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1 J 0 H D A N T 0 

Tyon tarkoituksena oli tutkia Skoldvikin alueen kemianteolli
suuden jatevesien mahdollisia myrkkyvaikutuksia kaloihin. 
Yhtena syyna tutkimuskohteen valintaan olivat havainnot, joi
den mukaan merivesiturinelin edustalle on varsinkin talvisin 
kertynyt huomattava osa alueelle istutetuista meritaimenista. 
Lisaksi kyseisista kaloista on Pekema Oy:n katselmustoimituk
sen yhteydessa vuonna 1979 tehdyissa tutkimuksissa loydetty 
merkkeja vinyylikloridikertymista. Persson ym. (1978) taas 
ovat todenneet dietyyliheksyyliftalaatin rikastumista alueen 
vesielioihin. 

Tutkimuksen tavoitteena ali selvittaa merivesitunnelin kautta 
laskettavien jatevesien kalafysiologisia vaikutuksia sumputus
kokeitten avulla. Meritaimenaltistuksen epaonnistuttua suori
tettiin kalanviljelylaitokselta hankituilla kirjolohilla sum
putuskoe seka jatevesien purkupaikalla etta vertailualueeksi 
valitulla t Orrenkylan selan etelapuolella sijaitsevalla Ankar
vikenilla. Jatevesien fysiologisia vaikutuksia arvioitiin 
anal~soimalla tutkituista kalaryhmista tarkeimntat kalojen 
kuntoa ja mahdollisia kudosvaurioita osoittavat suureet, minka 
lisaksi erityista huomiota kiinnitettiin vierasaineenvaihdun
taan. Edelleen pyrittiin arvioimaan kaytettyjen menetelmien 
soveltuvuutta jatevesien vesistovaikutusten arviointiin. 

Kalatestien taustatiedoksi maaritettiin eraiden tarkeimpien 
jatevesikomponenttien pitoisuudet purkualueen vedesta. Naiden 
aineiden pitoisuuksia maaritettiin lisaksi mahdollisen bio
~kkumulaation selvittamiseksi sumputettujen kalojen kudoksista. 
iatevesitunneliin jatevetensa laskevien teollisuuslasitosten~ 
ja oljynjalostamon jatevesien akuuttia toksisuutta 
selvitettiin tekemallahLc 50-testit Daphnia magna -vesikirpuilla 

2 M E N E T E L M A T 

2. 1 KALA'l1ESTIT 

2.11 Y 1 e is t a 

Testeihin kaytetyt 2-vuotiaat kirjolohet (Salmo gairdneri, 
Richardson) saatiin Oy Keskuslaboratoriosta, jonne ne oli 
kahta viikkoa aiemmin hankittu Hatsinan kalanviljelylaitok
selta Hollolasta. Kalojen keskipaino oli 68 g ja keskipituus 
21 em. Sumputuskoe aloitettiin jatevesien purkUpaikalla 
17.6.1982 ja vertailupisteella paivaa myohemmin. PVC-muovista 
rakennetuista kehikoista ripustettiin 40 cm:n korkuisia hal
kaisijaltaan 30 em olleita havassumppuja 0,5 ja 1,0 metrin 
mittaisin naruin. Kehikot asetettiin 0,5 metrin syvyyteen 
(kuva 1) . 
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Kuva 1. Sumputuslaitteisto 

Sumppuja oli molemmilla testipaikoilla 15 kappaletta ja niista 
jokaiseen pantiin yksi kirjolohi. Kaloja ruokittiin testin 
ajan joka toinen paiva Ewoksen kuivarehulla (Forelli) ja kalo
jen kunto tarkastettiin silmamaaraisesti kerran viikossa. 

Sumputusaika oli molemmissa paikoissa kolme viikkoa. Kokeen 
paattyessa sumput nostettiin yksitellen; koekala tainnutet
tiin iskulla paahan ja verinayte otettiin valittomasti punk
ti6lla pyrstosuonesta. Ruiskut oli ennen naytteenottoa 
heparinoitu NH~- hepariinilla. Hematokriittiarvo maaritettiin 
valittomasti. 

Hemoglobiinimlaritysta varten pipetoitiin 10 pl verta 3 ml:aan 
hemoglobiinireagenssia. Jaljelle jaaneesta veresta erotettiin 
plasma sentrifugoimalla. Osa plasmasta sailottiin perkloori-

, happoon glukoosi- ja laktaattimaarityksia varten ja loppu 
sailottiin nestetyppeen. Verin~ytteen ottamisen jalkeen kalat 
mitattiin ja punnittiin, minka jalkeen niista leikattiin 
kudospalat. Lihasnaytteet otettiin selkaevan ja kylkiviivan 
valisesta valkoisesta lihaksesta. Lihasnaytteiden lisaksi 
sailottiin kalojen sappirakot ja maksat nestetyppeen. 
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Kaloista maaritetyt fysiologiset suureet voidaan jaotella 
ryhmiin esimerkiksi seuraavasti: 

A. Kunto- ja stressiparametrit 

kalan: kuntokerroin (CF) 

veren: hemoglobiinipitoisuus (Hb), hematokriitti
arvo (Hct) ja punasolujen keskihemoglobiini
pitoisuus (MCHC) 

plasman: glukoosi- (glue), laktaatti- (lac) ja 
kaliumpitoisuus (K+) 

B. Yleiset aineenvaihduntaparametrit 

plasman:. natrium- (Na+), kloridi- (cl-), kalsium
(ca2+) , magnesium- (Mg2+) ja proteiinipitoi
suus (prot) seka osmolaalisuus (osm) 

lihaksen: vesi- (H20) ja proteiinipitoisuus (prot) 

maksan: glykogeeni- (glyc), proteiini- (prot) ja 
lipidipitoisuus (lip) 

C. Detoksikaatioparametrit 

maksan: beta-glukuronidaasi- (BG), UDP-glukuronosyyli
transferaasi- (UDP-GT) ja 7-etoksikumariini-
0-de-etylaasiaktiivisuus (ECOD) seka sytokromi 
P-450:n maara (P-450) 

D. Kudosvaurioparametrit 

plasman: aspartaattiaminotransferaasiaktiivisuus 
(ASAT) 

maksan: laktaattidehydrogenaasiaktiivisuus (LDH) 

E. Hermostoparametri 

lihaksen: asetylkolinesteraasiaktiivisuus (AChE) 

2.12 Maar it y s men e t e 1m at 

Paaosa analyyseista tehtiin vesihallituksessa kaytettavien 
menetelmien (Ruoppa 1982) mukaisesti. 

