatánál gyakran előfordul, hogy törés, 

rongálódás következtében kialakult aszimmetria a bélyeg hamis méret függését 

eredményezheti, mivel az egyik oldali struktúrából hiányzó rész, bár megnöveli az 

aszimmetria értékét, de egyúttal lecsökkenti a vizsgált bélyeg átlagos méretét. 

(Sullivan M.S.,  Aebischer N. A., Robertson,P.A. és mtsai, 1993) 

• Érdemes olyan bélyegeket választani, melyek könnyen számolhatóak (merisztikus 

bélyegek) vagy mérhetőek (metrikus bélyegek), hogy ismételhetőek legyenek. Ha a 

mérési hiba (M1-M2, ahol M1 az adott egyed, adott bélyegének első mérését jelent, 

míg M2 a második mérés során kapott értéket) nagyobb, mint a vizsgált karakter 

aszimmetria értéke, a bélyeget érdemes kizárni a mérésből.  

• Ha az élőlény több tulajdonságát szeretnénk használni a mérés során, az anatómiailag 

egymástól távolabb elhelyezkedő bélyegek, melyek az embrionális fejlődés során 

egymástól függetlenül fejlődnek ki, alkalmasabbak a fluktuáló aszimmetria 

vizsgálatára. Az egymáshoz közel elhelyezkedő bilaterális struktúrák, vagy egy adott 

karakter különböző dimenzióinak mérése (pl. otolith a hossza és vastagság) során nem 

nyújtanak egymástól független becsléseket a fejlődési instabilitásról, hisz a fejlődés 

korai szakaszában bekövetkezett perturbációk, az egész struktúrára 

kihathatnak.(Klingenberg C.P., Zaklan, S.D., 2000) 

• Az utolsó kritériumra általában csak a statisztikai elemzés során derül fény, ám ha már a 

mérés során is szembetűnő egyes bélyegek ideális fluktuáló aszimmetriától való 

eltérése, akkor elhanyagolhatjuk az adott karaktert a vizsgálat során. A fentiek során 

már említettem, hogy a bilaterális szimmetriától való eltérések három formában 

nyilvánulhatnak meg: 

• Fluktuáló aszimmetria: átlag=0; normál eloszlás  

• Irányított aszimmetria: átlag≠0; normál eloszlás 
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• Antiszimmetia: átlag=0; platykurtikus, bimodiális eloszlás 

Mivel az irányított aszimmetria és az antiszimmetia kialakulásának hátterében 

genetikai és nem genetikai okok sajátos keverékére áll, ezért nem használhatók 

megbízhatóan a fejlődési instabilitás mérésére.  

 Halakban a fluktuáló aszimmetria mérésére használt leggyakoribb merisztikus bélyegek 

a mellúszó és hasúszó úszósugarai (csak az elágazók vagy az összes), az egyes 

kopoltyúíveken található kopoltyúlemezek száma, az oldalvonalon illetve alatta és felette lévő 

pikkelysor pikkelyeinek a száma, a branchiostegális membránt merevítő sugarak és a 

mandibuláris pórusok. Metrikus, bilaterális karakterként, általában a mellúszók leghosszabb 

úszósugarának hosszát, az otolithok területét, legkisebb és legnagyobb átmérőjét, illetve a 

preorbitális és posztorbitális hosszt szokták lemérni. (Franco, A. és mtsai, 2002, Johnson, O., 

Neely, K., Waples, R.,2003; Turner, M.A., Viant, M.R., Teh, S.J., Johnson M.L. 2007; Gross, 

C.M., Schneider, C.H…, 2004; Almeida,D., Almodóvár, A., Nicola, G.G., .Elvira, B., 2008, 

Wilkins,N.P., Gosling, 1995; Valentine, D.W., Soulé, M.E., Samollow, P., 1973) 

 Mivel a metrikus karakterek használata, nagyobb mérési hibával terhelt, ezáltal téves 

eredményekhez vezethet a vizsgált bélyegek kiválasztásánál, a könnyebben és pontosabban 

számolható merisztikus bélyegeket részesítettem előnyben. Minden egyed minden vizsgált 

bélyegét háromszor számoltam meg, a különböző oldalak más-más napokon lettek számolva 

így nem befolyásolták a mérést az ellenkező oldal értékei. A kapott értékeket csak akkor 

fogadtam el, ha legalább 2 mérés eredménye egyezett. 
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A mérés során használt bilaterális bélyegek: 

Mellúszó úszósugara  

 Miután a mellúszók úszósugarait a halak testéről eltávolítottam, egy bonctálcára tűzve 

számoltam meg. Az úszósugarak szabad szemmel láthatók és pontosan számolhatók voltak. A 

vizsgálat során először az elágazó, 

merevebb úszósugarakat számoltam 

meg, majd ehhez a többi hajlékony, 

lágy úszósugarakat is hozzávéve az 

összes úszósugár számát 

rögzítettem.  

 

 

Hasúszó úszósugarai 

Akárcsak a mellúszó esetében, itt is a preparálás 

után bonctálcán rögzítve számoltam meg az 

úszósugarakat, amelyek szintén szabad szemmel 

jól láthatók és pontosan számolhatók. Ebben az 

esetben az összes úszósugarat számoltam, hisz az 

egyetlen, nem elágazó úszósugár valójában 

módosult, tövénél méregmirigy található, ami az 

úszósugár felszíni vájatán keresztül jut a felszínre, 

illetve a szúrt sebbe. 

 

 

 

1. kép. Kis sziklahal hasúszója. A képen bal oldalt jól 
látható, az egyetlen, nem elágazó úszósugár, ami 

méregtövissé módosult. 

12. kép. Kis sziklahal jobboldali mellúszója. A képen jól láthatóak az 
elágazó merevebb (jobboldal) és a nem elágazó lágy úszósugarak 

(baloldal) 
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Az első és negyedik kopoltyúíven található kopoltyúlemezek 

 

A kopoltyúüregből egy szike segítségével 

eltávolítottam a kopoltyúíveket, majd óvatosan, 

hogy a lemezeket ne sértsem meg, az első és 

negyedik kopoltyúívet lemetszettem a többiről. A 

kopoltyú lemezek sztereomikroszkóp alatt jól 

láthatóak, 16-25x-ös nagyítás mellett könnyen, 

pontosan számolhatók.  

 

 

 

 

Otolithok területe 

 

 Az otolithokról fényasztalon makrofotót készítettem, mindegyiket ugyanolyan beállítással, 

állványról. Az otolithfotók Fuji Finepix F200EXR 

digitális kamerával készültek, makrómódban, 1/20 

sec expozíciós idővel és 1/3,3 blendével. Ezek a 

fotók számítógépen Adobe Photoshop 7.0.1 CE 

program segítségével lettek kiértékelve. A 

szoftver révén meghatározható a fényképeken 

lévő otolithok pixel száma. Az egy pixelre eső 

tényleges méretet milliméterpapír ugyanolyan beállítás mellett 

történő lefotózásával és kiértékelésével kaptuk 

meg. A normálási tényező így 1388-nak (±1%) 

adódott, tehát ennyi pixel esett 1 mm2-re. Így gyakorlatilag hiba nélkül mérhető az otolithok 

területe, mellyel a metrikus bélyegek legnagyobb hátrányát kiküszöbölhetjük.  

13. Kép. Kis sziklahal kopoltyúlemezeiről 
készült felvétel sztereomikroszkópban. 

14. kép. Scorpaena porcus sagittájáról készült 
makrofotó milliméterpapíron. 
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3.4. CYP1A1 enzim aktivitás mérése 

 3.4.1. Felhasznált anyagok 

 A fehérje koncentráció meghatározásához használt Folin-Ciocalteau reagens, továbbá az 

enzimaktivitás méréshez használt etoxirezorufin, rezorufin, DMSO és NADPH a Sigma- 

Aldrich Chemie GMBH, Steinheim, Németország termékei voltak.  

 Az összes többi vegyszer a Merck KGaA, Darmstadt, Németország analitikai tisztaságú 

készítményei voltak. 

 

 3.4.2. Máj mikroszóma preparálása 

 A máj mikroszóma frakciót Lavado R. és mtsai. 2004-ben publikált módszere alapján 

preparáltam. A halak szegfűszegolajjal történő elaltatása után azokat azonnal felboncoltam. A 

hasfalat felnyitva a máj egy részét eltávolítottam, gondosan ügyelve arra, hogy az epehólyag 

ne sérüljön, és tartalma ne itassa át a májat. Ezután a kivett májmintákat cseppfolyós 

nitrogénben tároltam, majd Magyarországra szállításukat követően -80˚C-os hűtőbe kerültek a 

későbbi feldolgozásig. 

 A mikroszóma preparáció során a májakat jégen felolvasztottam, tömegüket 

megmértem és ollóval kisebb darabokra vágtam őket. A májdarabkákat a vér eltávolítása 

végett, kétszer, jéghideg, 1,15%-os KCl oldatban átmostam, végül 0,1M kálium dihidrogén 

foszfát pufferrel (pH 7,4), ami 0,15M KCl-ot tartalmazott, átöblítettem. A májdarabkákat 

ötszörös térfogatú, jéghideg, kálium dihidrogén pufferben potterrel homogenizáltam. A 

homogenizáló puffer 0,15M KCl-ot, 1mM dithiothreitolt (DTT) tartalmazott. Fontosnak 

tartom kiemelni, hogy a dithiothreitol alkalmazása kulcsfontosságú, hisz hiányában egyáltalán 

nem volt mérhető enzimaktivitás változás. A DTT ilyetén meghatározó szerepe véleményem 

szerint nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon a szakirodalomban. Az így nyert 

homogenizált mintát 12000 x g, 4˚C-on, 20 percig centrifugáltam (Beckman GS-15R 

centrifuga). Ezt követően a felülúszót 105000 x g, 4˚C-on, 60 percig tovább centrifugáltam 

(Beckman Optima TL ultracentrifuga). A kapott mikroszóma frakciót felszuszpendáltam 400 

µL, azonos összetételű homogenizáló pufferben, majd újra 105000 x g-n, 4˚C-on, 60 percig 
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centrifugáltam. Ezután a mikroszómafrakciót 1:0,25(w:v) arányban újra  felszuszpendáltam, 

azonos összetételű pufferben, majd 20% glicerin hozzáadása után fél órán belül megmértem a 

fluoreszcenciáját. A maradék mikroszómát pedig folyékony nitrogénben lefagyasztottam és  

-80˚C-os hűtőben tároltam a későbbi fehérjekoncentráció meghatározásig. 

 3.4.3. Fehérje koncentráció meghatározása 

 A máj mikroszóma fehérje koncentrációját Lowry módszerrel határoztam meg (1951). 

