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Összefoglalás: Az alacsony szintű nehézfém expozició kutatás terén a hangsúly egyre inkább arra 
irányul, hogy milyen patogenetikai tényezők játszanak kulcsszerepet, hogyan befolyásolhatják a to-
vábbi generációk egészségét, és milyen védelmi stratégiákal rendelkezik a szervezet ezek kivédésére. 
E téren a szervezet antioxidatív védelmének fontos szerepe van. Nagy kihívást jelent azonban az is, 
hogy meghatározzuk, mi fontosabb az adaptációs mechanizmusok terén, a dózis-hatás viszony vagy a 
lehetséges genetikai, illetve epigenetikai változások mértéke. Itt megpróbáltuk összefoglalni azokat a 
kérdéseket és kilátásokat, melyek ezt a témát lényegében érintik.  
Kulcsszavak: nehézfém expozíció, oxidatív stressz, antioxidatív védelem, epigenetika, hormézis. 
 
Bevezetés 

 
Az ipari, valamint a fejlődő országok legveszélyesebb kísérő jelensége a folyamatosan 

növekvő környezetszennyezés. Jelenleg jelentős figyelmet fordítunk a nehézfémek (főleg 
az ólom, a kadmium és a higany), valamint vegyületeiknek a hatására az ember és az álla-
tok egészségre [1]. A nehézfémek ökotoxicitásának fő meghatározói a környezeti 
perzisztenciájuk, felhalmozódásuk és diszperziós hajlamuk [2]. Éppen ezért a környezet 
szennyezése, beleértve az ivóvizet is, nagyon komoly probléma [3]. 

A szakirodalomban sok vita folyik a nehézfémek pontos meghatározásával kapcsolat-
ban, valamint arról, hogy valóban mely elemek sorolhatók a nehézfémekhez. Egyes szerzők 
az atomsúlyuk, míg mások a sűrűségük szerint határozzák meg őket (általában 4,0–5,0 
g.cm–3 felett). Legújabban a „nehézfémek” közé azokat a fémeket illetve fémes elemeket 
(metalloidokat) soroljuk, melyek környezeti veszélyt jelentenek az ember és az állatok 
számára. Ebből a szempontból alapvető fontosságú a fém toxicitása. Mivel még nem dol-
gozták ki a nehézfém expozíció korai diagnosztikájának markerjeit, a nehézfém terhelés 
gyakran vezethet nem várt morbiditáshoz, illetve mortalitáshoz [4].  

Számos ilyen elemnek lehet kedvező hatása is az élő szervezetekre és az emberre. Ezzel 
szemben az ólom, a kadmium és a higany tipikus „toxikus fémek”. A nehézfémek mérgező 
hatása számos tényezőtől függhet [5]. Az intoxikáció klinikai képe függ a toxikus elemtől, 
a teljes felszívódott adagtól és attól a ténytől, hogy heveny vagy krónikus expozícióról van-
e szó. A toxicitást befolyásolja továbbá az exponált egyének kora. Nagyon fontos szerepet 
játszik a szervezetbe jutás módja. Egyes fémek esetében a toxicitást erősen befolyásolja a 
fém kémiai formája. A nehézfém expozíció leggyakrabban táplálékláncon keresztül, illetve 
vízzel, az élet vagy a munkahelyi környezet által jön létre. Függetlenül attól, hogy milyen 
típusú, dózisú, illetve milyen az expozíció időtartama, a szervezet károsodásának megelő-
zésére gyakran elegendő az expozíció forrásának az eltávolítása (illetve felszámolása). 
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A táplálkozási szokások és az életmód jó ismerete nagyon hatékony lehet, hogy felfedje a 
rejtett (látens) nehézfém expozíció forrását. 