Kalojen pituuksien (1) ja painojen (w) perusteella laskettiin 

kaloille ns. kuntokertoimet (CF) kaavalla: CF = w
3

(g) 
1 (em) 

Punasolujen keskimaar~inen hemoglobiinipitoisuus, MCHC (mean 
corpuscular haemoglobin concentration) , maaritettiin jakamalla 
hemoglobiinipitoisuus hematokriittiarvolla. 
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Plasman magnesiumpitoisuus maaritettiin WAKO (n:o 273-32809) 
-testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Kalsiumpitoisuus maa
ritettiin WAKO (n:o 276-21809) -testipakkauksella. Plasman 
osmolaalisuus maaritettiin Wescor 5130 B -osmometrilla lait
teen ohjeiden mukaisesti. Proteiinimaarityksessa kaytettiin 
plasmanaytteiden osalta ns. Biuret-menetelmaa, jossa naytetta 
pipetoitiin Biuret-reagenssiin 1:100. 15 minuutin seisotuk
sen jalkeen naytteiden ja standardien absorbanssit mitattiin 
spektrofotometrisesti aallonpituudella 555 tyhjakoetta vastaan. 
Lihas- ja maksanaytteiden proteiinipitoisuus maaritettiin ns. 
Lowryn menetelmalla 1:300 tislatulla vedella laimennetusta 
homogenaatista (Lowry ym. 1951, Ruoppa 1982). 

Maksan lipidipitoisuus maaritettiin uuttamalla noin 50 mg:n 
kokoisia kudospaloja Eppendorf-putkissa, joihin kuhunkin ·oli 
pipetoitu 200 pl kloroformia, 200 pl metanolia ja 100 pl 
tislattua vetta. Putkia inkuboitiin ravistelijassa yli yon, 
minka jalkeen niita seisotettiin, kunnes faasit olivat selvasti 
erottuneet. Putkista pipetoitiin 50 pl 2 ml:aan vakevaa rikki
happoa, minka jalkeen lipidipitoisuus maaritettiin kuten 
lihasnaytteistakin. 

Maksan UDP-glukuronosyylitransferaasiaktiivisuus maaritettiin 
Kuopion korkeakoulussa kalaa varten modifioidulla Hannisen 
(1966) esittamalla menetelmalla. Maksan sytokromi P-450:n 
konsentraatio maaritettiin maksan mikrosomeista menetelmalla, 
jonka ovat kuvanneet Omura ja Sato (1964). CO:lla kuplitet
tujen naytteiden spektri ajettiin Carry 185 spektrQfotometril
la aallonpituudella 400 - 500 nm. 7-etoksikumariini-0-de
etylaasiaktiivisuus maaritettiin menetelmalla, jonka on kuvan
nut Aitio (1978). 7-etoksikumariinin pitoisuus mitattiin 
Perkin-Elmer MPF-43 A -spektrofotometrilla eksitaatio aallon
pituudella 390 nm ja emissio 440 nm. 

Jotta naytemaara olisi UDP-GT:n, P-450:n ja ECOD:p maarityk
sissa saatu riittavaksi, maaritettiin kyseiset suureet kokoo
manaytteista, joihin oli yhdistetty kolmen tai neljan kalan 
maksanaytteet (ks. liitteet 3 ja 4). 

Maarityksissa, joissa fotometria ei ole erikseen mainittu 
kaytettiin BECKMAN Model B:ta seka kertakayttoisia makro
kyvetteja. 

Saaduista tuloksista laskettiin keskiarvot (x) , keskiarvon 
keskivirheet (S.E.) ja keskihajonnat (S.D.). Ryhmien tulosten 
keskinaisessa vertailussa kaytettiin Studentin t-testia, 
jonka t-arvot merkitsevyyksineen on ilmoitettu tulosten yhtey
dessa. Tulosten ryhmakohtaisia variansseja verrattiin toisiin
sa F-testilla. 
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M a a r i t e t t y j e n m u u t t u j i e n 

m e r k i t y k s e s t a 

A. Kunto- ja stressiparametrit 

Veren hemoglobiinipitoisuus on suoraan verrannollinen veren 
hapenkuljetuskykyyn ja kuvastaa siten kalan selviytymismah
dollisuuksia huonoissa ymparistooloissa. Alentunut Hb
pitoisuus johtuu lyhytaikaisessa testissa useimmiten kidus
vaurion tai plasman ionitasapainon aiheuttamasta veren lai
menemisesta. Veren Hb-pitoisuuden kohoaminen lyhytaikaisissa 
rasitustiloissa johtunee paaosin plasmatilavuuden pienenemi
sesta, seka muutoksista punasolujen-jakautumisessa eri veren~ 
kierron osien valilla (Nikinmaa ym. 1981). 

Veren hematokriittiarvo on veren punasolujen tilavuuden suh~ 
teellinen osuus koko veresta. Lohikalojen punasolut turpoa
vat nopeasti vahahappisissa olosuhteissa (Soivio ja Nikinmaa 
1981). Tasta syysta Hct-arvon muutos 1 joka on epasuhteessa 
veren Hb-pitoisuuteen on varsin herkka rasitusindikaattori 
(vrt. MCHC). Mikali punasolujen koko pysyy muuttumattomana, 
johtuu Hct-arvon muutos usein lyhytaikaisissa testeissa samois
ta fysiologisista vasteista kuin veden Hb-pitoisuuden muutok
set. Rasitus aiheuttaa usein molempia tyyppeja olevia vas
teita Hct-arvossa. 

Punasolujen keskihemoglobiinipitoisuus (MCHC) kuvastaa lyhyt
aikaisessa testissa punasolun kokoon muutoksia. Alentunut MCHC 
johtuu lohikaloilla punasolujen rasitusperaisesta turpoamises
ta tai plasman laimenemisesta. Kohonnut MCHC kuvastaa useim
miten osmoottista hairiotilaa (Oikari 1978). Pitkaa~kaisessa 
altistuksessa ei MCHC:n kohoaminen valttamatta johdu pelkastaan 
punasolun koossa tapahtuvista muutoksista. Plasman kalium
pitoisuus kuvaa rom. punasolun koon saatelytilaa: punasolun 
turvotessa plasman K+-pitoisuus vahenee - toisaalta esim. 
stressinvaikutuksestakohonnut K+-pitoisuus tehostaa kalan 
punasolujen turpoamista (Nikinmaa 1982). 

Plasman glukoosipitoisuus kuvastaa kalan hiilihydraattiaineen
vaihdunnan tilaa. Plasman sokeripitoisuus yleensa alenee pit
kaaikaisessa rasituksessa ja kohoaa suhteellisen 16hytaikaisen 
rasitustilan seurauksena seka hyvin matalissa (0-4 C) tai kor
keissa (yli 150C) lampotiloissa. Pitkaaikainen paasto johtaa 
plasman glukoosipitoisuuden alenemiseen, kun taas lyhytaikainen 
paasto saattaa jopa kohottaa sita (Soivio ja Virtanen 1980). 