A kalibrációs egyenest ismert koncentrációjú (0,5mg/ml) marha szérum albumin (BSA 

Bovine Serum Albumine) fotometriás mérése alapján számítottam ki. A 

mikroszómafrakciókból 10 µL-tés 20 µL-t bemérve határoztam meg a koncentrációt. 

 

 3.4.4. Etoxirezorufin-O-deetiláz (EROD) aktivitás mérése 

 Az CYP1A1 enzim etoxirezorufin-O-deetiláz EROD aktivitását szobahőmérsékleten, 

(25˚C) a keletkezett rezorufin fluorimetriás meghatározásával mértem (Spex fluoriméter), 

Eex/Eem =550/580nm,  Burke és Mayer által leírt módszer alapján (1974). Az enzim ASSAY 

végső térfogata 1ml volt, mely 10µl mikroszómát, 970µl kálium dihidrogén foszfát puffert 

(50mM) 10µl etoxirezorufint(100µM) és az enzim működéséhez szükséges 10µl NADPH-t 

(25mM) tartalmazott.  A reakcióidő 10 perc volt, körülbelül a 8. percnél 50nmol rezorufint 

adtam a reakcióelegyhez és az így létrejött fluoreszcencia különbséggel számítottam ki a 

specifikus enzimaktivitás (SA) értékét: 

SA={[(∆F/t)/∆FRF ]*nRF}/(cP /100)  [pmol/perc/mg] 

∆F fluoreszcencia változás 

t  idő 

∆FRF  ismert mennyiségű rezorufin hozzáadásakor létrejött fluoreszcencia változás 

nRF  a reakcióelegyhez hozzáadott 50nmol rezorufin  

cP  mikroszóma fehérje koncentrációja 

Az enzim által katalizált reakció: 

     

        EROD 
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3.5 Adatok feldolgozása, kiértékelése 
 

 3.5.1.  A populáció paraméterei 

 

 A halak testtömeg-testhossz összefüggése rendszerint rendszerint hatványfüggvénnyel 

írható le., mely Ricker (1974) (Computation and interpretation of biological statistics of fish 

populations) szerint  következőképpen írható fel:  

  W=aTL b,  

ahol W: a hal súlyát jelöli, TL: a  teljes hosszát, ’a’ a  regressziós együttható, ’b’ pedig egy 

olyan hatványkitevő, melynek értéke általában 3,0 körüli érték. 

 Az egyenlet logaritmusát véve, 

 logW=loga +b*logTL 

egy egyenest kapunk, melynek egyenletéből „a” és „b” értéke meghatározható. Ha a kapott 

„b” (egyenes meredeksége) értéke egyenlő 3,0-mal, akkor a hal testhossza és testtömege 

egymással „izometrikusan” nő. Ettől eltérő értékek „allometrikus” növekedésre utalnak. A 

„b” értéke más vizsgálatokban kapottakkal összevetve hasznos információt nyújt a különböző 

területeken élő halpopulációk hossza és tömege közti pozitív allometrikus összefüggésről. 

 

 Von Bertalanffy-féle növekedési ütem meghatározása: 
 

Az eredeti modellt 1938-ban publikálta Ludwig von Bertalanffy, mint matematikai 

növekedés-modellt, mely szerint a halak növekedési sebessége az elért testhossznak az 

elméletileg lehetséges maximális testhossztól való távolságával arányos. A módszert azóta 

széles körben alkalmazzák a biológiában, főként az ichtiológiában. Általa a különböző 

élőhelyekről származó halak növekedési ütemeit összehasonlíthatjuk egymással, ami az egyes 

élőhelyek táplálékbőségéről, a vizsgált halfaj táplálkozásáról nyújthat fontos információkat, 

illetve még a halgazdálkodásban a halprodukció becslésére használják. 

Leggyakrabban az eredeti modell módosítását, használják (Beverton és Holt, 1957; 

Bertalanffy, 1951): 

L t = L∞∞∞∞ (l - e
-k(t-t o)) 
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ahol L t a ’t’ éves korban elért testhossz, L ∞∞∞∞  a maximális testhossz, egy olyan átlagos 

testhossz, amit a hal akkor érne el, ha korlátlanul növekedhetne, k pedig a növekedés 

sebességét jellemző állandó és to az az elméleti időpont, melynél a testhossz nulla. Ezt a 

módosítást háromparaméteres eljárásnak is hívják (L∞, k, t0), bár fontos megjegyezni, hogy t0 

egy mesterséges adat, biológiai jelentéssel nem bír. 

A szakirodalomban leggyakrabban egy ún. φ’  növekedési koefficiens értékét szokták 

használni, mellyel a K és L∞ értéke egyetlen számmal kifejezhetővé válik (Pauly és 

Munro,1984; Gayanilo és Pauly, 1997): 

φ’=logK+2log L∞   

A φ’ érték különböző halfajok illetve a különböző életkörülmények között élő, de azonos 

fajok egyszerűbb összehasonlíthatóságát teszi lehetővé.  

 
 3.5.2 Fluktuáló aszimmetria 

 
A vizsgált 5 metrikus, és az egyetlen merisztikus bélyeg adatainak digitalizálását 

követően a statisztikai elemzést Palmer és Strobeck (2003) útmutatása alapján végeztem.  

  3.5.2.1 A mintavételi hiba 

A fluktuáló aszimmetria vizsgálatának egyik legkritikusabb pontja a mérési pontosság. A 

legnagyobb problémát az jelenti, hogy FA értéke közel áll általában a mérési hibához, hisz a 

jobb- és baloldal közötti eltérések a bélyegek mérőszámának általában csak 1-5%-át teszik ki. 

(Palmer 1996) A mérési hiba következtében tapasztalt kétoldali eltéréseket nehéz 

megkülönböztetni az irányított aszimmetriánál tapasztaltaktól, hisz mindkettő tulajdonképpen 

véletlenszerű, független értékeket ad, melyek átlaga 0. (Palmer 1994) A vizsgálat során a 

mérési hibán kívüli figyelmetlenségek, mint az értékek feljegyzése, másolása, adatbevitele, 

csoportosítása, kalibrációja során ejtett hiba következtében kapott kiugró értékek a 

gyakoriság-eloszlásokban mesterségesen leptokurtosist idézhetnek elő. A túlságosan nagy 

mérési hiba pedig a FA mesterséges méretfüggését eredményezheti. Ezért a FA vizsgálatánál 

különösen fontos a precíz mérés vagy számolás. Ha kellő figyelmet szentelünk a mérési 

hibának, számos félrevezető végeredménytől kíméljük meg magunkat. Érdemes olyan 

bélyegeket választani, ahol a fluktuáló aszimmetria értéke minimum kétszerese a mérési 

hibának. A diszkrét bélyegek általában hiba nélkül mérhetők, ezért a vizsgálat során 
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szándékosan ilyen jellegeket választottam.  Az ilyen bélyegeknél az a kockázat, hogy a két 

oldal közti eltérések gyakran nem elég nagyok ahhoz, hogy a fluktuáló aszimmetria 

kimutatható legyen. Az egyetlen metrikus bélyeg az otolithok területe volt. Az ilyen folytonos 

bélyegeknél a fluktuáló aszimmetria könnyebben kimutatható, de általában nagyobb a mérési 

hibájuk, és mindig jelen van. Jelen esetben az otolithok területének meghatározásához a 

digitális fényképezőgép és a számítógépes programok nyújtotta technikai lehetőségek a 

mérési hibát elhanyagolhatóvá tették. 

 Mivel a mind az kopoltyúlemezkék, mind az úszósugarak nagy pontossággal 

számolhatóak (3 ismételt mérés során kapott értékek szinte minden esetben megegyezetek), az 

otolithok területe pedig a használt számítógépes módszer miatt mérési hiba nélkül 

számolható, így a mérési hiba becslésétől, fluktuáló aszimmetriával fennálló viszonyának 

vizsgálatától eltekintettem.  

 3.5.2.2. Abnormális egyedek kiszűrése bélyegenként 

Annak ellenére, hogy a méréseket nagy odafigyeléssel végezzük, a két oldal közti 

különbségeket mesterségesen felnagyíthatja a bélyeg sérülése, valamely fejlődési 

instabilitástól független fejlődési rendellenesség, kalibrációs hiba vagy esetleg a fenotipikus 

plaszticitás extrém esete. Mindezek kiszűrésére csoportonként minden bélyegre külön-külön 

összevetettem a jobb és a bal oldali értékeket 

 3.5.2.3. Abnormális egyedek kiszűrése bélyegpáronként 

Habár a fenti módszer alkalmas a bélyegek extrém, kiugró értékeinek, ebből kifolyólag nagy 

aszimmetria értékeinek felderítésére, azonban ha a bélyegek értékei az egyedek között nagyon 

variábilisak, nem jelzi jól a kiugró értékeket. Ezért érdemes bélyegpáronként összevetni a 

jobb- és a baloldal különbségét. Az így észlelt kiugró adatokat ezután Grubb-teszttel 

ellenőriztem, szükség esetén pedig kizártam a további értékelésből.  

 3.5.2.4. A fluktuáló aszimmetria méretfüggésének vizsgálata 

Előfordulhat, hogy FA pozitívan korrelál a bélyeg méretével (nagyobb értékeket mutató 

bélyegek nagyobb variabilitása). Azonban számos esetben a két oldal közti különbségek picik, 

és a bélyeg mérete is szűk határok közt változik, máskor pedig a bélyeg felvehető értéke igen 

sokféle lehet, ám az aszimmetria értékei relatíve konstansak. Ezekben az esetekben, ha egyből 
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méret korrekciót alkalmaznánk, olyan eredményeket kapnánk a vizsgált fejlődési 

instabilitásról, amelyek valójában nem léteznek. Ezért érdemes mindig először megvizsgálni a 

választott bélyegek méretfüggését, és kizárólag annak létezése esetén méret korrekciót 

alkalmazni. A méretfüggés vizsgálatakor a mintákat (jelen esetben a két mintavételi terület 

adatait) egy adathalmazként kezeljük, bélyegenként együtt vizsgáljuk, hiszen nem fordulhat 

elő, hogy a vizsgált bélyeg az egyik élőhelyen méretfüggő, míg a másikon nem. Először 

bélyegenként összevetettem a jobb és baloldal különbségének abszolút értékét (│J-B│) a jobb 

és baloldal átlagával ((J+B)/2), majd a kapott pontokra lineáris regressziót alkalmaztam. Az 

így kapott egyenesek szignifikanciaértékeit csak Bonferroni-korrekció után fogadtam el, ami 

kiszűri a minták egyesítése miatt létrejövő tévesen szignifikáns teszteket. A Bonferroni- 

-korrekció során vesszük a lineáris regresszió révén kapott szignifikancia értékeket és 

növekvő sorrendbe állítjuk őket. Az első értéket (legszignifikánsabb) annyival szorozzuk 

meg, ahány bélyegünk van (pl. itt 5), majd lefelé haladva mindig eggyel kevesebbel, 

mindaddig, amíg a szorzás révén nem szignifikáns p értéket kapunk. A rangsorban utána lévő 

p értékek közül már biztos, hogy egyik sem lesz szignifikáns. Ha a Bonferroni-korrekció után 

is szignifikáns maradt az érték, akkor fennáll a méretfüggés. 

