Az 5 alpha-dihidrotesztoszteron biodetoxifikációs lehetőségének
vizsgálata Rhodococcus típustörzsek alkalmazásával
KRIFATON CSILLA1
1Szent

István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő

Az 5 alpha-dihidrotesztoszteron (DHT), egy természetes szteroid hormon, amely a szennyvíztisztítók vizét
terhelve hozzájárul a felszíni vízfolyások androgén szennyezéséhez. Korábbi vizsgálatokban megállapítottuk,
hogy a DHT bontására alkalmas mikroszervezetek nagy része a Rhodococcus nemzetségből kerültek ki.
Mindezen eredmények felvetik a kérdést, hogy a Rhodococcus nemzetség többi faja milyen eltéréseket mutat
az androgén DHT hormon bontásában.
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Saccharomyces cerevisiae genetikailag módosított törzse

Androgén hatású vegyület esetén a BLYAS fénykibocsátás
növekedéssel reagál, ami luminométerrel mérhető
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A biodegradációt követően a maradék DHT koncentráció analitikai meghatározása során a DHT minden esetben
kimutatási határérték alatt volt (1 ng/g) a típustörzsek esetében, tehát analitikai szempontból a DHT
biodegradációja megtörtént.
A BLYAS és GC-MS eredmények összevetése
Két típustörzs esetében (R. cercidiphylli DSM 45141, R. enclensis DSM 45688) a GC-MS vizsgálat kimutatási
határérték alatt volt, mégis nagyjából 0,004 μg/ml DHT-nak megfelelő maradék hormonhatást tapasztaltunk. Ezen
esetben nagy valószínűséggel, androgén potenciállal jellemezhető biodegradációs termék keletkezett, így ezekben
az esetekben csupán biodegradációról nem pedig biodetoxifikációról beszélhetünk.

Következtetéses javaslatok

A bontótörzsek esetében a biodetoxifikációs hatékonyságban mutatott eltérésre magyarázat lehet a szteroid bontásért
felelős enzimek jelenléte vagy hiánya. Szakirodalmi adatok alapján a szteroidok metabolizmusában kulcsszerepet játszó
enzimek: 3-ketosteroid-9-alpha-hydroxylase (ksh), steroid Delta-isomerase, 3-ketosteroid-delta-1-dehydrogenase (kstD),
ketosteroid isomerase (ksti), hydroxysteroid dehydrogenase (HSD). A típustörzsek közül amelyeknél maradék androgén
hatást tapasztaltunk, a R. cercidiphlilly esetében részleges genom adatok álltak rendelkezésre a nemzetközi
adatbázisokban (NCBI, UNIPROT), így nem volt lehetőség a szteroid bontásért felelős enzimek meghatározására. A másik
típustörzs a R. enclensis DSM45688 esetében a szteroid bontó enzimek széles tárháza megjelenik: ksh, kstD, ksti
enzimeket kódoló több génszakaszt is azonosítottam, azonban nem találtam olyan génszakaszt amely a HSD enzimet
kódolta, így elképzelhető, hogy ezen enzim hiánya felelős a maradék androgén hatásért.
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