Veriplasman maitohappo- 1. laktaattipitoisuus kuvastaa sekin 
hiilihydraattiaineenvaihdunnan tilaa. Hairiintymattomalla 
kalalla se on yleensa hyvin matala. Ulkoinen tai aineen
vaihdunnallinen hairio kohottaa plasman maitohappopitoisuutta 
nopeasti jopa yli 10-kertaiseksi lepoarvoon verrattuna. 'Talloin 
plasman korkea laktaattipitoisuus usein korreloi alhaisen 
MCHC:n kanssa. Toisaalta plasman korkea maitohappopitoisuus 
saattaa johtua pitkaaikaisesta kudosten hapenpuutteesta seka 
matalasta tai korkeasta lampotilasta (Soivio ja Virtanen 1980). 
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Kalojen kuntokerroin antaa mahdollisuuden vertailla eri kokois
ten kalojen pituuksien ja painojen suhdetta. Lisaantynyt 
pituuskasvu tai lihasmassan vahentyminen (laihtuminen) pienen
tavat kuntokerrointa. Pitkaaikaisissa testeissa voidaan 
lisaksi saada viitteita ravinnon kaytossa tai energian kulu
tuksessa tapahtuneista muutoksista. 

B. Yleiset aineenvaihduntamuuttujat 

Plasman ionitasapaino on ennen kaikkea kiduksissa ja munuai
sissa tapahtuvan saatelyn tulos. Kaikki saatelymekanismeihin 
kohdistuvat hairiot johtavat tasapainosta poikkeamiseen. 

Makean veden kaloissa plasman Na+-, Cl-, Mg2+_ ja ca2+-pitoi
suuksien alentuminen osoittaa munuaisen aktiivisen ionikulje
tuksen hairiintyneen. Erityisesti Na+- ja Cl~-ionien aktii
vista kuljetusta tapahtuu rnyos kiduksissa, joten naiden osalta 
pi toisuuksien aleneminen saatt~?- v..!:i.-!..~~,a ~yos kidusvaurioon 
(Rankin ja Davenport 1981). Merivedess~ saatelyn hairiot il
menevat ionipitoisuuksien nousuna. Meikalaisessa murtovedessa 
Na+:n ja Cl-:n pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin kalan plas
massa, joten hairio on samantapainen kuin makeassa vedessa. 
Mg 2+:n osalta muutos kuitenkin on ilmeisesti merivesityyppia. 

Plasman Mg2+-pitoisuuden kohoaminen makean veden kaloissa 
viittaa hemolyysiin tai kudosvaurioon - talloin myos plasman 
kalium-pitoisuus on kohonnut. Merivedessa saattaa plasman 
Mg2+-pitoisuus kohota myos munuaisvaurion seurauksena. Plasman 
ca2+-pitoisuus on korkea kutuaikaan - muulloin korkea pitoisuus 
viittaa hemolyysiin tai kudosvaurioon. 

Kaksiarvoiset ionit Mg2+ ja ca2+ ovat myos tarkeita entsyymi
aktiivisuuksien saatelijoita ja niiden maarien muutokset vai
kuttavat taten tiettyjen elinten aineenvaihdunnan muutoksiin. 
Mg2+-ionien tiedetaan aktivoivan esim. peptidaaseja, ka~boksy
laaseja ja fosfataaseja. ca2+-ioneilla on tarkea merkitys 
naaraiden sukurauhasten kehityksessa ja ruskuaisen muodostuk
sessa (Whitehead ym. 1978). ca2+:n pitoisuuden aleneminen 
aiheuttaa myos hermolihas yliartyvyytta ja jatkuvaa lihasten 
stimuloitumista, mika taas vaikuttaa asetylkolinesteraasin 
aktiivisuuteen. Mg2+ ja ca2+ vaikuttavat myos kidusepiteelin 
lapaisevyyteen ja sita kautta osmoottiseen tasapainoon. 

Plasman kaliumpitoisuus kohoaa voimakkaasti kudosvaurioitten 
yhteydessa (Soivio ja Virtanen 1980). Akillinen rasitus taas 
vahentaa pitoisuutta voimakkaasti. K+-ionit vaikuttavat her
mojen aktiopotentiaalin yllapitoon ja sita kautta myos lihas
ja hermotoimintoihin. 

Plasman proteiinipitoisuuden akilliset muutokset kuvastavat 
yleensa osmoottisen saatelyn hairioita. Pitkaaikainen plasman 
vahaproteiinisuus saattaa olla myos nalkatilan seurausta. 
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Maksan korkea rasvapitoisuus on yleensK merkkinK heikenty
neestK mobilisaatiosta. Rasvapitoisuus saattaa kohota rasi
tuksen tai esim. ympKristomyrkkyjen aiheuttamien aineenvaih
duntahKirioitten seurauksena. Maksan ja lihaksen proteiini
pitoisuus sekK lihaksen lipidipitoisuus ilmaisevat kalan 
ravitsemuksellista tilaa. 

Kalojen hiilihydraattivarastojen (lKhinnK glykogeenin) mKKrK 
vaikuttaa niiden kykyyn sietaK rasitusta. Maksan glykogeeni
pitoisuus kuvaa kalan ravitsemustasoa ja se on nopean mobili
soitavuutensa takia tarkea akuutissa rasituksessa. Paasto 
vaikuttaa maksan glykogeenipi toisuuteen hi taasti .(Soivio, julkaise-

maton). 
c. Detoksikaatioparametrit 

Elioiden aineenvaihdunnan tuloksena syntyy lukuisia elin
toiminnoille haitallisia yhdisteitK. Osa nKista yhdisteista 
on monien vaarallisten ymparistomyrkkyjen tavoin rasvaliukoi
sia ja niiden poistamiseen kaytetaan samoja mekanismeja. 
Vierasaineenvaihdunta eli detoksikaatio muokkaa nama yhdisteet 
vesiliukoisiksi ja siten helposti eritettKviksi. Detoksi
kaatioon osallistuu lukuisia entsyymeja, joiden avulla vieras
aineita hapetetaan (hapetusreaktiot) tai niihin liitetaKn 
jakin polaarinen ryhmK (konjugaatioreaktiot) erittymisen 
helpottamiseksi. Yleensa vierasaineenvaihdunta on vilkkainta 
maksassa, mutta sita tapahtuu myos muissa elimissa. 

Kalojen vierasaineenvaihduntaan osallistuvien entsyymienaktii
visuustas.0issa. tai siihen liittyvien yhdisteiden pitoisuuk
sissa tapahtuvat normaalista poikkeavat muutokset ilmentKvat 
vesien kemiallista kuormitusta yleensa ennen kuin vaikutuksia 
ilmenee muissa mekanismeissa tai kalan fysiologisessa kunnossa. 

EnsimmKisen vaiheen detoksikaatioentsyymeista (hapetusreaktiot) 
on yleisimmin maaritetty sytokromi P-450:n maaraa, joka ei 
kuitenkaan sinallKKn kerro kovinkaan paljon kyseisen entsyymin 
aktiivisuudesta. Sytokromi P-450:n aktiivisuutta voidaan 
mitata jonkin sopivan mallisubstraatin (esim. 7-etoksikumarii
nin) avulla. 