 3.5.2.5 Az ideális FA feltételei 

 A fluktuáló aszimmetriát mutató bélyegek statisztikai vizsgálata előtt utolsó lépésként 

választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy vajon ideális FA-t mutatnak-e a bélyegeink?  

 Az első feltétel a normál eloszlás, melyet Palmer (1992) által javasolt ferdeség (skewness) 

és csúcsosság (kurtosis) próbájával vizsgáltam 

meg. E két próba elvégzése előtt érdemes 

először ábrázolni az egyes bélyegek 

gyakoriság-eloszlását vizsgált mintavételi 

területenként. Ez a grafikus megjelenítés 

nagyban megkönnyíti a ferdeség és kurtosis 

statisztikai próbái során kapott eredmények 

értelmezését. 

A ferdeség (skewness) olyan normális 

eloszlástól való eltéréseket jelent, melyek 

aszimmetrikusan oszlanak el az átlag körül.  Értékei -∞-től (elnyújtott végű  görbe a bal 

oldalon) +∞-ig (elnyújtott végű görbe a jobb oldalon) terjedhetnek. Ha a vizsgált minta 

9. ábra. (Palmer és Stobeck, 1992) Kevert populáció 
aszimmetriaértékeinek ferde eloszlása. A populációban 
egyes egyedek irányított aszimmetriára, míg mások 
antiszimmetriára hajlamos bélyeggel rendelkeztek. Az 
ábrán a sötétebb régió az irányított aszimmetria és az 
antiszimmetria genetikai hátteréből fakadó varianciát 
jelöli.  
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normál eloszlású, akkor a ferdeség értéke 0. A ferdeséget egyrészt az adatok anomáliái 

okozhatják, ha például egy vagy több egyed vizsgált bélyege azonos oldalon megsérül extrém 

aszimmetriaértéket (J-B) eredményezve, vagy mérés, esetleg adatbevitel során is 

keletkezhetnek ilyen kiugró értékek. Másrészt ferdeséget idézhet elő, ha a vizsgált területen, a 

mintavétel, véletlenül két populációból történt, ahol a vizsgált egyedek egy része ideális FA-t 

másik része pedig gyenge irányított aszimmetriát mutat. Illetve hasonló esetben, ha a vizsgált, 

keveredett populáció egyik fele irányított aszimmetriát a másik pedig antiszimmetriát mutat 

az elemzett bélyegekre. Mivel az irányított aszimmetria és az antiszimmetria részben 

genetikailag meghatározott, a kapott aszimmetria értékek varianciája nem csak kizárólag, a 

fejlődést befolyásoló zavarások miatt jön létre.(9. ábra) 

  A csúcsosság (kurtosis) olyan normálitástól való eltérést jelent, ahol a kapott értékek 

szimmetrikusan oszlanak el az átlag körül. A kurtosis értékei -2-től (ún.extrém platykurtosis) 

+∞-ig (ún. extrém leptokurtosis) terjedhetnek. A leptokurtikus eloszlás számos forrásból 

eredhet. Legegyszerűbb esetben néhány kiugró mérési hiba, sérült egyedek (bélyegek), mérési 

hiba nagy varianciája megnyújthatják az aszimmetria értékek (J-B) eloszlásának végét, 

leptokurtosist eredményezve. Ezekben az esetekben a kiugró értékek kizárásával, a mérések 

pontosításával könnyen kiküszöbölhetjük a gyakoriság-eloszlás függvényünk csúcsosságát. 

Leptokurtosist kaphatunk abban az esetben is, ha a mintánk valójában két populáció keveréke, 

melynek egy része ideális FA-t, másik része pedig antiszimmetriát mutat (I. típusú 

leptokurtosis). (10. ábra) Leptokurtosis ezenkívül két esetben fordulhat elő, mindkettő 

hátterében a mintán belüli fluktuáló aszimmetria heterogenitása áll. Az egyik esetben az FA 

nagyfokú variabilitása abból származik, hogy a két oldal különbsége a bélyeg méretével 

növekszik. Ebből kifolyólag a kapott aszimmetria értékek nem elsősorban a fejlődési 

instabilitás heterogenitását fogják tükrözni, hanem a variabilitás méret függését. A másik 

esetben akkor kapunk leptokurtosist, ha két olyan populáció keveredéséből létrejött mintát 

vizsgálunk, amelyek nagyon különböző fluktuáló aszimmetriát mutatnak (II. típusú 

leptokurtosis). (11. ábra) Fontos különbség az I. típusú leptokurtosistól, hogy ebben az 

esetben a jobb- és baloldali értékek különbségének variációi kizárólag a fejlődési zajnak 

köszönhetőek. 
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A platykurtosis vagy negatív kurtosis elsõsorban az antiszimmetriának köszönhetõen 

alakul ki. Azok a bélyegek, amelyek erõs antiszimmetriát mutatnak az aszimmetria értékeik 

gyakoriság-eloszlásában, ott jól megfigyelhető két azonos méretű csúcs, melyek 0-tól azonos 

távolságra helyezkednek el, és a két csúcs között egy bemélyedés látható. Ha az 

antiszimmetria gyengébb, a két csúcs összetorlódik és lapított csúcsú haranggörbét kapunk, 

ekkor platykurtosisról beszélünk. (12. ábra)  
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A ferdeség és csúcsosság számítását OriginPro 8.0 program segítségével végeztem el, 

mely az alábbi képletekkel számolt: 

Ferdeség (Darlington, 1970, Sokal és Rohlf, 1995): 

 

 

 

ahol n = minta elemszáma, xi = aszimmetria értéke egyedenként, x = a minta 

szimmetriaértékeinek átlaga, sd = standard deviencia. 

Csúcsosság számításához választott képletnél fontos szempont volt, hogy jól alkalmazható 

alacsony elemszámú mintánál is (Sokal és Rohlf, 1995): 

   

 

 

ahol n = a minta elemszáma, xi = az aszimmetria értéke egyedenként, x = a minta 

szimmetriaértékeinek átlaga, sd = standard deviencia. 

A kapott csúcsosság és ferdeség értékeket végül a megfelelő kritikus értékekkel 

összehasonlítva, kiderül, hogy normál eloszlásúak-e a vizsgált bélyegeink. 

 3.5.2.6. A Fluktuáló aszimmetria számítása 

A fejlődési instabilitás becslésénél felmerül egy fontos kérdés, még pedig, hogy milyen 

szinten érdemes a FA-t vizsgálni, értelmezni populációs vagy egyedi szinten. Soulé (1967) 

hipotézise szerint, ha egy populáció aszimmetrikusabb egy adott karakterére nézve egy másik 

populációhoz képest, nagy valószínűséggel lesz aszimmetrikusabb más karakterére nézve is. 
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Ezt a jelenséget a populációs aszimmetria paraméterek írják le (population asymmetry 

parameters, PAP). A populációk fejlődési stabilitásában mutatkozó különbségek tették 

egyrészt széles körben elterjedté a fluktuáló aszimmetria vizsgálatát, hisz segítségével jól 

felismerhetők, jellemezhetők a zavarásnak szisztematikusan kitett populációk. (Clarke, 1998) 

Soulé hipotézise egyedi szinten az esetek többségében nem igaz, és PAP-el ekvivalens egyedi 

populációs paraméterek (Individual Asymmetry Parameters, IAP) léte sem megerősített. Az 

aszimmetria egyedi szinten, ilyen merőben eltérő mintázata elsősorban annak köszönhető, 

hogy az egyedfejlődés során a perturbációk csak nagyon ritka, rövid időszakokban képesek 

abnormális karaktereket (aszimmetrikus) kialakítani. Ha ezek a ritka, rövid időszakok 

bélyegenként eltérően időzítettek, továbbá a perturbációk véletlenszerűek, akkor igen kicsi 

lesz a valószínűsége annak, hogy adott egyed sok bélyegre aszimmetriát mutasson. Mivel az 

egyedi szinten mért aszimmetria esetén az egyed karakterei nem mutatnak korrelált választ az 

egyedet ért perturbációkra, így szakdolgozatomban populációs szinten vizsgáltam az 

aszimmetriát. Mivel a fejlődési stabilitás bélyeg taxon és populáció specifikus, mindezek 

kiválasztására érdemes odafigyelni a vizsgálat megtervezésénél. A fluktuáló aszimmetriával 

foglalkozó vizsgálatok szinte mindegyike hangsúlyozza, hogy a fejlődési instabilitás 

becslésénél érdemes több bélyeget használni, ugyanis egyetlen bélyeg vizsgálata esetén 

nagyobb valószínűséggel vonhatunk le téves következtetéseket. A fluktuáló aszimmetria 

szintjének becslésére, jellemzésére, összehasonlíthatóságára számos indexet kidolgoztak 

(Palmer, 1994), melyek közül én kétféle, egy karakteren alapuló indexet használtam a 

kiértékelés során, az alábbiakban csak ezeket ismertetem: 

FA4: var (J-B), azaz a bélyeg jobb és bal oldali értéke közti különbség varianciája a vizsgált 

populációban 

 Előnye: Az egyik leggyakrabban használt FA indexek, hisz könnyen számolható, nem 

torzítja el értékét az irányított aszimmetria esetleges jelenléte, továbbá statisztikailag az egyik 

legerősebb, legjobb módszer, ha két minta közötti FA-különbséget akarunk kimutatni. 

 Hátránya: Érzékeny a kiugró értékekre, az antiszimmetriára, három vagy több minta 

összehasonlításánál a normál eloszlástól való eltérésekre és FA méretfüggésére 

FA5: ∑(J-B)2/N, azaz a jobb és baloldal közötti eltérés négyzetének populációszintű átlaga. 

 Előnye: FA4-hez képest egy szabadsági fokkal több áll rendelkezésre az oldalak közötti 

variancia becslésénél, mert az átlagot nullának veszi, így azt nem kell megbecsülni. Az így 

nyert statisztikai megbízhatóság fontos lehet, ha a minta nagysága, vagy a minták közötti 

eltérés kicsi.  
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 Hátránya: Nagyon érzékeny az irányított aszimmetriára és az antiszimmetriára, valamint 

FA méretfüggésére. 

