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T!össä tutkittiin matalan pH:n ja vedessä olevan alumiinin vaikutuksia kidusten
epiteeliin kolmella eri kalalajilla: ahven (Perca fluuia.tilis), síika (Coregonus løuaretus) ja
muikku (Coregonus øIbula,). Kiduslamellien epiteelin rakennetta, kidukseen sitoutuneen
alumiinin määrää ja limasolujen määrää vertailtiin pitkäaikaisessa (> 140 wk)
laboratorio altistuksessa j a luonnonvesistä pyydetyissä kaloissa.

Happamuus tai alumiini ei afüeuttanut selviä muutoksia muikun kiduslamellien
morfologiassa laboratorioaltistuksessa lukuunottamatta lamellien tyviosissa olevien
kloridisolujen turpoamisesta pH:ssa 4,75 ia alumünipitoisuudessa 200 ¡rg l-r. Täma
tapahtui vasta altistuksen loppupuolella veden ollessa jo kylmää ja lienee kompensaatiota
ionien ulosvuodolle. Süoitla sen sijaan havaittün morfometrisen diffi¡usiokapasiteetin
pienenemistä sekä laboratoriossa että happamista oloista pyydetyillä yksilöillä. Ahvenen
kidusten epiteeli taas ei osoittanut valomikroskoopilla havaittavia muutoksia edes
kaikkein happamimmassa ja eniten alumiinia sisältävässä järvessä.

Mufüun limasolujen lukumäärässä tapahtui muutoksia, jofüin mahdollisesti vaikuttaa
veden kylmyys. Limasolujen määrä oli altistuksen alussa merkitsevästi suurempi
matalassa pH:ssa kuin vertailuryhmässä, mutta ero tasoittui altistuksen loppua kohden
kun matalalle pH:lle altistettujen kalojen limasolujen määrä pieneni vertailuryhmän
tasolle. Siioista otettiin näytteitä vasta myöhäåin syksyllä, eikä niissä havaittu limasolujen
lukumäärissä eroja eri altistusryhmien väIillä. Happamista järvistä pyydettyjen siikojen
kiduksissa sen sijaan limasoluja oli lamellien välissä enemmän kuin vertailujärven
süoissa. Myös ahvenella havaittiin limasolujen määrä suurimmaksi happamimmassa
järvessä, mutta limasolut olivat selvästi pienempiä kuin siialla ja siten mahdollisesti
vähemmän erittäviä.

Muikun ja siian kidusten sisään joutunut alumüni näytti ennustavan ionisäätelyn
häirüntymistä, mutta lievää ionisäätelyn häiriintymistä voitiin havaita ilman alumiinin
sitoutumistakin. Ahvenella sen sijaan epiteelin sisältä löytynyb alumiini ei heijastunut
plasman ionipitoisuuksiin. Täysikasvuisina happamuutta hyvin kestävien ahvenen ja süan
kiduksista löytyvä alumiini voinee toimia merkkinä siitä, että kyseisessä vesistössä veden
laatu voi ajoittain olla sellainen, että alumünia pääsee kidukseen. Tällöin veden laatu
todennËiköisesti on myös sellainen, että herkimpien lajien lisääntyminen häirüntyy.
Muikulla havaittu alumiinin kertyminen kidukseen kylmåin veden aikaan voi liittyä
kylmyyden aiheuttamün solukalvomuutoksiin, joiden tarkempi tutkiminen meidËin
oloissamme olisi tärkeää.
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