Toisen eli konjugaatiovaiheen entsyymeistK UDP-glukuronosyyli
transferaasi on maksan endoplasmaattisessa kalvostossa toi
miva entsyymi, joka liittaK poistettavaan aineeseen glukurono
syyliryhm~n. Muodostunut vesiliukoinen yhdiste on taman 
jalkeen helposti eritettavissa. Koska mm. elimiston.normaalit 
steroidit eritetKan konjugoimalla ne glukuronosyyliryhmallK, 
saattavat UDP-GT:n aktiivisuuden muutokset hKirita lisKKnty
mistK. 
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Beta-glukuronidaasi on "retoksikoiva" entsyymi, joka elimis
toss~ toimii p~invastoin kuin UDP-GT. Se irrottaa yhdisteis
t~ glukuronosyyliryhmi~. Aktiivisuuden kohoaminen kuvastaa 
soluvaurioita ja aleneminen saattaa olla merkkin~ esim. 
lis~~ntyneest~ glukuronihappokonjugaatiosta ja siten suurem
masta kyvyst~ vapautua haitallisista aineista. 

Ymp~ristomyrkkyjen on todettu sek~ aktivoivan vierasaine
entsyymej~ ett~ saattavan estaa niiden toimintaa. 

D. Kudosvaurio- ja hermoston toimintaparametrit 

M.ahdollisia kudosvaurioita voidaan osoittaa rom. m~~rittamalla 
plasmasta kudosperaisia entsyymeja. 

Maitohappo- 1. laktaattidehydrogenaasi osallistuu kudosten 
hiil~hydraattiaineenvaihduntaan. Sen rakenne on kudoskohtai
nen, joten plasmaan vapautuneiden isoentsyymien suhteesta 
voitaneen arvioida kudosvaurion sijaintia ja aktiivisuudesta 
sen laajuutta (Oikari ym. 1983). Aktiivisuutta esiintyy 
lahinna sydamessa, maksassa ja lihaksissa. Useat ymparista~'!!' 
myrkyt kohottavat plasman LDH-aktiivisuutta. 

Aspartaattiaminotransferaasiaktiivisuus kohoaa kalan veressa 
mm. useiden teollisuuden myrkkyjen ja raskasmetallien ·vaiku
tuksesta. Aspartaattiaminotransferaasisynteesia tapahtuu 
l~hinn~ maksassa ja syd~nlihaksessa, joiden vauriot nakyv~t 
plasman ASAT-aktiivisuuden muutoksina. Myos plasman kohonneet 
kaliumionipitoisuudet saattavat ilmentaa kudosvaurioita. 

Plasman koliiniesteraasiaktiivisuuden (ChE) lasku saattaa 
johtua hermostollisista vaurioista. Mm. organofosfaatit ja 
mets~teollisuuden jatevedet vaikuttavat ChE-aktiivisuuteen. 
Plasman korkea ChE-aktiivisuus saattaa haitata kalan lihas
liikkeiden koordinointia. Koliiniesteraasia muodostuu useissa 
kudoksissa ja se koostuu eri isoentsyymeista. Entsyymi
m~~rityksiss~ k~yteta~n eri substraatteja, joista yleisin on 
asetyylikoliini. Entsyymin aktiivisuus voidaan m~~ritt~a 
useista eri kudoksista. 

2~2 VESIKIRPPUTESTIT 

Vesikirpputesteja varten haettiin Skoldvikist~ j~tevesinayt
teet 5.7.1982. Naytteet otettiin muovitehtaan molemmista 
jatevesien purkuviemareista (A1 ja A7), kemianteh~aari ja 
polystyreenitehtaan ulostulevasta j~tevedesta. N~ista jate
vesist~ valmistettiin heti paikan p~~lla niiden yhteisvaiku
tuksen tutkimiseksi virtaamien suhteessa sekoitus, jolla niin 
ikaan tehtiin vesikirpputesti. Lisaks~ testattiin Bliyn-
ialostamon puhrtistettu jatevesi. 
--~-"~----~-.. ~- "• 

Vesikirpputestit tehtiin- Oy Keskuslabo-rato-rloss-a ja niiss~ 
kaytettiin testielioina Daphnia magnan (Straus) alle 24 tunnin 
ik~isia poikasia. Koeastioina olivat 20 ml:n lasiputket, 
joissa kaytettiin nestetilavuutena 10 ml:aa. Koe-elioita oli 
kussakin putkessa 5 kpl ja putkia jokaisessa laimennuksessa 
3 kpl. Laimennusvesi oli valmistettu ISO:n (1979) suositusten 
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mukaisesti. Testilampotila oli 20 oc ja valaistuksena jatkuva 
3000 lux. Tuloslaskennassa maaritettiin ensin jokaiselle 
laimennukselle lineaarisen regression avulla vesikirppujen 
keskimaarainen elossapysymisaika MST (Median Survival Time), 
minka jalkeen LCso-arvot laskettiin yhtalolla y = axb, missa 
y = jateveden konsentraatio ja x = MST. 

Koska kaikki jatevesinaytteet sisalsivat runsaasti hieno
jakoista sakkaa, joka olisi saattanut vaikuttaa tuloksiin, 
suodatettiin ne Whatman GF/C-suodattimilla. pH:n vaikutuksen 
eliminoimiseksi neutraloitiin muovitehtaan viemari A7:n jate
vesi (alkuperainen pH 7,6) laimealla suolahapolla 7,0:aan. 
Muiden jatevesinaytteiden pH vaihteli valilla 7,0- 7,2 eika 
niiden pH:ta muutettu. 

2.3 J~INEMXARITYKSET 

Vesi- ja jatevesinaytteista maaritettiin vesihallituksen 
vesientutkimuslaitoksen tutkimuslaboratoriossa fenoli-, 
vinyylikloridi-, 1,2-dikloorietaani-, dioktyyliftalaatti-, 
kloroformi- ja mineraalioljypitoisuuksia. Vinyylikloridi 
(VCM), 1,2-dikloorietaani (1,2-DCE) ja kloroformi maaritet
tiin head space -tekniikalla kaasukromatografisesti FI
detektoria kayttaen. Dioktyyliftalaatti (DOP) maaritettiin 
heksaaniin konsentroidusta naytteesta kaasukromatografisesti 
EC-detektorilla. Mineraalioljy maaritettiin standardin SFS 
3010 mukaisesti ja fenoli standardilla SFS 3011. 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorios
sa tehtiin kuqos- ja vesinaytteista kloorattujen fenoleiden 
analysointi anisoleina kaasukromatografiamassaspektrometri
sesti SIM-tekniikalla. Lisaksi analvsoitiiri kudosnaytteiden 
vinyylikloridipitoisuudet kaasukromatografiamassaspektro
metrisesti SIM-tekniikalla. Kalanaytteista tehdyissa analyy
seissa kaytettiin naytemaaran saamiseksi riittavaksi kokooma
naytteita, jotka oli valmistettu yhdistamalla maksanaytteissa 
molemmista sumputusryhmista puolet, plasmanaytteissa molemmat 
ryhmat kokonaan ja sappinaytteissa molemmista ryhmista neljan 
kalan naytteet. 