 Mivel az egy bélyegen alapuló aszimmetriaindexek könnyen nyújthatnak téves 

információt a vizsgált egyedek fejlődési instabilitásáról, ezért az egy karakteren alapuló 

mérõszámok mellett az összes, ideális fluktuáló aszimmetriát mutató bélyegek abszolút 

aszimmetriaértékeit is összehasonlítottam két-utas ANOVA segítségével. A többkarakteres 

összehasonlításoknál érdemes figyelni arra, hogy a vizsgált bélyegek felvett értékei 

összevethetőek legyenek. (Palmer, 1994) 

 

Az adatok kiértékeléséhez OriginPro 8.0 statisztikai programot használtam. 
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4. EREDMÉNYEK 

 
 4.1 Életkor, növekedés és ivar meghatározás 

 

 A két mintavételi területről gyűjtött sziklahalak (N=57) testtömeg-testhossz 

összefüggésének megállapításához a kis sziklahalak teljes súlyát a teljes testhossz 

függvényében ábrázoltam. A kapott pontokra exponenciális görbét illesztve jól látszik a 

testtömeg és testhossz pozitív, allometrikus összefüggése. (13. ábra) A testtömeg és teljes 

hossz logaritmusát véve a kapott pontokra egyenest illesztettem. Az egyenes y tengelyt 

metsző pontjából, az a meredekségéből pedig a b regressziós paramétert kaptam meg. (14. 

ábra) Mivel a gyűjtött halak elemszáma a két területről külön-külön kevés lett volna, a 2 

populációból gyűjtött adatokat együtt elemzem az alábbiakban. 
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13. ábra. Kis sziklahal testtömeg-teljes testhossz összefüggésének ábrázolása. Az ábrán mind a két mintavételi 
területről származó egyedek szerepelnek 

W=0,011TL3,1534 

N=57 
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14. ábra. Kis sziklahal testtömegének és hosszának logaritmikus értékeire illesztett egyenes képe 

 
A kis sziklahalak nemének mikroszkópos meghatározása révén lehetőség nyílik az 

egyes hónapokban fogott halak ivararányának megállapítására. A kis elemszámra való 

tekintettel a két mintavételi terület egyedeit itt is összevontam.  Az ábrán jól látszik a faj egyik 

jellegzetes tulajdonsága, miszerint az év nagy részében eltolt az ivararány, és a nőstények 

vannak nagyobb számban.  
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15. ábra. Scorpaena porcus ivararányának változása az egyes hónapokban. A szaggatott vonal az 1:1-es 
ivararányt jelöli. 
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N=16 



64 
 

  Az otolithos kormeghatározásból nyert adatok alapján felrajzoltam az egyes 

korcsoportokra jellemző, átlagos teljes testhosszt mindkét területet együttvéve. A kis 

elemszám miatt bár nem tökéletes a telítődési görbe, de jól mutatja az életkor előrehaladtával 

az átlagos testhossz változását. 
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16. ábra. Az egyes korcsoportok átlagos standard testhosszainak ábrázolása a standard hibával együtt. 

Von Bertalanffy féle növekedés üteme:  

Első lépésként a vizsgált kis sziklahal példányok standard testhossz -testtömeg összefüggését 

fejeztem ki numerikus és logaritmikus értékekkel.  
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17. ábra. Scorpaena porcus testtömeg és standard testhossz összefüggésének ábrázolása 

numerikusan és logaritmikusan. 

N=63 
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A következő lépésben a testtömeg és standard testhossz átlagértékei révén kapott 

növekedési görbét Walford-módszerével egyenessé alakítottam: az x-tengelyen a t-években 

elért testhossz-értékeket jelölve, az y-tengelyen pedig a t+1 években elért standard 

testhosszértékeket véve fel. Az elméletileg lehetséges maximális testhossz (L∞ ) ott van, ahol a 

t-évben és a t+1 évben mért testhossz értékek megegyeznek, ami a kapott egyenes 

egyenletéből a L∞=a/(1-b) összefüggés alapján kiszámítható. 
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18.ábra. A kis sziklahal törzshossz-növekedésének Walford szerinti ábrázolása. 

 

Ezután a maximális testhossz érték és az egyes évekre jellemző testhossz értékek 

különbségeit ábrázoltam logaritmikusan kifejezve az idő függvényében. A kapott egyenes 

meredeksége K , negatív szám lesz. Az egyenest kicsit meghosszabbítva az x tengellyel 

párhuzamost húzunk log L∞ értéknél, majd e két egyenes metszéspontját x tengelyre vetítjük, 

az így kapott pont lesz a t0 értéke. Ezzel a lépéssel a növekedési modell még két hiányzó 

állandóját is megkaptam (t0, K). Ezek alapján pedig kiszámolható a φ’ érték: φ’=logK+2log 

L∞  =log(-0,10754)+2log29,22=1,963. 

 
y=26,22779+0,9102
4x 

L∞=292,2mm 
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19. ábra. Az ln (L∞-Lt) értékek ábrázolása a kis sziklahal különböző korcsoportjaiban. 

 

Ismerve a maximális testhossz (L∞), a növekedési görbe kiindulópontjának (t0) és 

meredekségének (K) értékeit, a Bertalanffy-féle növekedési görbe megszerkeszthető.  
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20. ábra. A kis sziklahal növekedési üteme Bertalanffy-modellel ábrázolva. 

y=5,53777-0,10754x t0=-1,3 
K=-0,10754 

L t=29,22*(1-e-0,10754 *(t+1,3)) 
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4.2.Fluktuáló aszimmetria 

 
A nem szennyezett területről 53, a szennyezettről pedig 13 (összesen 66) kis sziklahalon 

vizsgáltam meg 5 merisztikus bélyeget, az első és második kopoltyúív kopoltyúlemezeit, a 

mellúszó összes, illetve csak az elágazó úszósugarait, továbbá a hasúszó úszósugarait. 

Egyetlen metrikus bélyegként pedig az otolithok területét határoztam meg. A vizsgált 

bélyegek közül a hasúszó úszósugarait kizártam az alábbi kiértékelésből, mert egyetlen 

esetben sem találtam különbséget a jobb és bal oldali értékei között. 

 4.2.2. Abnormális egyedek kiszűrése 

Az esetleges abnormális egyedek kiugró adatait a bélyegek jobb és bal oldali értékeinek 

grafikus összevetésével ellenőriztem, mintavételi területenként. Kiugrónak vélt adatokról a 

későbbiekben Grubb-teszt segítségével döntöttem el, hogy ténylegesen ki kell-e zárni őket a 

további kiértékelésekből. 
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21. ábra. A bal és jobb oldali otolithok területeinek grafikus összevetése élőhelyenként. A kiugrónak vélt értékek 
zöld színnel vannak bekarikázva. 

Nem szennyezett terület 

N=45 

Szennyezett terület 

N=13 
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22. ábra. Az első kopoltyúíven található kopoltyúlemezek jobb és bal oldali értékeinek összevetése 
élőhelyenként. A kiugrónak vélt értékek zöld színnel vannak bekarikázva. 

 

Nem szennyezett terület 

N=52 

Szennyezett terület 

N=11 
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23. ábra. Az negyedik kopoltyúíven található kopoltyúlemezek jobb és bal oldali értékeinek összevetése 

élőhelyenként. A kiugrónak vélt értékek zöld színnel vannak bekarikázva. 

Nem szennyezett terület 

N=52 

Szennyezett terület 

N=11 
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24. ábra. A mellúszó jobb és bal oldali összes úszósugarának száma, grafikusan összevetve élőhelyenként. A 
kiugrónak vélt értékek zöld színnel vannak bekarikázva. 

Nem szennyezett terület 

N=52 

Szennyezett terület 

N=13 
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25. ábra.  A mellúszó jobb és bal oldali elágazó úszósugarainak száma, grafikusan összevetve, élőhelyenként. A 

kiugrónak vélt értékek zöld színnel vannak bekarikázva. 

Nem szennyezett terület 

N=52 

Szennyezett terület 

N=13 
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 4.2.3.  Abnormális egyedek kiszűrése bélyegpáronként 

 

Az alábbiakban bélyegpáronként grafikusan összevetettem, azok aszimmetriaértékeit (J-B), a 

két vizsgált területen külön-külön. (26-27. ábrák) A kiugrónak látszó egyedekről Grubb- 

-teszttel döntöttem el, hogy valóban ki kell-e őket zárni a későbbi kiértékelésből (1-2. 

Táblázat)
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          N Átlag SD Xi Z Zkrit 
1.Kopoltyúív 
kopoltyúlemezei 

51 0.12 3.49 
-7 
10 
-9 

 
2,04 < 3,14 
2,83 < 3,14 
2,61 < 3,14 

 
4. Kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 52 -0.23 2.96 6 
-6 

2,1 < 3.14 
1,95 < 3,14 

Mellúszó 
úszósugarai 

52 -0.02 0,50 -1 
1 

 
1,94 < 3.14 
2,02 < 3.14 

 
Mellúszó 
elágazó 

úszósugarai 
51 -0.20 0.69 

2 
-2 

3,17 > 3,14 
2,60 < 3,14 

Otolith területe 
 

45 
 

0.4100 
 

1.6038 

4,79 
3,6 
3,63 

 

 
2,73 < 3.085 
1,99 < 3,085 
2,01 < 3,085 

 

1. táblázat. A nem szennyezett területről származó kis sziklahalak, aszimmetriaértékeinek, grafikus megjelenítés 
során, kiugrónak vélt adatokra elvégzett Grubb-teszt eredménye. Piros színnel a szignifikánsan kiugró (P<0,05) 

adatot jelöltem. 
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          N Átlag SD Xi Z Zkrit 
1.Kopoltyúív 
kopoltyúlemezei 

10 -0.40 2.07 -5 
3 

 
2,23 < 2.29 
1,65 < 2.29 

 
4. Kopotlyúív 

kopoltyúlemezei 
11 0.55 3.62 

-5 
-4 
6 

 
1,53 < 2,35 
1,26 < 2,35 
1,51 < 2,35 

 
Mellúszó 

úszósugarai 
13 0,00 0,41 

1 
-1 

2,45 < 2,46 
2,45 < 2,46 

Mellúszó 
elágazó 

úszósugarai 
13 -0.08 0.86 -2 2,23 < 2,46 

Otolith területe 13 1,59 2,01 
4,04 
-1,75 

5 

1,21 < 2,46 
1,66 < 2,46 
1,69 < 2,46 

 

2. táblázat A szennyezett területről származó kis sziklahalak, aszimmetriaértékeinek, grafikus megjelenítése 
során, kiugrónak vélt adatokra elvégzett Grubb-teszt eredménye. 
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 4.2.4. A fluktuáló aszimmetria méretfüggésének vizsgálata 

 

Az alábbiakban bélyegenként, két mintát egyesítve, az abszolút aszimmetria értékek (│J-B│) 

és bélyegek átlagos méretét ((J+B)/2) vetettem össze grafikusan. A grafikonokon a lineáris 

regresszió eredményei is láthatók. A téves szignifikancia értékeket kiszűrő Bonferroni- 

-korrekciót a 3. táblázat mutatja. 

