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veteen liuennut sinkki aiheuttaa suurina pi-toisuuksina (yli o,1ne/r) muutoksia kalojen kiduksissa, veren hengityskaa*gjen mää-ri-ssä sekä pH- ja ionitasapainoissa. Kiduksissa tapahtuvat mor-
fologiset muutokset, kuten epiteelin paksuuntuminen, hidastavat
hapen siirtymistä hengitysvedestä kiduslehdyköiden veritiloihin
diffuusioetäisyyden ja -pinta-a1an muutosten seurauksena. Mikälihengityksen ja verenkierron tehostaminen ei riitä korvaamaan ha-pentarvetta, laskee dorsaaliaortan oz-osapaine ja syntyy diffuu-siorajoitteinen hypoksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oliselvittää 1äheb tappavan sinkkialtistuksen ja sitä seuraavan toi-pumisen aikana tapahtuvia muutoksia kidusten morfologiassa ja
näiden muutosten yhteyttä veren oz-osapaineesaan ja -pitoisuu-teen, kokonaishiilidioksidipitoisuuteen sekä pH:hon.

Dorsaaliaorttaan kanyloituja kirjol-ohi a aLtistettiin sinki1le,
kunnes veren oz-osapaine o1i vähentynyt yli 50 %. Tässä vaihees-sa osa kaloista (o kpl) tapettiin ja niistä otettiin kidusnäyt-teet, j oista fiksoinnin j ä1keen irroitettiin kiduslehtiä leikkei-
den tekoa ja valomikroskoopin avuLla tehtäviä morfometrisiä mit-tauksia varten. osan kaloista (o kpl) annettiin toipua 24 ja osan(e kpl) 48 tuntia ennen kidusnäytteiden ottoa. Lisäksj- vastaavis-sa oloissa puhtaassa vedessä olleista kal-oista (Z) otettiin ver-taiLunäytteet. 2 - 3:n tunnin välein altistuksen aikana sekä 2,4, 24 ja 48:n tunnin toipumisen jäJ-keen otetuista verinäytteistämääritettiin oz-osapaine ja -pitoisuus, coz-pitoisuus, pH, puna-
solujen Hzo % sekä punasolujen ja plasman ionipitoisuuksia.
Altistuksen seurauksena Oz-osapai-ne väheni , CO2-pitoisuus kasvoija kidusten morfologian pãrusteella l-askettu dirfuusiokapasiteet-ti väheni epiteelin paksuuntumisen ja tyvikanavien osuuden kasvunseurauksena. Lasketun diffuusiokapasiteetin ja Oz-osapaineen/COo-pitoisuuden vä1i11ä oli altistuksen lopussa merkïttävä korre;-aaltio, iota ei havaittu vertailuryhmässä eikä toipumisen aikana. O2
-osapaine palautui selvästi l-askettua diffuusiokapasiteettia ja
c02-pitoisuutta nopeammin. pH: ssa j a ionipitoisuuksissa ei ha-vaittu merkittäviä altistukessta johtuvia muutoksia.

Kiduksissa tapahtuvat morfologiset muutokset ovat pääasiallinen
hapenottoa rajoittava tekijä tä11aisen, anaerobista aineenvaih-duntaa l-isäämättömän, altistuksen alkana. Toipumisen aikana ha-penotto tehostuu kuitenkin pääasiassa muista syistä kuin epitee-1in osuuden vähentymisen seurauksena: Näitä ovat muutokset ulkoi-sessa siivilärakenteessa, limamäärässä, epiteel-in sisäisissä nes-tesiirtymissä sekä mahdollisesti veren jakautumisessa lehdyköidenkärkiä kohti. Hapenoton täten tehostuttua diffuusiorajoitteisuuspoistuu jo ennen kahden vrk:n toipumista, vaikka epiteel_in ja ty-vikanavien osuudet ovat edelleen suuremmat kuin altistuksen aluss

siol-oF

mna

inen e1äintiede

Sinkin aiheuttamat kidusvauriot kirj olohella ( Salmo gairdneri ) ,
toipuminen.
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