3. T U L 0 K S E T 

3.1 KALATESTIT 

Kaikki sumpuissa olleet kalat olivat hengissa kolmen viikon 
mittaisen altistuksen paattyessa. Molempiin paikkoihin ase
tetuista alunperin 15 kalasta oli rnerivesitunnelin suulla 
karannut yksi ja vertailupisteella seitseman. Etenkin jate
vesien purkupaikalla oli surnppujen lirnoittuminen voimakasta. 
Sumputuksen aikana vedet lampenivat purkupaikalla 9,2 oc:sta 
17,2 oc:een ja vertailualueella 6,4 OC:sta 15,8 oc:een. Veden 
pH-arvot vaihtelivat sumputuksen aikana valilla 7,5- 8,1. 
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3.11 K unto- j a stress i par am e t r it 

Tutkituista.muuttujista olivat kalojen kuntoon ja mahdolliseen 
stressiin liittyvia lahinna kuntokerroin, veren hapenkuljetus
kykya ja punasolujen kokoa mittaavat suu~eet seka plasman 
sokeri- ja maitohappopitoisuudet. Kyseisista suureista saadut 
tulokset on esitetty taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. Kalojen kunto- ja stressiparametritulokset. 
(NS = P < 0, 1 0) 

altistus vertailu muutos t-arvo merkitse-

parametri x ± S.D. x ± S.D. (%.) vyys 
n = 14 n = 8 

kalan: 
CF 0,683±0,083 0,702±0,090 - 2,9 0,52 NS 

veren: 
74,7::. 67,9::. Hb (g/1) 11,3 21,5 +10, 1 0,83 NS 

Hct (%) 27,9:!: 3,7 29,0:!: 3,3 - 3,7 0,71 NS 

MCHC (g/1) 267:!: 12 257± 19 + 3,9 1,34 NS 

plasrnan: 
313::. 315! glue (mg/1) 74 51 - 0,6 0,07 NS 

lac (mg/1) 86,7::. 89,3 68,6:!: 22,5 +26,4 0,72 NS 

K+ (Irekv/1) 3,7s± 0,65 3,77± 0,59 - 0,69 0,10 NS 
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3.12 Y 1 e i set a in e en v a i h dun tap a ram e t

r i t 

Tutkituista muuttujista kuvasivat ns. yleista aineenvaihdun
taa lahinna ravintovarastoihin, proteiinisynteesiin ja ioni
tasapainoon liittyvat suureet, joista saadut tulokset on 
esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 2. Kalojen yleista aineenvaihduntaa kuvaavat 
parametrit. (NS = P < 0,10; o = P < 0,05) 

altistus vertailu muutos t-arvo nerkitse-
paranetri x ± S.D. X ± S.D. (%) vyys 

n = 14 n = 8 

lih.aksen: + 81,70! H20 (%) 81,12- 2,31 2,20 - 0,7 0,58 NS 

prot (%) + 14,66- 2,00 14,73! 1,95 - 0,5 0,08 NS 

ma.ksan: 
glyc (%) 0,81± 0,53 + 1,01- 0,90 -20,3 0,59 NS 

prot (%) 16,34! 2,64 + +10,6 1,84 14,78- 1,32 0 

lip (%) 3, 19± 0,40 + 3,18- 0,44 + 0,1 0,01 NS 

plasman: 
145 ! 7 147 !12 Na+ (rrekv/1) - 1,4 0,45 NS 

cl- (rrek.v /1) 133 ! 5 128 !10 + 3,9 1,30 NS 

ca2+ (rrekv/1) + 4,49- 0,55 + 4,44- 0,61 + 1,1 0,19 NS 

Mg2+ (rrekv/1) + 2,10- 0,38 + 2,10- 0,23 0,0 0,00 NS 

osm (nOs/kg) 303 !14 289 !22 + 4,8 1,61 NS 

prot (g/1) + 34,0- 6,5 + 34,0- 5,5 0,0 0,00 NS 
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3.13 De to k s i k a at i o par am e t r it 

Myrkyllisten aineitten poistamiseen liittyvista entsyymeista 
maaritettiin tassa tyossa maksasta ns. ensimmaisen vaiheen 
entsyymeista sytokromi P-450:n maara ja kyseisen entsyymin 
aktiivisuudesta riippuva 7-etoksikumariini-0-de-etylaasi
aktiivisuus. Toisen eli konjugaatiovaiheen detoksikaatio
entsyymeista maaritettiin beta-glukuronidaasin ja UDP
glukuronosyylitransferaasin aktiivisuudet. Saadut tulokset 
on esitetty taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. Detoksikaatioparametrit. 
(NS = P<0,10; x = P<0,05; xx = P<0,01) 

para.netri 

rcaksan: 

BG (rurol/ 
mgprot/min) (n) 

UDP-GI' (pnol/ 
mgprot/min) (n) 

:OCOD (pmol/ 
mgprot/min) (n) 

P-450 (pnol/ 
ngprot/min) (n) 

altistus 
x ± S.D. 

+ 
0,60- 0,11(14) 

vertailu 
x ± S.D. 

0,56~ 0,08(8) 

529 ~32 + 
4) 405 - 5 (2) 

+ + 77,5-13,0 ( 4) 42,2-11,0 (2) 

114 ~78 ( 3) 118 ~46 (2) 

muutos 
(%) 

+ 6,6 

+30,5 

+83,6 

- 3,0 

t-arvo merkitse-
vyys 

0,94 NS 

7,45 XX 

3,47 X 

0,06 NS 
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3.14 Kudos v au rio it a j a her most on 

t o i m i n t a a o s o i t t a v a t p a r a m e t r i t 

Maksan aspartaattiaminotransferaasiaktiivisuus ja plasman 
laktaattidehydrogenaasiaktiivisuus maaritettiin, jotta olisi 
voitu saada viitteita mahdollisista k~dosvaurioista. Hermes
ton toimintaan liittyvista parametreista taas maaritettiin 
asetylkolinesteraasin aktiivisuus. Kyseisista muuttujista 
saadut tulokset on esitetty taulukossa 4. 

TAULUKKO 4. Kudosvaurio- ja hermoston toimintaparametrit. 
(NS = P< 0,10; o = P< 0,05) 

paramatri altistus vertailu nuutos t-arvo :rrerkit-
x ± S.D. - + x - S.D. (%) sevyys 

n = 14 n = 8 

ma.ksan: 
168 2:28 148 2:32 ASAT (U/gprot) +13,2 1,37 NS 

plasman: 
:!:28 2:49 IDH (U/gprot) 83 121 -31,4 2,00 0 

lihaksen: 
AChE (U/gprot) 165 :!:34 167 :!:38 - 1,4 0,15 NS 

3.2 VESIKIRPPUTESTIT 

Kaikissa jatevesinaytteissa pysyi suurin osa vesikirpuista 
hengissa 100 prosenttisessa jatevedessakin yli 48 tuntia, 
joten LC50-arvoja ei voitu maarittaa. 