 

28. ábra. Az otolithok 

területek 

aszimmetriaértékeinek 

méretfüggése. 

R=0,29103 

p= 0,02667          

y=0,39714x+0,01774 
 

 

 

 

 

29. ábra. Az első 

kopoltyúíven lévő 

kopoltyúlemezek 

aszimmetriaértékeinek 

méretfüggése. 

R= 0,15762 

p= 0,22507 

y= -0,05864x+ 7,62883 
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30. ábra. A negyedik 

kopoltyúíven található 

kopoltyúlemezek aszimmetria 

értékeinek méret függése. 

R= 0,04359 

p= 0,73445 

y= -0,01442x+ 3,51976 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra. A mellúszó 

úszósugarak 

aszimmetriaértékeinek 

méretfüggése. 

R= 0,15102 

p= 0,22982 

y= 0,13684x -1,99124 
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32. ábra. A mellúszó elágazó 

úszósugarainak aszimmetria 

értékeinek méretfüggése. 

R= 0,15925 

p= 0,20879 

y= 0,09244x -0,17396 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegek p0 p=0,05 Bonferroni p’ P=0,05 

1 Otolith  

területe 
<0,02667 szignifikáns p0*5 0,13335 

nem 

szignifikáns 

2 Mellúszó 

elágazó 

úszósugarai 

0,20879 
nem 

szignifikáns 
p0*4 0,83516 

nem 

szignifikáns 

3 első 

kopoltyúív 

kopoltyú- 

lemezei 

0,22507 
nem 

szignifikáns 
p0*3 0,67521 

nem 

szignifikáns 

4 Mellúszó 

összes 

úszósugara 

0,22982 
nem 

szignifikáns 
p0*2 0,45964 

nem 

szignifikáns 

5 negyedik 

kopoltyúív 

kopoltyú- 

lemezei 

0,73445 
nem 

szignifikáns 
p0*1 0,73445 

nem 

szignifikáns 
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3. táblázat. A lineáris regresszió szignifikanciaértékei és a Bonferroni-korrekció eredménye. 

 4.2.5 Az ideális FA  feltételei 

 

A ideális fluktuáló aszimmetriához 2 feltételnek kell teljesülnie: 

 1) A minta átlaga 0 legyen. 

 2) A minta normál eloszlású legyen. 

Az első feltételt egymintás t-próbával ellenőriztem, bélyegenként, mintánként. Az egymintás 

t-próba szignifikancia értékei a x. táblázatban láthatók. A normál eloszlás vizsgálatához 

először az aszimmetriaértékek gyakoriság eloszlását ábrázoltam. (x-x ábra) Majd a ferdeség 

(skew) és csúcsosság (kurtosis) próbáját alkalmaztam, melynek értékei az x. táblázatban 

láthatók. 

 

 

Mintavételi  

terület 
Skew 

(ferdeség) 

Kurtosis 

(csúcsosság) 

egymintás 

t-próba 

p értékei 

p=0,05 

Otolith     

területe      

n. szenny. 0,69384 0,27842 0,0934 nem szig 

szenny. 0,05491 -0,88670 0,06096 nem szig 

Mellúszó 

úszósugarai 

n. szenny. -0,03982 1,22487 0,78452 nem szig. 

szenny 0 6 1 nem szig 

Mellúszó 

elágazó 

úszósugarai 

n. szenny. -0,09209 2,19866 0,048813 szig. 

szenny -0,75796 0,85158 0,75326 nem szig. 

Első kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 

n. szenny. -0,13757 1,11133 0,81079 nem szig. 

szenny. -0,93421 2,75861 0,55545 nem szig. 

Negyedik 

kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 

n. szenny. 0,13998 -0,4751 0,57661 nem szig. 

szenny. -0,03026 -1,19594 0,62766 nem szig. 

 

4. táblázat. A vizsgált bélyegek aszimmetriaértékeinek (J-B) a ferdeség és csúcsosság próbája 

során kapott értékei, valamint a t-próba során kapott p értékei, p=0,05-ös szignifikancia 

szintnél.(szig=szignifikáns, nem szig= nem szignifikáns) 
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    Platykurtosis Leptokurtosis 
 
Minta mérete      5%     1%    5%   1% 
 
   10 egyed  -1,575 -1,881 2,624- 4,48 
   12 egyed -1,442 -1,72 2,416 4,248 
   45 egyed -0,848 -1,049 1,301 2,313  
   50 egyed -0,817 -1,016 1,217 2,268 
   60 egyed -0,767 -0,954 1,132 2,005 
   70 egyed -0,717 -0,901 1,029 1,804 

4. táblázat. A csúcsosság kritikus értékei 5%-os és 1%-os szignifikanciaszinten különböző 
mintanagyságoknál, Pearson és Hartley (1996) nyomán. 
 

 
 
 
 
 
 
 -- 
 

  

 

 

 

 

33. ábra. Az első kopoltyúíven található kopoltyúlemezek aszimmetriaértékeinek gyakoriság- 

-eloszlása a két mintavételi területen. 
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34. ábra. A negyedik kopoltyúíven található kopoltyúlemezek aszimmetriaértékeinek gyakoriság- 

-eloszlása a két mintavételi területen. 
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35. ábra. A mellúszó úszósugarak aszimmetriaértékeinek gyakoriság-eloszlása a két mintavételi 

területen. 
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36. ábra. Az elágazó mellúszósugarak aszimmetriaértékeinek gyakoriság-eloszlása a két 

mintavételi területen. 
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37. ábra. Az otolith területek aszimmetriaértékeinek gyakoriság-eloszlása 
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4.2.6.A fluktuáló aszimmetria számítása: 

 

 A FA vizsgálatára két bélyeg bizonyult alkalmasnak: a negyedik kopoltyúív 

kopoltyúlemezeinek száma, valamint az otolithok területe. Az első kopoltyúív 

kopotlyúlemezeire kapott csúcsosság csak kicsivel volt nagyobb a csúcsosság kritikus 

értékénél és kizárólag a szennyezett területen. Mivel ez az érték származhatott a jóval 

alacsonyabb elemszámból, ezért nem zártam ki a fluktuáló aszimmetria vizsgálatából. Az 

alábbiakban a FA számításához és leírásához az FA4és az FA5-ös indexeket használtam. Az 

egy bélyegen alapuló indexek (FA4, FA5) összehasonlításához egyutas ANOVA-t, Levene- 

-tesztet, és Scheffé-tesztet használtam. Több bélyeg együttes elemzése pedig két-utas 

ANOVA segítségével valósult meg, amit elvégeztem mind a három fent említett bélyegre, 

illetve külön csak az otolithok területére és a 4. kopoltyúív kopoltyúlemezeire. Az alábbi 

táblázatban a FA indexeket és a statisztikai próbák során kapott szignifikancia értékeket 

ismertetem. A nullhipotézisünk szerint a két mintavételi területen élő kis sziklahal populáció 

nem különbözik a fluktuáló aszimmetria tekintetében. 
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FA 

indexek 
Bélyegek 

Nem 

szennyezett 

terület 

Szennyezett 

terület 

Szignifikancia 

érték 
p=0,05 

FA4 

var(J-B) 

Otolith területe 
       2,57     <       4 ,05 0,30301 

nem 

szignifikáns 

1. kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 
   12,19     >     4,26667 0,19913 

nem 

szignifikáns 

4. kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 
      8,77       <      13,07 0,35297   

nem 

szignifikáns 

 

 

   FA5 

∑(J-B)2/N 
 
 
 
 
 
 
2-utas 
ANOVA  

Otolith területe       2,68       <      6,28 0,036 szignifikáns 

1. kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 
     11,96      >          4 0,23272 

nem 

szignifikáns 

4. kopoltyúív 

kopoltyúlemezei 
      8,65        <      12,18 0,3207 

nem 

szignifikáns 

mindhárom 

bélyegre 
 0,76921 

nem 

szignifikáns 

 

Otolith terület és  

4. kopoltyúív 

kopotlytúlemezeire 

 ~0,06206 
közel 

szignifikáns 

 

6. táblázat. A fluktuáló aszimmetria becsléséhez használt indexek értékei az egyes mintavételi 

területeken, illetve a statisztikai próbák során kapott szignifikancia értékek. 
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 4.3. EROD enzim aktivitása: 
 
Az szennyezett területről 4, a nem szennyezett területről pedig 7 kis sziklahal máj 

mikroszómáinak EROD enzim aktivitásait vizsgáltam meg. A kapott enzimaktivitásokat 

(pmol/mg/perc) egy-utas ANOVA segítségével hasonlítottam össze.  

 

Mintavételi 

terület 
N 

Enzimaktivitás 

Átlaga 
SD F-érték p érték p=0,05 

Nem 

szennyezett 
7 25,29 

12,70924 

 5,43 0,045 szignifikáns 

Szennyezett 4 8,36494 8,94813 

 

7. táblázat. A vizsgált területekről származó halak enzimaktivitásának összehasonlítása során használt 

egy-utas ANOVA eredménye. 

 

 

 

38. ábra. Kis sziklahal májának EROD (etoxirezorufin-O-deetiláz) enzim aktivitása (pmol/mg/perc) a vizsgált 
mintavételi területeken. Az ábrán jól látható a nem szennyezett területről (kék színnel jelölt) származó halak 

májának nagyobb enzimaktivitása. 
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5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 5.1. Az isztriai térség kis sziklahal (Scorpaena porcus) populációjának 

paraméterei 

  
 Az isztriai térség két mintavételi területéről gyűjtött kis sziklahalak egyesített adatai 

alapján (N=66) teljes testhosszuk átlagosan 17,82 cm, SE: 0,43573, a legnagyobb mért teljes 

testhossz 27,3 cm, a legkisebb pedig 11,9 cm volt. A vizsgált halak átlagos, teljes testtömege 

115,6 g-nak, SE: 9,83049, legkisebb mért teljes testtömeg 27,7 g-nak, legnagyobb pedig 378,8 

g-nak adódott. Az Adriai-tenger keleti részén kis sziklahalon végzett kutatások eredményei 

szerint a kis sziklahalak teljes testhossza 7-25,8cm (Ferri,J. és mtsai 2010, in press), 9,7-

26,6cm közötti érték, a testtömeg értékei 14-341g közöttiek. (Dulcic, J. és Kraljevic, M. 

1996). A Fekete-tengerben az utóbbi években végzett kutatásokban a vizsgált kis sziklahalak 

testhossza 4,6-22,9 cm, illetve 4,9-31,7 cm között változott, testtömegük pedig 2-293g, 

továbbá 1,3-220g közötti értéket mutatott. (Demirhan, A. és Can, M.F., 2009, Bilgin, S. és 

Celik,S.,2008). Mindezeket az általam kapott eredményekkel összevetve kiderült, hogy az 

isztriai térségben fogott kis sziklahalak nagyobb testhosszt és testtömeget érhetnek el, mint az 

Adriai-tenger keleti részén, illetve a Fekete-tengerben élők. 