A nehézfém mérgezések patogenezise nagyon hasonló. A legtöbb esetben a nehézfémek 
a fehérjék oxigén-, nitrogén- és szulfhidril csoportjaihoz kötődnek, ami a fehérjemolekula 
károsodásához vezethet, pl. csökkenti az enzimaktivitást [6]. A nehézfémek szulfhidril cso-
portok iránti affinitásának védő szerepe van a nehézfém homeosztázisban. A nehézfém ex-
pozícióra való válaszra jellemző a fémkötő fehérjék fokozott szintézise. Pl. számos fém vált 
ki erős metallothioneín szintézist [7]. Ezek a molekulák sok tiol csoportot tartalmaznak, 
amelyek nagy affinitással kötik a kadmium, réz, ezüst, cink és más fémek atomjait [8]. 
Azok közé a fehérjék közé, amelyek részt vesznek a nehézfém ligandumok szállításában és 
kiválasztódásában, tartozik a ferritin, transzferrin, albumin, hemoglobin, és még sok más 
fehérje. A nehézfémek ligandumkénti kötése elengedhetetlen a nehézfém szállításához a 
szervezetben, egyes fémek versenyezhetnek e téren a kalcium- és a cink-ionokkal [9], vagy 
szabad ion formájában átjuthatnak a sejtmembránon keresztül az ioncsatornák révén. A 
nehézfém toxicitás károsíthatja a legtöbb szervet és szövetet, de leggyakoribban érvényes 
ez a központi és perifériás idegrendszerre [10, 11], az emésztőrendszerre, a vérképző, az 
endokrin [12], a kiválasztó és a keringési rendszerre [13]. A nehézfém mérgezések részletes 
patogenezise aránylag kevésbé tisztázott, annak ellenére, hogy az általuk kiváltott morbidi-
tás és mortalitás viszonylag magas. A nehézfémek akut és krónikus mérgezések által oko-
zott mortalitásának egyik fő oka az agyvelő károsodása. A nemek közti különbség a toxici-
tás iránti fogékonyság terén elhanyagolható. A fiatal egyének hajlamosabbak a mérgezésre, 
és gyakrabban áldozatai a véletlenszerű mérgezésnek is. 

A szakirodalomban jól ismertetettek a nehézfémek hatásai különböző fiziológiai és bio-
kémiai indikátorokra az akut mérgezésekkel kapcsolatban. Ettől eltérően azonban viszony-
lag kevés adat áll a rendelkezésünkre a krónikus, különösen az egész élettartamra kiható 
expozíció esetében [14]. Szinte nem állnak rendelkezésre adatok egész élettartamú, ala-
csony dózisú, többgenerációs nehézfém expozió hatásával kapcsolatban [15]. Krónikus ala-
csony dózisú expozíció esetében nehéz előrejelezni a lehetséges következményeket nem 
csak az exponált egyedek, de különösen a későbbi generációk számára.  

 
A szervezet antioxidatív védelme  

 
Az oxidatív stressz a szabad gyökök termelése és eltávolítása közötti egyensúly zavarát 

jelenti, illetve azt, hogy a biológiai rendszer miképp képes könnyen méregteleníteni a reak-
tív intermediereket, hogy helyrehozza az ebből eredő kárt [16]. A szakirodalomban arány-
lag részletesen leírták a nehézfémek toxicitásának főbb mechanizmusait [17]. A nehézfé-
mek által kiváltott oxidatív stressz két különböző, egyszerre működő úton alakul ki. Először 
reaktív oxigéngyökök termelődnek (ROS), pl. hidroperoxidok (HO2

●), singlet oxigén és 
hidrogén-peroxid (H2O2), és utána fejlődik ki az antioxidáns tartalékok csökkenése, illetve 
kimerülése [18]. A szervezet antioxidáns védelmének fő feladata a termelt szabadgyökök 
megsemmisítése [19, 20]. A sejtek legfontosabb antioxidánsa a glutation (GSH). Ez egy 
tripeptid, amely szulfhidril csoportokat tartalmaz, és az emlősök szöveteiben millimólos 
koncentrációban fordul elő. A GSH a szabad gyökök kioltásában (quenching) részt vevő 
fontos antioxidáns [21]. A glutationnak két formáját ismerjük, a redukált (GSH) és az oxi-
dált (GSSG) formát. A redukált GSH a cysteinoldaláncokon lévő tiol csoportokról redukáló 
ekvivalenseket (H+ + e–) képes leadni a ROS molekuláknak, és ezáltal stabilizálja őket. Az 
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elektron leadása után könnyen kapcsolódik egy másik glutation molekulával és glutation-
diszulfidot képez (GSSG) glutation-peroxidáz (GPx) jelenlétében. A GSSG glutation-
reduktáz (GR) hatására újra GSH-ra regenerálódhat. Normális körülmények között a 
glutation 90%-a redukált (GSH) formában, míg a 10% oxidált (GSSG) formában van jelen. 
Az oxidatív stressznél a GSSG koncentrációja sokkal magasabb, mint a GSH-é.  