3.3 J~MAAINEPITOISUUDET 

Jatevesien purkupaikalta seka vertailupisteelta Orrenkylan 
selalta haettujen vesinaytteiden jaamaainepitoisuuksia on 
esitetty taulukossa 5. 
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TAULUKKO 5. Jatevesien purkupaika1ta ja vertai1upistee1ta 
'haettujen vesinaytteiden jaamaainepitoisuuksia. 

Pai.kka 

purku 
vertai1u 

purku 0-2m 
purku 5 m 
purku 10 m 

purku 
vertai1u 

purku 
vertai1u 

Aika 

11.5 
11.5. 

24.5. 
24.5. 
24.5. 

7.6. 
7.6. 

21.6. 
21.6. 

Feno1i 

rrg/1 

0,012 
0,008 

0,001 

0,04 

\?CM. 

rrg/1 

<0,01 
<0,01 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

<0,01 

1,2-0CE 

rrg/1 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 

OOP 

pg/1 

1 '1 
<0, 1 
0,7 

K1oroformi 

pg/1 

1,89 
2,88 

3,43 
2,44 

Merivesitunne1in edusta1ta ja vertai1upistee1ta haetuista 
vesinaytteista tehtyjen maaritysten 1isaksi ana1ysoitiin 
eraiden aineitten pitoisuuksia myos jatevesinaytteista. 
Kyseiset tu1okset on esitetty tau1ukossa 6. 

TAULUKKO 6. Jatevesinaytteiden ana1yysitu1oksia. 

Jatevesi Aika Feno1i VCM 1,2-0CE OOP Mineraali-

rrg/1 rrg/1 mg/1 pg/1 o1jy pg/1 

nuovitehdas 11.5. 9,8 6,6 
purku A7 

nuovi-, ke- 11.5. 2,0 2,4 
mian ja po-
1ystyreeni-
tehtaan ko-
koona 

kemian 7.6. 2,8 1,3 0,3 
tehdas 

51jynja1os- 7.6. 0,047 0,58 
tamo 

Merivesitunne1iin jatevetensa 1askevista tehtaista 11.5. otet~ 
tu kokoomanayte va1mistettiin sekottama11a naita jatevesia 
niiden virtaamien mukaisessa suhteessa. 

Sumputuskokeisiin kaytettyjen ka1ojen maksoista, sapesta ja 
p1asmasta seka 5.7. otetuista vesinaytteista maaritettiin 
eraitten k1oorattujen feno1ien pitoisuudet. Nama tu1okset on 
esitetty tau1ukossa 7. 



17 

TAULUKKO 7. Kalojen kudoksista ja vesinaytteista 
maaritetyt klooratut fenolit. 

Trikloori- Tetrakloori- Pentakloori-
Nayte fenolit fenolit fenolit 

ng/kg ng/kg ng/kg 

naksa, purku < 0,01 0,47 0,96 
naksa, vertailu < 0,01 0,30 0,61 

sappi, purku < 0,01 0,08 0,12 
sappi, vertailu < 0,01 0,06 0,10 

plasma., purku < 0,01 < 0,01 < 0,01 
plasma., vertailu < 0,01 < 0,01 < 0,01 

vesi, purku < 0,00001 0,00004 0,00007 
vesi, vertailu < 0,00001 0,00003 0,00007 

Vinyylikloridipitoisuudet maaritettiin molempien sumputettu
jen kalaryhmien kalojen maksoista ja sappirakoista ryhmittain 
yhdistetyista kokoomanaytteista. Kaikk'ien naytteiden vinyyli
kloridipitoisuuden todettiin olevan alle 0,01 mg/kg. 

4. T U L 0 S T E N T A R K A S T E L U 

Sumputuksen aikana tapahtui veden lampenemista noin yhdeksan 
asteen verran. Lampotila pysyi kuitenkin koko ajan kirjo
lohelle sopivalla alueella, joka Soivion ja Virtasen (1980) 
mukaan on 1 - 18 oc. 

Kalojen ruokinta oli etenkin jatevesien purkupaikalla vallin
neen suhteellisen voimakkaan virtauksen vuoksi hankalaa. Ruo
kinnan vaikeuden vuoksi kalanrehua kaytettiin kalakiloa ja 
paivaa kohti noin 50 grammaa, mika on huomattavasti enemman 
.kuin kalanviljelylaitoksilla keskimaarin. Kalojen kuntoker
·toimet olivat molemmissa sumputuspaikoissa suhteellisen alhai
sia, mika johtui osaksi kalojen niukasta ruokinnasta edellisen 
talven aikana ja osaksi ilmeisesti ruuan saannin vahaisyydes
ta sumputuksen aikana. Taysin vailla ruokaa eivat kalat kui
tenkaan olleet.ollea~. Jatevesien purkupaikan ja vertailupisteen 
valilla ei ollut tilastollisesti merkitsevaa eroa. 

Kalojen veren hapenkuljetuskykya kuvaavissa parametreissa, 
hematokriitissa ja hemoglobiinissa, ei altistus aiheuttanut 
tilastollisesti merkitsevaa eroa; niin ikaan punasolujen 
keskimaarainen hemoglobiinipitoisuus ja koko olivat MCHC:n 
perusteella sailyneet lahes muuttumattomina. 
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Plasmasta ma~ritetyista stressia osoittavista suureista ei 
hiilihydraattimetaboliaan liittyvassa glukoosipitoisuudessa 
eika punasolun tilavuuden saatelytilaa ja soluvaurioita 
ilmentavassa kalium-pitoisuudessa ollut minkaanlaisia muutok
sia vertailuryhman ja jatevesialtistuksen valilla. Plasman 
laktaattipitoisuuksien vertailemiseen Studentin t-testi sovel
tuu huonosti, koska on ilmeista, etteivat plasman maitohappo
pitoisuudet ole kalapopulaatioissa normaalisti jakautuneita. 
Altistetussa kalaryhmassa olivat plasman laktaattipitoisuudet 
kohonneet selvasti kahdella kalalla neljastatoista ja vertai
luryhmassa oli hieman pienempi kohoaminen tapahtunut yhdella 
kalalla kahdeksasta. F-testilla todettiin altistetun ryhman 
plasman laktaattipitoisuuksien varianssi 5 %:n riskitasolla 
vertailuryhmaa suuremmaksi, mika osoittaa hajonnan kasvaneen 
jatevesille altistetussa ryhmassa. 

Lihaksen proteiinipitoisuuksissa ei ryhmien valilla ollut 
eroja. 