 

 A kifogott egyedek közül 11 hím és 55 nőstény volt. Bár az ivararány  (1:5), jelen 

esetben a kis elemszám miatt csak megközelítő jellegű, de jól mutatja a kis sziklahalakra 

általánosan jellemző nőstény-dominanciát az egyedszámban. Nagyobb elemszámú 

vizsgálatokban ez az érték az egész évet tekintve átlagosan 1:1,61 (Demirhan, A. és Can, 

M.F., 2009), 1:1,3 (Koca,H. U., 1997). Az ivararány (nőstény/hím) változik az egyes 

hónapokban, csökkenő értékeket az év során kétszer mutat, a szaporodási időszakban 

májustól-júniusig, illetve egy augusztusi csúcs után szeptembertől-novemberig. (Bilgin, S. és 

Celik,S.,2008) Az általam kifogott  kis sziklahalak ivararányának havi ábrázolásakor jelen 

vizsgálat során is jól kivehető volt ez a csökkenő tendencia. (39. ábra) 

  A hímek átlagos testhossza 17,62 cm, SE: 1,016, a legnagyobb teljes testhossz 25,1 cm, 

míg a legkisebb 11,9 cm volt. Átlagos teljes testtömegük 105,77 g, SE: 20,401, legnagyobb 

testtömegük 287 g volt, a legkisebb pedig 27,7 g. A nőstények átlagos testhossza 17,86 cm, 

SE: 0,486, a legnagyobb teljes testhossz 27,3 cm, míg a legkisebb 12,9 cm volt. Átlagos teljes 

testtömegük 117,72 g, SE: 11,174, legnagyobb testtömegük 378,8 g volt, a legkisebb pedig 
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36,9 g. Ezek az adatok megegyeznek más vizsgálatokból kapottakkal, miszerint a hím kis 

sziklahalak általában kisebb méretűek a nőstényeknél, maximális hosszukat lassabban érik el, 

és átlagos élettartamuk is rövidebb. (Koca, 1997, Ünsal és Oral, 1996, Celik és Bircan, 2004, 

Jardas és Pallaoro, 1992, Bilgin és Celik 2008)  

 

 A otolithos kormeghatározás szerint a kifogott kis sziklahalak életkora 3-11 év közötti 

volt. A legidősebb hím egyed 7 éves volt, a legidősebb nőstény pedig 11 éves. A kis 

sziklahalakkal foglalkozó vizsgálatok a faj maximális életkorát 12-18 évre becsülik, a Fekete-

tengerben 8 évre, a Földközi-tengerben 6 évre, Márvány-tengernél 7 évre, az Adriai-tengerben 

11 évre becsülik. (Bilgin és Celik, 2008, Bradai és Bouain, 1988, Ünsal és Oral, 1996, Jardas 

és Pallaoro, 1992) Az általam vizsgált halak közül a legidősebb 11 éves volt, ami összecseng 

Jardas és Pallaoro (1992) eredményeivel. Azonban az isztriai térségből származó adatok 

alapján felrajzolt növekedési görbén jól látszik, hogy a 11 éves kor a görbe telítődésének 

elején található, ami sejteti, hogy nagyobb kort is elérhetnek, az itt élő halak.  

 Az vizsgált kis sziklahalak testhossza és testtömege között pozitív allometrikus növekedés 

volt megfigyelhető:  

 W=0,011TL3,1534  ahol ’a’ regressziós együttható értéke 0,011, ’b’ értéke pedig 3,1534. 

A kapott b érték mivel 3,0-nál nagyobb volt, valószínűleg a kis sziklahalak testtömege a 

testhosszhoz képest gyorsabb növekedést mutat. (40. ábra) Bár a kis elemszám miatt ezek az 

értékek csak megközelítő jellegűek, de más, a kis sziklahalon végzett vizsgálatok hasonló 

eredményeivel összevethető. A Fekete-tengerben élő kis sziklahalakra kisebb b értéket 

jelentettek: b=3,0800 (Erkoyuncu és mtsai, 1994), b=3,0815 (Bilgin és Celik, 2008), b=3,09 

(Demirhan, A. és Can 2009), míg az Adriai-tenger keleti részén, kis sziklahalon végzett 

vizsgálat esetén b értéke nagyobb volt, b=3,243. (Dulcic és Kraljevic, 1996)  

 
 Az isztriai térség Scorpaena porcus populációjának növekedési ütemét, von Bertalanffy 

modell segítségével vizsgáltam meg. A kapott adatokból (t0, L∞, K) a φ’ növekedési 

koefficiens meghatározható volt, φ’ = 1,963. A növekedési koefficiens hasznos eszközként 

szolgál amikor egyazon faj más populációinak, illetve egy családhoz tartozó fajok növekedési 

görbéjét szeretnénk összehasonlítani. (8. táblázat) 
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Szerző L∞ (cm) K (év-1) t0 φ’*  Terület 

Jelen vizsgálat szerint, 

2009 
29,22 0,107 -1,3 1,963 

Adriai-tenger 

isztriai térség 

Jardas és Pallaoro,1992 28,200 0,182 - 2,161 Adriai-tenger 

Koca,1997 40,81 0,107 -2,227 2,250 
Fekete-tenger, 

Sinop tartomány 

Bilgin és Celik, 2008 140,745 0,026 -1,557 2,711 
Fekete-tenger. 

Sinop tartomány 

Ünsal és Oral,1996 24,38 0,162 -1,191 1,981 Márvány-tenger 

 

8. táblázat. Scorpaena porcus von Bertalanffy modell szerinti paraméterei és az azokból származtatott 
növekedési koefficiens értéke, különböző földrajzi régiókban. *:  φ’=logK+2log L∞ 

Az összehasonlításból jól látszik, hogy az isztriai térség általam vizsgált kis 

sziklahalainak von Bertalanffy modell szerinti paramétereire illetve növekedési koefficiensük 

értékére az Adriai-tenger déli részén élő populációval összevetve hasonló eredményeket 

kaptam, bár az isztriai térségben élők kicsivel kisebb φ’ értékkel rendelkeztek. Mivel az 

általam meghatározott értékek csak megközelítőek révén a minta kis elemszámának, további 

adatok lennének szükségesek annak kiderítésére, hogy az Adriai-tenger északi és déli részén 

élő kis sziklahalak populációinak növekedési üteme valóban szignifikánsan különbözik-e. 

 A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az Adriai-tenger északi részén élő kis 

sziklahalak maximálisan elérhető testhossza és testtömege nagyobbnak bizonyult a déli 

populációkból kapott értékekkel összevetve. Bár a kis minta elemszám miatt a növekedési 

ütem leírására szolgáló von Bertalanffy-modell csak megközelítő lehet, valószínűsíthető, hogy 

a területen élő kis sziklahalak élettartama is hosszabb az isztriai térségben. A tapasztalt 

eltérések egyértelmű bizonyításához érdemes lenne több adatot gyűjteni. Érdekes lenne 

továbbá nagyobb minta elemszám megvalósulása esetén a két mintavételi terület 

populációinak paramétereit is összevetni, amire jelen vizsgálat során nem nyílt lehetőség, hisz 

a kis elemszám miatt összevontam a két populációból származó adatokat. Az otolithos 

kormeghatározás a kis sziklahalak esetében jól alkalmazható módszernek bizonyult, 

tekintettel az otolith nagy méretére (>1mm). A szakirodalomban használt mikroszkópos 

vizsgálati módszert alkalmazhatatlanságuk miatt elvetettem, és egy módszertani újítással 

éltem. Az otolithok vastagsága (<1mm) lehetővé tette a fényasztalon való vizsgálatukat, majd 
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az azt követő számítógépes elemzésüket, megbízható kormeghatározásukat. A jövőben 

érdemes lenne az otolithok csiszolása révén a napi növekedési gyűrűk (DGI-daily growth 

increment) tanulmányozása és összevetése az évgyűrűk (AGI=annual growth increment) 

alapján kapott adatokkal.  

 5.2 Fluktuáló aszimmetria vizsgálata 

 5.2.1. Ideális Fluktuáló aszimmetriát mutató bélyegek 

 A fluktuáló aszimmetria vizsgálatához összesen 66 kis sziklahalon (Scorpaena porcus) 

öt merisziktus bélyeget számoltam, és egy metrikus bélyeget mértem meg. 

 Az elemzésekből a hasúszó úszósugarait kihagytam, mert egyetlen esetben sem 

találtam eltérést a két oldal között. Így ez a bélyeg a kis sziklahal esetében nem alkalmas a 

fluktuáló aszimmetria vizsgálatára. 

 Az abnormális egyedek kiszűrése során a Grubb-teszt kizárólag egyetlen esetben talált 

kiugró értéket a mellúszó elágazó úszósugarainak aszimmetria értékei között, mely adatot a 

további vizsgálatból kizártam. 

 A fluktuáló aszimmetria méretfüggésének vizsgálata során sem a mellúszó összes 

illetve elágazó úszósugarai, sem az első és második kopoltyúív kopoltyúlemezei nem 

mutatattak szignifikáns méretfüggést. Az otolithok területének aszimmetriaértékei azonban 

pozitív méretfüggést mutattak, ami a Bonferroni-korrekció után már nem bizonyult 

szignifikánsnak.  

 Az ideális fluktuáló aszimmetria két feltételének, a nulla átlagnak és a normál eloszlás 

vizsgálata: 

• Az otolithok területének aszimmetriaértékei mindkét mintában normáleloszlásúnak 

bizonyultak. A t-próba pedig egyetlen esetben sem mutatott szignifikáns eltérést 0,05-

ös szignifikanciaszinten a 0 átlagtól. Ami arra utal, hogy a bélyegre nem jellemző az 

irányított aszimmetria. Az otolithok területe így megfelelt az ideális fluktuáló 

aszimmetriához szükséges követelményeknek. 