A nehézfémek elektronmegosztása képessé teszi őket kovalens kötések kialakítására. 
Ezek a kötések a nehézfém és az antioxidáns enzimmolekulák szulfhidril csoportjai között 
alakulnak ki, ezért ezek az enzimek érzékeny célpontjai a nehézfémeknek, és ez az enzimek 
inaktivációjához is vezethet. A nehézfémek inaktiválják a glutationt azáltal, hogy a 
glutation szulhidrilcsoportjaihoz kötődnek. Ennek eredményeként további GSH szintézis 
indul be ciszteinből a γ-glutamil ciklus révén, de ez általában nem képes pótolni a GSH-t 
[22]. A nehézfémek hasonlóképpen inaktiválhatnak olyan enzimeket, mint a glutation-
peroxidáz (GPx), gluation-reduktáz (GR), glutation-S-transzferáz és a δ-amino-levulinsav 
dehidratáz (ALAD), ami tovább csökkenti a glutation szintet [23].  

A nehézfémek néhány további említésre méltó antioxidáns enzimet is inaktiválhatnak, 
mint pl. a szuperoxid-diszmutáz (SOD) és a kataláz (CAT). A SOD aktivitás csökkenése 
révén növekszik a szuperoxid gyökök koncentrációja (gyengül a szuperoxid gyökök [O2

●–] 
eltakarítása – scavenging), míg csökkent CAT aktivitás gyengíti a hidrogén-peroxid mole-
kulák konverzióját vízre és oxigénre. Eltekintve szulfhidrilcsoportokhoz való kötődéstől, a 
nehézfémek gyakran helyettesíthetnek más olyan ionokat, amelyek kofaktorként működnek 
az antioxidáns enzimekben, és ezáltal is inaktiválhatják őket [24]. Az oxidatív stressz másik 
biomarkere a lipid peroxidáció, és az egyik legtöbbet vizsgált következménye a ROS hatá-
sának a lipid membránokra. A generált szabad gyökök elfonják az elektronokat a sejtmemb-
ránok belsejében jelen lévő lipidektől és így károsítják a sejteket. Eltekintve a 
lipidperoxidációtól, a nehézfémek oxidálhatják a hemoglobint, ami közvetlenül a vörösvér-
sejtek hemolíziséhez vezethet. Az összes fent említett mechanizmus progressziója rendkí-
vül érzékenyé teszi a sejteket az oxidatív stressz iránt, és ez sejthalálhoz vezethet. 

 
Az alacsony dózisú nehézfém expozició hatásának lehetséges mechanizmusai 

 
A többgenerációs, alacsony dózisú nehézfém expozíció esetében nagy jelentősége van, 