Kalojen lihasten vesipitoisuusarvot olivat seka vertailupis
teella etta altistetussa kalaryhmassa tavallista korkeampia. 
Tama saattaisi selittya kaloissa sumputuksen aikana mahdolli
sesti tapahtuvaa pintakerroksen lievaa vioittumista seuraaval
la osmoottisen saatelyn ja ionitasapainon hairiintymisella. 
Ulkoisia vaurioita ei tosin kalojen silmamaaraisessa tarkas
telussa havaittu. Myos osittainen nalkiintyminen on voinut 
kohottaa vesipitoisuutta. Altistetussa ryhmassa vesipitoisuus 
oli hieman pienempi - ero ei kuitenkaan ollut merkitseva. 
Lievaan muutokseen suola-vesi -tasapainossa viittasivat kui
tenkin myos altistetun ryhman plasman kloridipitoisuuden ja 
osmolaalisuuden lahes suuntaa antavasti merkitsevat 4 - 5 pro
sentin suuruiset kohoamiset. Plasman ioni- (Na+, cl-, ca2+ ja 
Mg2+) ja proteinipitoisuuksissa ei ryhmien valilla kuitenkaan 
ollut tilastollisesti merkitsevia eroja. 

Maksan glykogeenipitoisuuksissa ei ollut ryhmien valilla ti
lastollisesti merkitsevaa eroa. Pitoisuudet olivat altiste
tulla ryhmalla tosin hieman alemmat, mika saattoi johtua veden 
suuremmasta virtauksesta jatevesien purkupaikalla. Maksan 
proteiinipitoisuus taas oli jatevesien purkupaikalla kohonnut 
tilastollisesti suuntaa antavasti. Syyna muutokseen saattaa 
olla proteiinisynteesin stimuloituminen esim. vierasaineen
vaihdunnan vilkastumisen takia tai maksan vesipitoisuuden 
vahentyminen, jotka molemmat ovat melko tavallisia ymparisto
muutosten vasteita. Maksan lipidipitoisuuksissa ei ryhmien 
valilla ollut eroja. 

Altistettujen kalojen maksoissa tapahtunut kudosvaurioita in
dikoivan aspartaattiaminotransferaasin aktiivisuuksissa tapah
tunut lisaantyminen ei ollut tilastollisesti merkitsevaa. 
Plasman laktaattidehydrogenaasiaktiivisuuksissa oli tapahtunut 
merkitsevyydeltaan suuntaa antava vaheneminen altistetussa 
kalaryhmassa. Hermostollisia vaikutuksia indikoivan asetyl
kolinesteraasin aktiivisuudessa ei ryhmien valilla ollut eroja. 
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Ensimmaisen vaiheen detoksikaatioentsyymeista ei sytokromi 
P-·450: n maar as sa tapahtunut muutoksia. Sen sijaan sytokromi 
P-450:n aktiivisuutta osoittavan 7-etoksikumariini-0-de-ety
laasin aktiivisuudessa oli tapahtunut tilastollisesti jokseen
kin merkitseva 84 prosentin suuruinen kohoaminen, mika ilmen
taa stimuloitunutta vierasainemetaboliaa. Payne ja Fancey 
(1981) ovat todenneet maksan MFO-entsyymien (Mixed Function 
Oxidase), joihin sytokromi P-450:kin kuuluu, aktivoituvan 
kirjolohilla, joita on altistettu klooratuilla hiilivedyilla 
ja ftalaateilla. 

Toisen vaiheen detoksikaa.tioent·syy;me.ista ei beta-glukuroni
daasin aktiivisuuden kohoaminen ollut tilastollisesti merkit
sevaa, kun taas UDP-glukuronosyylitransferaasin aktiivisuus 
kohosi merkitsevasti noin 30 %. Muutos osoittaa maksassa 
tapahtuneen vierasainemetabolian stimuloitumista. 

Goldstein ym. (1977) ovat todenneet pentakloorifenolin, jota 
jatevesien purkupaikalla sumputetuista kaloista loytyi vertai
lupisteen kaloja enemman, kohottavan UDP-GT:n aktiivisuutta. 

Tarkasteltaessa tuloksia kalayksiloittain (liitteet 1 - 4), 
vo~daan todeta 1 etta altistetun ryhman kala n:o 1 ja vertailu
ryhman kala n:o 21 ovat naytteenottohetkella olleet jo varsin 
huonokuntoisia. Kyseisten kalojen veren hapenkuljetuskyky oli 
heikentynyt ja ionitasapaino hairiintynyt, minka seurauksena 
lihaksen vesipitoisuudet olivat kohonneet poikkeuksellisen 
korkeiksi. Kalojen kunnon heikkenemisen vuoksi on ilmeista, 
ettei nyt kaytetyn kaltaista sumputusjarjestelya voida aina
kaan voimakkaasti virtaavassa vedessa kayttaa juurikaan yli 
kolmea viikkoa. 

Jaamaainepitoisuusmaarityksissa todettiin jatevesissa olevan mi
t.attavia pitoisuuksia vinyylikloridia ja 1,2-dikloorietaania. 
Merivesitunnelissa tapahtuvan laimenemisen seka ulkona tapah
tuvan haihtumisen takia ei naita aineita voitu enaa jatevesien 
purkupaikalta loytaa mittaustarkkuuden ylittavia maaria. 
Myoskaan kalojen kudoksista ei vinyylikloridia loydetty. 
Maaritystarkkuus tosin ali tassa tutkimuksessa heikompi kuin 
Pekema Oy:n katselmustoimituksen yhteydessa vuonna 1979 teh
dyissa analyyseissa eika talloin taimenen maksasta loydettyja 
vinyylikloridipitoisuuksia olisi voitu nyt havaita. Dioktyyli~ 
ftalaattia havaittiin sen ainoana maarityskertana jatevepien 
purkupaikalla pienina pitoisuuksina. Kalojen kudoksista ei 
ftalaattimaaritys onnistunut korkeitten taustapitoisuuksien 
vuoksi. 

Kloorattujen fenoleiden maara oli seka purkupaikalla etta 
vertailupisteella vahainen eika paikkojen valilla ainakaan 
naytteenottohetkella ollut eroja. Kudosnaytteista tehdyssa 
kloorattujen fenoleiden analytiikassa oli menetelman tarkkuus 
jonkin verran heikompi kuin vesinaytteiden kohdalla. Trikloo
rifenoleita ei kaloista loydetty eika kalojen plasmasta voitu 
havaita tetra- tai pentakloorifenoleita. Sen sijaan maksan ja 
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sapen tetra-.ja pentakloorifenoleiden pitoisuudet olivat huo
mattavan korkeita purkupaikan pitoisuuksien ollessa vertailu
pistetta keskimaarin 42 % korkeammat. Vesinaytteita kymmen
tuhatkertaisesti korkeammat pitoisuudet maksassa eivat ilmei
sesti voi selittya yksinomaan bioakkumulaatiolla; on mahdollis
ta, etta sumputuspaikkojen vedessa on ajoittain ollut vesi
naytteenottohetken ylittavia kloorattujen fenoleitten pitoi
suuksia. 