• A mellúszó összes úszósugarainak száma egyik élőhelyen sem felelt meg a normál 

eloszlásnak. Mindkét esetben leptokurtosist mutatott, ez a csúcsosság lényegesen 

erősebb volt a szennyezett területen, ami valószínűleg a minta kis elemszámának 

köszönhető. Mivel a nem szennyezett területen a leptokurtosis kritikus értékénél a 

kapott eredményünk csak kis mértékben tért el, érdemes lenne további egyedek 
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gyűjtésével tisztázni, hogy valóban megfelel-e az ideális FA-nak, előfordulhat 

ugyanis, hogy az így kapott leptokurtozis két populáció keveredésének eredménye, 

amelyek nagyon különböző FA-t mutatnak. Bár az aszimmetria értékek átlaga mindkét 

populáció esetében nullának adódott, azonban a minta leptokurtikus eloszlása miatt 

nem felelt meg az ideális FA feltételeinek. A mellúszó elágazó úszósugarai ferdeséget 

egyik élőhelyen sem mutattak. Míg a nem szennyezett területen a bélyeg aszimmetria 

értékei erős csúcsosságot mutattak, addig a nem szennyezett terület adatai megfeleltek 

a normál eloszlásnak. Ez a kettőség a t-próba során is megfigyelhető volt, hisz a nem 

szennyezett terület szignifikánsan eltért a 0 átlagtól, míg a szennyezett terület 

megfelelt ennek a kritériumnak. Bár a nem szennyezett terület 0 átlagtól való eltérése 

irányított aszimmetriára utalhat, fontos megjegyezni, hogy a szignifikancia értéke 

nagyon közel van a szignifikancia szinthez, így érdemes lenne a bélyeget még több 

egyeden megvizsgálni. Mindazonáltal jelen vizsgálat során kizártam a fluktuáló 

aszimmetria mérésére alkalmas bélyegek sorából. 

• Az első kopoltyúív kopoltyúlemezeinek kétoldali eltérései a nem szennyezett területen 

normál eloszlásúak voltak, míg a másik mintavételi területen enyhe leptokurtosist 

mutattak. A kapott értékek egyik területen sem mutattak eltérést a nulla átlagtól, így 

irányított aszimmetriát sem mutattak. Mivel a fluktuáló aszimmetria feltételeinek a 

bélyeg kizárólag a szennyezett területen tapasztalt enyhe leptokurtosis miatt nem felelt 

meg - amit a minta kis elemszáma vagy a különböző FA-t mutató populáció 

keveredése okozhatott -, nem zártam ki ezt a bélyeget a fluktuáló aszimmetria további 

vizsgálatából. 

• A negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezei minden kritériumnak eleget tettek, hisz nem 

mutattak sem ferdeséget, sem csúcsosságot, sem irányított aszimmetriát (átlaguk 0 

volt). 
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A további vizsgálatból tehát a következő bélyegeket zártam ki: 

• a hasúszó úszósugarainak számát, mert egyetlen esetben sem tapasztaltam eltérést a 

két oldal között 

• a mellúszó úszósugarainak számát, mert nem felelt meg a normál eloszlásnak, pozitív 

kurtosist mutatott 

• a mellúszó elágazó úszósugarainak számát, mert a nem szennyezett terület egyedeinek 

aszimmetriértékei nem mutattak normál eloszlást, és átlaguk is nullától eltérőnek 

bizonyult. 

 Mivel a szakirodalomban általában felváltva vizsgálják a páros úszók összes 

úszósugarát, illetve csak az elágazó úszósugarak számát, a vizsgálat céljai között szerepelt 

mindkét bélyeg mérése és annak kiderítése, hogy vajon mutatnak-e különbséget az 

aszimmetria szempontjából, valamint, hogy megfelelnek-e az ideális fluktuáló aszimmetria 

feltételeinek. A kiértékelés során világossá vált, hogy egyik bélyeg sem felel meg a fluktuáló 

aszimmetria kritériumainak, így ezen kérdéseket egyértelműen nem tudtam megválaszolni. 

Ám a kapott értékekből jól látszik, hogy valószínűleg az összes úszósugár alkalmasabb a 

fejlődési instabilitás becslésére, hisz a nem szennyezett területen kapott leptokurtosis csak 

nagyon kevéssel haladja meg a kritikus értéket, továbbá szemben az elágazó úszósugarak 

számával, itt mindkét terület aszimmetriaértékei nulla átlagúak voltak. Bár a szennyezett 

terület összes úszósugarának aszimmetria értékei nagyon erős csúcsosságot mutattak, ezt 

okozhatta a statisztikai próba erejének csökkenése kis elemszámnál.  

 A fluktuáló aszimmetria feltételeinek ismeretében a következő három bélyeget tartottam 

alkalmasnak az FA számítására: 

• az otolithok területe 

• az első kopoltyúív kopoltyúlemezeinek száma 

• az negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezeinek száma 

A mindhárom bélyeg mérési hibája elhanyagolható, és megfelel a fluktuáló aszimmetria 

feltételeinek, tehát normál eloszlású, és az értékeik nulla átlagúak. 
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 5.2.2.A fluktuáló aszimmetria vizsgálatának eredménye 

  
 Az ideális fluktuáló aszimmetriát mutató bélyegeket először külön-külön vizsgáltam 

meg, annak kiderítésére, hogy tapasztalható-e szignifikáns eltérés a vizsgált két mintavételi 

terület között. Az aszimmetriaértékek varianciáját becslő FA4 index nagyobb volt az otolithok 

területei és a negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezei esetén a szennyezett területen, míg az első 

kopoltyúív kopoltyúlemezei itt kisebbnek bizonyultak. Szignifikáns eltérés azonban egyetlen 

esetben sem volt kimutatható.  

 Az FA5 index értékei az otolithok területét és a negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezeit 

tekintve nagyobbnak bizonyultak a szennyezett területen, míg az első kopoltyúív 

kopoltyúlemezei ebben az esetben is kisebb értékűek voltak. Az FA5 index alkalmazása 

esetén már kimutatható volt szignifikáns eltérés, de kizárólag az otolithok területére. Bár az 

FA4 és FA5 indexekről elmondható, hogy lényegében ugyanarra az eredményre vezetnek, és 

egymásba is alakíthatók, de eltérő érzékenységük miatt más eredményekkel szolgálhatnak 

(4.2.5. fejezet). Ebben az esetben az eltérést a szennyezett területről származó halak kis 

elemszáma miatt adódhatott. Mivel az FA5 index jól alkalmazható kis elemszámú minták 

esetén is, így kimutatható volt az otolith területek aszimmetriájának különbsége a két élőhely 

között, amelyre az FA4 index használata esetén nem derült fény.  

Mivel az egy bélyegen alapuló aszimmetriaindexek könnyen nyújthatnak téves 

információt a vizsgált egyedek fejlődési instabilitásáról, ezért a három bélyeg 

aszimmetriaértékének abszolútértékét a két területen két-utas ANOVA segítségével is 

összehasonlítottam. Ebben az esetben nem kaptam szignifikáns eltérést a két terület között. 

Az ANOVA alkalmazásakor tulajdonképpen két populáció abszolút értékében vett 

aszimmetriaértékeinek átlagát hasonlítjuk össze. Ez a módszer érzékeny az irányított 

aszimmetria vagy az antiszimmetria jelenlétére. Ha bármely bélyegben ez jelen van, 

elmoshatja a karakterek varianciája közötti esetleges különbségeket. Az első kopoltyúív 

kopoltyúlemezei igaz, hogy csak a szennyezett területen, és csak nagyon kevéssel meghaladva 

a kritikus értéket, de leptokurtosist mutattak. Mivel a leptokurtikus eloszlást okozhatja egy 

keveredett populációból való mintavétel, melynek egyik fele antiszimmetriát mutat, ezért a 

két-utas ANOVÁt elvégeztem úgy is, hogy csak a negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezeit 

hasonlítottam össze az otolithok területével. Bár ebben az esetben sem kaptam szignifikáns 

eltérést, de a p érték nagyon közel volt a szignifikanciaszinthez (p=0,05), ami sejtetni engedi, 
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hogy az elemszám növelésével - elsősorban a szennyezett területről több hal gyűjtésével - 

biztosabban kimutatható lenne a szennyezett területen élő kis sziklahalak nagyobb fluktuáló 

aszimmetrája, azaz nagyobb fejlődési instabilitásuk. 

Összefoglalva elmondható, hogy a vizsgált öt bélyeg közül négy mutatott 

aszimmetriát, ezek közül három bélyeg felelt meg az ideális fluktuáló aszimmetria 

feltételeinek. A két mintavételi terület adatait összehasonlítva a három karakter közül csak az 

otolithok területek esetében találtam szignifikáns eltérést, méghozzá a szennyezett területen 

nagyobb fluktuáló aszimmetria szintet mutattak a kis sziklahalak. Bár kizárólag egy bélyeg 

mutatott szignifikáns különbséget, a negyedik kopoltyúív kopoltyúlemezeinek száma szintén 

nagyobb FA5 indexeket mutatott a szennyezett területen, azonban ebben az esetben a minta 

kis elemszáma miatt (nagy szórás) nem tudtam szignifikáns különbséget kimutatni.   

A szennyezett területen élő kis sziklahalak emelkedett FA szintje mellett még fontos 

megjegyeznem, hogy a vizsgált 13 faj közül 9 esetben találtam leromlott egészségi állapotú, 

csökkent fitnesszű egyedeket. Az előbb említett 9 kis sziklahal leromlott kondíciójára, a máj 

megnagyobbodása és egészséges vörösesbarna színének elváltozása (sárgásfehér színűvé), az 

úszóhártyák rendellenes összenövései, a kopoltyúív vagy a kopoltyú lemezek deformációi, 

illetve elzsírosodott úszók utaltak. (15. kép) 

 A szakirodalomban számos hasonló példát találhatunk egyes kemikáliák, köztük 

különféle nehézfém és peszticid szennyezés hatására megemelkedett fluktuáló aszimmetria 

szintjére. (Valentine és Soule, 1973; Weiner és Rago, 1987; Østbye és mtsai., 1997, Franco, 

A: és mtsai, 2002). Eredményeim alapján valószínűsíthető a pulai nagy kikötőben élő kis 

sziklahalak nagyobb fejlődési instabilitása, ami az öbölbe ömlő tisztítatlan városi és ipari 

szennyvíz hatására kialakult környezetszennyezéssel hozható összefüggésbe. A fejlődési 

instabilitás megbízható becsléséhez több bélyegen kellene kimutatni a FA szintjének 

különbségét a két terület között. Ehhez a szennyezett mintavételi területről több kis sziklahalat 

lenne érdemes megvizsgálni. Annak eldöntésére, hogy a fluktuáló aszimmetria kis sziklahalon 

(Scorpaena porcus) sikeresen használható-e az ökotoxikológiai vizsgálatokban, még további 

mérések szükségesek - elsősorban laboratóriumi körülmények között -, mindenesetre a kapott 

eredmények bíztatóak. 
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25. kép. A szennyezett mintavételi területről származó kis sziklahalakban leromlott egészségi állapotának 
bizonyítékai. A képeken egy eldeformálódott kopoltyúív, rendellenesen összenőtt úszóhártya, illetve a máj 
különböző elváltozásai láthatóak. 
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 5.3 Etoxirezorufin-O-deetiláz aktivitás vizsgálata  

 
 A két mintavételi területről gyűjtött kis sziklahalak máj mikroszómáinak etoxirezorufin- 

-O-deetiláz enzimaktivitása a szennyezett és nem szennyezett területen szignifikánsan 

különbözött. A nem szennyezett öböl kis sziklahalainak máj mikroszómái körülbelül 

háromszor nagyobb enzimaktivitást mutattak a pulai nagy kikötő vizében élő példányokéhoz 

képest.  