hogy milyen alapmechanizmusok érvényesülnek a szervezet károsodásában vagy az alkal-
mazkodásában, illetve védelmében. Az alkalmazkodás szempontjából két fő mechanizmus 
lehetséges, az epigenetikai változások és a hormézis. Egyes nehézfémek esetében, pl. a 
kadmium expozíciónál szóba jöhet az eszencialitásuk is [25]. Közvetlenül a környezeti 
szennyező anyagok hatása következtében évente több mint 13 millió ember hal meg, és 
bizonyos becslések szerint a környezeti kockázatok által okozott megbetegedések mintegy 
25%-át lehetne elkerülni. Egyre több bizonyíték jelzi, hogy a környezeti szennyező anya-
gok epigenetikai mechanizmusok és génexpressziós változások révén okozhatnak megbete-
gedéseket [26]. Ez teljes mértékben érvényes a nehézfémek esetében is. A géntranszkripció 
beindításához szükséges a kromatín dinamikus átalakítása, ez lehetővé teszi a promoter és a 
génszabályozó egység elérhetőségét. A génexpresszió irányításában komoly szerepet ját-
szanak olyan epigenetikai tényezők, mint a DNS-metiláció, hiszton módosítások és 
mikroRNS-ek (miRNS). Számos tanulmány kimutatta, hogy ezek az epigenetikai tényezők 
jelentősen megváltoztatják a szervezet reakcióját bizonyos környezeti szennyező anyagok-
ra, és ezáltal azt, hogy a szervezet ismételt kontaktusa a szennyező anyaggal fog-e betegsé-
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get okozni [27]. A környezeti szennyező anyagok kiválthatják bizonyos gének hiper- vagy 
hipometilációját, és ez a gén patologikus transzkripciójához is vezethet [28]. Mint már em-
lítettük, a nehézfém expozíció gyakran vezet más, a jellemző mérgezési kórképtől eltérő 
zavarokhoz vagy gyakran hajlamosíthat más betegségekre, mint pl. a rák, keringési és szív-
betegségek, idegrendszeri és autoimmun betegségek, illetve súlyosbíthatja ezeknek a meg-
betegedéseknek a lefolyását. Az elmúlt években nagy figyelmet szenteltek bizonyos beteg-
ségek olyan molekuláris tényezőire, amelyek kapcsolódhatnak vagy összefügghetnek a be-
tegség nehézfém etiológiájával [29]. Számos tanulmány kimutatta, hogy a nehézfémek ka-
talizátorként hatnak sok biológiai makromolekula oxidatív károsodásánál [30]. A fémionok 
indukálhatják a ROS, illetve más szabad gyökök keletkezését. A felgyülemlett szabad  
gyökök jelentős mértékben befolyásolhatják az epigenetikai tényezőket. Egyre több és  
több adat áll rendelkezésünkre arról, hogy a nehézfém expozíció epigenetikai változásokat 
okozhat. 

A kadmium expozíció károsíthatja a globális DNS metilációt [31]. Takiguchi és mtsai 
[32] in vitro kimutatták, hogy a kadmium csökkenti a DNA citozin-5-metiltranszferázok 
(DNMTs) aktivitását, és ezzel stimulálja a globális DNS hipometilációt. Ezzel ellentétben, 
a krónikus kadmium expozíció hipermetilációhoz vezet és a DNMTs aktivitás növekszik 
[32]. A kadmium gátolja a protoonkogének DNS metilációját, ezáltal elősegíti az 
onkogének expresszióját, ami daganatképződést vált ki. A kadmium expozíció fontos sze-
repet játszik a poszttranszkripciós szabályzásban is, itt a miRNS-ek töltenek be kiemelkedő 
szerepet [33].  
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1. ábra. A glutation értékei egész élettartamú, alacsony szintű 
(200 x MEK) nehézfém expoziciós kisérletben patkánynál. 

MEK = a maximálisan engedélyezett koncentráció ivóvízben; C = kontrollcsoport;  
Pb = ólommal exponált csoport (20 mg Pb.l–1 ivóvízben); Cd = kadmiummal exponált  

csoport (2,0 mg Cd.l–1 ivóvízben); Hg = higannyal exponált csoport  
(0,2 mg Hg.l–1 ivóvízben). Az adatok mint átlag ± SEM vannak kifejezve 
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Az alacsony szintű nehézfém expozicióval kapcsolatban, főleg a kadmium esetében mi 
is érdekes eredményeket értünk el [34, 35]. Az alacsony szintű kadmium expozíció sok 
esetben ellentétes hatást váltott ki, mint az ólom vagy a higany expozíció. Ezek abban nyil-
vánultak meg, hogy az alacsony szintű kadmium expozíciónál (2 mg Cd.l–1 ivóvíz) úgy a 
szaporodási mutatók esetében, mint a plazmatikus fehérjék esetében is lényeges adaptációs 
mechanizmusokat tapasztaltunk. A legújabb kutatásaink a szervezet antioxidatív védelmé-
nek a mutatóival kapcsolatban világosan kimutatták, hogy a kadmium expozíció a glutation 
szintet emelte, míg az ólom és a higany csökkentette (1. ábra).  

Ahogy látjuk az 1. ábrán, a glutationszint a kadmiummal kezelt patkányoknál fokozato-
san emelkedő tendenciát mutat. Ez teljesen ellentétes az ólommal és a higannyal kezelt pat-
kányoknál, ahol a higany esetében az 52. hétig a glutationszint emelkedett, de utána a kont-
rollcsoport érteke alá csökkent. Az ólommal kezelt patkányok esetében a glutation szintje a 
kísérlet elejétől erősen csökkent.  

A 2. ábrán a húgysavszint alakulását mutatjuk be. Mint a 2. ábrán látni, a húgysavszint 
lényegesen alacsonyabb a kadmiumexpozíciónál, mint a kontrollcsoportnál. Az ólom és a 
higanyexpozíciónál a húgysavértékek sokkal magasabbak, mint a kontrollcsoport egyedei-
nél. 
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2. ábra. A húgysav értékei egész élettartamú alacsony szintű  
(200 x MEK) nehézfém expozíciós kísérletben patkánynál.  

MEK = a maximálisan engedélyezett koncentráció ivóvízben; C = kontrollcsoport;  
Pb = ólommal exponált csoport (20 mg Pb.l–1 ivóvízben); Cd = kadmiummal exponált  

csoport (2,0 mg Cd.l–1 ivóvízben); Hg = higannyal exponált csoport  
(0,2 mg Hg.l–1 ivóvízben). Az adatok mint átlag ± SEM vannak kifejezve 
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A teljes antioxidáns állapot a 3. ábrán van feltüntetve. Mint az ábrából kitünik a kadmi-
ummal kezelt csoportnál növekszik a TAS értéke. Ezzel ellentétben az ólommal és a hi-
gannyal kezelt patkányoknál lényegesen csökkent. Az, hogy milyen mechanizmusok felelő-
sek a kadmiummal kezelt patkányok esetében, még nem tudjuk pontosan meghatározni, és 
további kísérleteket igényelnek. Az azonban biztos, hogy ebben az esetben jelentős adaptá-
ciós mechanizmusok aktiválódhattak. Ezek az értékek hasonlóképpen fejlődtek ki a további 
két exponált generációnál is.  
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3. ábra. A teljes antioxidáns állapot (sztátusz, TAS) értékei egész élettartamú alacsony szin-
tű (200 x MEK) nehézfém expozíciós kísérletben patkánynál.  

MEK = a maximálisan engedélyezett koncentráció ivóvízben; C = kontrollcsoport; Pb = 
ólommal exponált csoport (20 mg Pb.l–1 ivóvízben); Cd = kadmiummal exponált csoport 
(2,0 mg Cd.l–1 ivóvízben); Hg = higannyal exponált csoport (0,2 mg Hg.l–1 ivóvízben). Az 

adatok mint átlag ± SEM vannak kifejezve 
 
A higany rendkívül elterjedt szennyező anyag a környezetben, gyakran jelen lehet az 

élelmiszerekben olyan koncentrációban, amelyek már káros hatással lehetnek az állatok és 
az emberek egészségére. A higanyexpozíció gyakran válthat ki DNS hipometilációt a je-
gesmedvék agyában [36]. Ezzel szemben más kutatók [37] az embrionális őssejtek esetében 
bizonyos gének DNS hipermetilációjáról számoltak be.  