 Az eredmény a kezdeti feltételezéseimmel ellentétes volt, a szennyezett területen vártam 

volna nagyobb aktivitást.  Mivel a kísérlethez összesen 11 példányt használtunk fel, az 

eredmények csak megközelítő jellegűek, több adatra lenne szükség, hogy megbízható 

konklúziót vonhassunk le.  

 Ha eltekintünk a kis elemszám nyújtotta bizonytalanságoktól, az eredményeim nem 

egyedülállóak a szakirodalomban. Számos vizsgálat során tapasztalták a monooxigenáz 

rendszer elégtelen működését, és a CYP1A1 fehérje EROD aktivitásának gátlását szennyezett 

területen. (Bello és mtsai., 2001, Vaccano és mtsai., 2005, Hasselberg és mtsai., 2004, Fent és 

mtsai., 1998) A cyp P450 rendszert befolyásoló számos tényező közül, a szennyezett területen 

tapasztalt kis enzimaktivitás hátterében jelen esetben  a pulai nagy kikötő vízének magas TBT 

–tributiltin koncentrációja állhat. A TBT hatása CYP1A1 fehérjére kettős hatású lehet. A 

vizsgálatok szerint kis koncentrációban a fehérje indukcióját, nagy koncentrációban pedig a 

cyt P450 rendszer aktivitásának gátlását okozhatja. (Kim és mtsai., 1997, Fent és Stegeman, 

2002) A TBT-t leggyakrabban a hajók rozsdásodását gátló festékekben található. 

Koncentrációja azokban a kikötőkben a legnagyobb, ahol a hajókat javítani szokták. Mivel a 

pulai nagy kikötő partján álló Uljanik hajógyár fő profiljai közé a hajók építése és javítása 

tartozik, és az ipari szennyvíz köztudottan tisztítatlanul ömlik a tengerbe, valószínűsíthető a 

vegyület magas koncentrációja az öbölben. Fontos megjegyeznem, hogy a szennyezett 

területről származó halak kondíciója leromlott volt, megfigyelhetőek voltak a máj kóros 

elváltozásai, kopoltyú deformációk, úszóhártya összenövések. Mindezek hatással lehettek a 

máj enzimaktivitására. Köhler és Pluta (1995) lepényhal (Pleuronectes americanus) 

vizsgálata során például csökkent EROD enzim aktivitást találtak azokban a halakban, ahol a 

májlézió fordult elő. A máj degeneratív elváltozásai tehát szintén választ jelenthetnek a 

kapott, a szennyezett területen tapasztalt alacsony enzimaktivitások kérdésére. 

 A továbbiakban érdemes lenne aquariumban, ellenőrzött körülmények között cyt P450 

indukciót kiváltani ki ismert indukáló szennyezőanyagokkal, és így összehasonlítani a két 
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területről származó kis sziklahalak enzimaktivitását. A faj ökotoxikológiai vizsgálatokban 

véleményem szerint jól alkalmazható, szem előtt tartva azt a módszertani figyelmeztetést, 

hogy a mikroszómák preparációja során, a szuszpenzióhoz DDT hozzáadása szükséges, mert 

hiányában egyáltalán nem mérhetünk enzimaktivitást. Érdemes lenne a jövőben több 

biomarker használhatóságát kideríteni a kis sziklahal esetében., illetve víz- és üledék minta 

elemzéssel a  tengervízben. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

 

Szakdolgozatomban az isztria térségben élő kis sziklahal (Scorpaena porcus) 

populációkon vizsgáltam a környezetszennyezés hatását.  A környezetszennyezés hatásának 

felméréséhez két biomarkert alkalmaztam, az egyik a fluktuáló aszimmetra vizsgálata, a 

másik a máj mikroszómák CYP1A1 fehérje, etoxi-rezorufin -O-deetiláz aktivitásának mérése 

volt fluorimetriás eljárással. E két biomarkert még nem vizsgálták kis sziklahalon. 

Célkitűzéseim között szerepelt a faj indikátorfajként való alkalmazhatóságának kiderítése. 

Mivel az Adriai-tenger északi részén élő kis sziklahal populációk paramétereiről kevés adat 

állt rendelkezésre, megmértem a gyűjtött halak testtömegét, standard és teljes testhosszát,  

illetve meghatároztam nemüket , valamint az otolithok segítségével életkorukat. 

A halakat 2009 szeptember végétől 2009 november végig, kopoltyúháló használatával 

gyűjtöttük, ami kívül esett a kis sziklahalak reprodukciós időszakán.  Összesen két területen 

halásztunk, az egyik mintavételi terület a erősen szennyezett  pulai nagy kikötő , a másik 

pedig egy kék zászló minősítéssel rendelkező , nem szennyezett vízű Verudela-félsziget 

melletti öböl  volt. Összesen 66 kis sziklahalat 53-t a nem szennyezett területről, 13-t a 

szennyezett területről fogtunk ki, és vizsgáltam meg. 

A fluktuáló aszimmetria vizsgálatához négy merisztikus és egy metrikus bilaterális 

bélyeget vizsgáltam meg: a mellúszó összes és csak az elágazó úszósugarait, a hasúszó összes 

úszósugarát, a negyedik és az első kopoltyúív kopoltyúlemezeit, valamint az otolithok 

területét. Az öt bélyegből csak egy bélyeget találtam alkalmasnak a fluktuáló aszimmetria 

mérésére, az otolithok területét. A két területet összehasonlítva a szennyezett területen élő kis 

sziklahalak szignifikánsan nagyobb fluktuáló aszimmetriát mutattak.  

A máj mikroszómák EROD enzimaktivitását, a szennyezett területről 4, míg a nem 

szennyezett területről 7 kis sziklahal esetében határoztam meg. A minták homogenizálásakor 

kiderült, hogy Scorpaena porcus esetében, DDT hozzáadása nélkül nem tapasztalható 

enzimaktivitás változás. A két mintavételi területről származó halak enzimaktivitásának 

összehasonlítása során a nem szennyezett területen háromszor akkora enzimaktivitást mértem. 

a szennyezett területen a csökkent enzimaktivitástvalőószínűleg az, öböl partján található 

Uljanik hajógyár által kibocsátott tributiltin-TBT magas koncentrációja, vagy a vizsgált 

halakban tapasztalt leromlott egészségi állapot. 

 A kis sziklahalak populáció paramétereinek vizsgálata alapján, az Adriai-tenger déli 

részén élő populációkhoz képest nagyobb testhosszt és nagyobb testtömeget érhetnek el. A 
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testtömeg-testhossz összefüggés alapján, b=3,1543, a= 0,011 értéknek adódott, a von 

Bertalanffy-növekedési modell szerint pedig, K=0,10754, t0= 1,3, L∞ =29,22 cm 

paraméteremeket kaptam meg. A növekedési koefficiens értéke φ’=1,963 volt. Az 

kormeghatározás során egy új módszert alkalmaztam, az otolithokról fényasztalon 

makrofotók készültek és számítógépben lettek kiértékelve. Az otoltihos kormeghatározás 

alapján a legidősebb hal 11 évesnek bizonyult, és valószínűsíthető, hogy a térségben élő halak 

tovább élnek. A kifogott halak ivararánya fajra jellemző módon eltolt volt, a vizsgálat három 

hónapja alatt az ivararány (nőstény/hímek) csökkenő tendenciát mutatott. 

 A kapott pozitív eredmények alapján megfontolandó a kis sziklahal indiktátorfajként 

való alkalmazása a biomonitorozó programokban. 
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SUMMARY 

 I investigated the impact of environmental pollution for black scorpionfish (Scorpaena 

porcus) populations living in the Istria region in the present thesis. I used two biomarkers  for 

the assessment of  environmental pollution impact,  one was the fluctuating asymmetry 

examination, the other was the measurement of CYP1A1 protein Ethoxy-resorufin-O- 

deetilase activity by fluorimetric method in the liver microsomes. These two biomarkers have 

not been studied on Scorpaena porcus, yet. One of my goals was, to  ascertain  this species 

suitability as an indicator species. Since only limited data of parameters were available of 

black scorpionfish populations living in the northern part of the  Adriatic Sea,  I measured the 

weight of the collected fishes, the standard and total length, and determined the gender, and 

the age, using otoliths.  

 We collected the fishes using a gill net from the end of November, 2009 till the end of 

September 2009, which term was out of the reproduction period of the black scorpionfish. 

We expiscated and examined together 66 fish, 53 fish from the heavily polluted port of Pula 

and 13 fish from a non-polluted bay next to Verudela peninsula, which has awarded as blue 

flag beach. 

 I examined one meristic and four metric bilateral traits to assess the fluctuating 

asymmetry: the total and only the branched pectoral finrays, the number of pelvic finrays, the 

number of gillrakers of first and second gill arches, and the area of otoliths. Only one trait, the 

area of otoliths was appropriate for measuring the fluctuating asymmetry from the five 

inspected traits. The black scorpionfish living in the polluted area showed significantly greater 

fluctuating asymmetry in comparison with the non-polluted bay. 

 I measured EROD enzyme activity of 4 fish living in the polluted port and 7 fish living 

in the non-polluted bay. We observed that homogenzited microsomes enzyme activity didn’t 

change, except we added DDT to the homogenization puffer. The fish from the non-polluted  

bay had three times higher enzyme activity in comparison with the polluted site. The reduced 

enzyme activity probably related to the tributyltin pollution (arise from the Uljanik shipyard) 

or to the experienced deterioreted health condition of the collected fish. 

 The black scorpionfish population living in the northern part of the Adriatic sea can 

reach greater length and body weight in comparison with those populations living in the 

southern part of the basin. The values of the weight-lenght relationship were b=3,1543, a= 

0,011, and the parameters of von Bertalanffy growth function model were K=0,10754, t 0 = 

1,3, L ∞ =29,22 cm. The growth function coefficient value was φ '= 1.963. 
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I applied a new method when I investigated the age of scorpionfish by annual growth 

increments of otolith.  I put the otoliths on a light table and took macroshots and then 

analyzed these photographs using an image analysing software. The oldest collected fish was 

11 years old, on the basis of otolith age validation. The fish living this region presumably 

have a longer life span. The sex ratio of collected black scorpionfish was unequal, showed the 

predominance of the females and had a downward trend in the term of the study. 

 My positive results suggest the black scorpionfish could be a good indicator species in 

marine biomonitoring programs. 
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8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  
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Deákné Lazányi-Bacsó Eszter Ágnesnek szeretném megköszönni önzetlen segítségét, 
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