Az ólom az egyik leggyakoribb toxikus fém, amely szennyezi a környezetet és erősen 
oxidáló tulajdonságai vannak. A krónikus expozíciónak jelentős hatásai lehetnek az 
epigenetikus tényezőkre. A DNS metiláció változások jó markerek lehetnek az ólomexpo-
zíció esetében [38]. A környezeti szennyező anyagok jelentősen befolyásolhatják az 
epigenómot. Az epigenetikai változások döntő fontosságúak lehetnek a jövő nemzedékek 
számára, függetlenül attól, hogy ez a faj szempontjából pozitív vagy negatív hatást jelent. A 
környezeti szennyező anyagok által kiváltott proteomikai változások többsége növeli a 
szervezet érzékenységét bizonyos megbetegedésre. 
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A betegségek patogenezisében részt vevő epigenetikai mechanizmusok ismerete, bele-
értve az epigenetika szerepét az egészségben és a betegségek kifejlődésében, valamint az 
epigenetikai mechanizmusok viszonyát a környezeti tényezőkkel vagy a kóros fenotípussal, 
nagymértékben hozzájárulhat a megelőző és a terápiás stratégiák tökéletesítéséhez. Az 
egészség és a betegségek kialakulásának epigenetikai vonatkozásait az embriogenezis során 
az epigenetikai mintázat olyan változásaival magyarázzák, aminek köszönhetően az embri-
ók képesek dinamikusan alkalmazkodni és továbbfejlődni [39]. Ezért az egyed epigenomja 
tükrözi az egyén őseit, tehát a születés előtti környezeti expozíciós tapasztalatokat. Az 
egyed epigenomikai profilja bioszenzorként szolgálhat olyan tekintetben, hogy tükrözi a 
környezeti szennyező anyagokkal való expozíciót, és molekuláris archívuma múltbeli vagy 
prenatális expozícióknak is. Az epigenomika kihasználása segíthet felmérni az expozíciót, 
vagy olyan vizsgálatokban, ahol meg kell határozni a szennyezésforrás paramétereit, és az 
expozíciós adatokat lehetetlen vagy rendkívül költséges ehhez megállapítani. A környezeti 
szennyező anyagok által kiváltott károsodások mértéke, és kialakulásának a meghatározása 
további kutatást igényel, valamint azt is, hogy ezek a változások halmozódnak-e az ismételt 
vagy folyamatos expozíció hatására, és mikor jelennek meg az expozíció után. A jövőben 
nagy szükség van több ilyen tanulmányra, ami segíthet majd tisztázni és pontosítani az 
epigenetikus mechanizmusokat, azok időbeli meghatározását, és tisztázni azt, hogy milyen 
a szerepe a DNS-metilációnak, a hiszton módosításoknak és miRNS-eknek a környezeti 
hatások által kiváltott betegségek kialakulásában és progressziójában.  

A hormézis (hormesis), a dózis-válasz összefüggés jelenségét jellemzi, az alacsony dó-
zisú stimuláció, illetve a magas dózisú gátlás jelenségét. Gyakran megfigyelhető a megfele-
lően megtervezett tanulmányoknál és nagyjából általánosítható is az a tény, hogy független 
a kémiai/fizikai ágens, biológiai modell és a mért végponttól. A hormézis lényegéről a 
szakirodalomban sok adat áll a rendelkezésünkre [40, 41]. 

 
Következtetések 

 
A szakirodalom jelenlegi állása és saját kutatási eredményeink alapján feltételezzük, 

hogy az epigenetikai mechanizmusok megváltoztathatják bizonyos gének kifejeződését 
(expresszióját) amelyek részt vesznek az antioxidatív védelemben (pl. bizonyos enzimek 
esetében), míg az alkalmazkodás főbb folyamata lehet alapvetően a hormézissel hasonló 
mechanizmus (pl. glutation, húgysav és a teljes antioxidáns státusz esetében). A kadmium 
alacsony dózisaival kapcsolatban említett lehetséges eszencialitás nem valószínű és nem 
bizonyított egyértelműen, de nem kizárható. Ahhoz, hogy a témával kapcsolatos kérdéseket 
kellő felelősséggel tudjuk megválaszolni, további kutatásra, a vizsgálati paraméterek továb-
bi bővítésére van szükség (úgy a biokémiai, mint az immunológiai és genetikai jellemzők 
terén), és nem utolsósorban a probléma interdiszciplináris megközelítésére is.  
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