Koska sumputettuja kaloja ruokittiin kalarehulla, ei tassa 
tutkimuksessa voitu tehda havaintoja luonnon ravintoketjujen 
yleensa varsin huomattavasta osuudesta bioakkumulaatioproses
sissa. 

5. J 0 H T 0 P X X T o K S E T 

Daphnia magna -vesikirpuilla tehtyjen Lc50 -arvomaaritysten 
perusteella voitiin todeta, etteivat kem1antehtaiden, mQovi
tehtaan, polystyreenitehtaan ja 5ljynjalostamon 
jatevedet olleet Q· magnalle akuutTsti tappavia. Niin ikaan 
merivesitunnelista ulostulevan veden vaikutukset kirjolohien 
fysiologiaan osoittautuivat melko vahaisiksi. Ainoat selvat 
muutokset tapahtuivat kalojen maksassa, jossa voitiin osoittaa 
kahden vierasaineita metaboloivan entsyymin aktiivisuuksien 
kohoaminen ja ilmeisesti naihin muutoksiin liittyen proteiini
synteesin lieva stimuloituminen. Kyseiset muutokset osoitta
vat kalojen alkaneen aktiivisesti poistaa elimistostaan ulko
puolelta tulleita lipofiilisia ja heikosti vesiliukoisia yhdis
teita. Vierasaineet eivat kuitenkaan olleet sumputukseen kay
tetyn kolmen viikon aikana ehtineet vaikuttaa kalojen muuhun 
fysiologiseen tilaan, kuten suola-vesi -tasapainoon tai vara
ravinnon kayttoon, haitallisesti. Detoksikaatiometabolian 
lisaantymisen tarkeimmat haittavaikutukset saattavat kuiten-
kin liittya lisaantymistoimintojen hairiintymiseen. Kaloihin 
vaikuttaneita vierasaineita ei jaamaaineanalyysien perusteel
la voitu varmuudella tunnistaa. 

Kaytetty menetelma - sumputuskoe kaloilla, jonka paatteeksi 
kliinis-fysiologisia ja kemiallisia analyyseja - osoittautui 
kayttokelpoiseksi tavaksi mitata jatevesien myrkkyvaikutuksia 
vesistossa. 
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N:o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

X 

S.D. 

S.E. 

n 

LIITE 1. Jatevesien purkupaika11e sumputettujen ka1ojen veresta ja p1asmasta maaritetyt parametrit 

Her 

24 
30,5 
26 
28 
28 
24 
31 
25 
30 
28 
26,5 
38 
26 
26 

27,9 

3,7 

1,0 

14 

Hb MCHC glue 
g/1 g/1 g/1 

64,3 268,1 0,099 
85,9 281,7 0,384 
66,1 254,2 0,285 
74,0 264,4 0,262 
71,8 256,5 0,372 
59,1 246,0 0,372 
84,6 272,9 0,320 
67,0 267,9 0,378 
81,5 271,7 0,349 
75,8 270,7 0,297 
72,3 272,7 0,361 

103,1 271,4 0,320 
65,2 250,8 0,297 
74,9 288,1 0,285 

74,69 266,95 0,313 

11,33 11,66 0,074 

3,03 3,12 0,020 

14 14 14 

lac 
ng/1 

67,2 
59,0 
32,8 
49,2 
60,6 
62,3 
54,1 

250,8 
332,7 
37,8 
32,8 
37,7 
68,8 
68,8 

86,7 

89,3 

23,9 

14 

IDH 
TJ/g prot 

131,3 
85,3 
88,8 
39,3 

114,1 
95,4 
59,9 
80,2 
89,9 
70,2 
28,2 

116,0 
79,3 
81,9 

82,86 

28,09 

7,51 

14 

prot 
g/1 

44,0 
32,2 
27,9 
33,6 
26,5 
34,6 
27,5 
32,9 
27,5 
35,3 
48,3 
40,3 
31,2 
33,6 

33,98 

6,48 

1173 

14 

osm 
mOs/kg 

258 
301 
309 
311 
302 
309 
306 
309 
303 
308 
316 
309 
302 
295 

302,7 

13,9 

3,7 

14 

-Cl 
nekv/1 

119 
133 
137 
133 
130 
134 
135 
136 
133 
136 
132 
135 
140 
131 

133,1 

4,8 

1,3 

14 

Na+ 
nekv/1 

126 
147 
145 
146 
134 
149 
152 
152 
143 
143 
141 
146 
148 
154 

144,7 

7,4 

2,0 

14 

K+ 
nekv/1 

3,78 
3,70 
3,40 
3,22 
5,63 
4,40 
3,46 
3,28 
3,97 
3,21 
3,53 
3,51 
3,79 
3,92 

3,745 

0,652 

0,174 

14 

Ca2+. 
nekv/1 

3,11 
4,31 
4,65 
4,70 
4,14 
4,60 
4,24 
4,77 
4,07 
5,22 
5,12 
5,16 
4,56 
4,28 

4,494 

0,545 

0,146 

14 

~2+ 
mekv/1 

1,55 
1,85 
2,02 
1,71 
2,96 
2,13 I'V 

1,69 w 
1,96 
2,18 
2,05 
2,67 
2,13 
2,34 
2,18 

2,102 

0,379 

0,101 

14 



LIITE 2. Vertailupisteella sumputettujen kalojen veresta ja p1asmasta maaritetyt parametrit 

:~: u Her Hb MQIC glue lac IDH prot osm Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 
g/1 g/1 g/1 mg/1 U/g prot g/1 rrOs/kg nekv/1 Irekv/1 nekv/1 Irekv/1 mekv/1 

16 34 90,8 267,0 0,331 49,2 49,4 42,3 289 . 121 163 3,24 5,08 2,19 
17 25 68,7 257,0 0,302 72,1 108,5 24,8 301 131 166 4,36 3,68 1 ,98 
18 30 70,5 235,0 0,314 85,2 91,0 36,3 309 139 144 3,57 4,56 2,03 
19 29,5 74,9 253,9 0,343 45,9 80,5 37,6 271 121 147 3,15 4,77 2,23 
20 30,5 69,2 226,8 0,325 65,6 169,5 38,9 303 131 136 4,90 5,40 2,56 
21 31 85,5 275,8 0,198 60,6 181,1 31,9 243 110 136 3,53 3,93 1,82 
22 24 65,7 273,6 0,354 114,7 176,3 26,5 293 131 140 3,80 4,14 2,00 .rv 

~ 

23 28 70,5 251,8 0,354 55,7 110,4 30,0 302 141 142 3,62 4,01 1,96 

-
X 29,0 67,86 257,36 0,315 68,6 120,83 34,03 288,9 128,1 146,7 3,771 4,444 2,097 

S.D. 3,3 21,51 18,82 0,051 22,5 49,22 5,55 21,9 10,3 11,6 0,587 0,606 0,228 

S'!E. 1,2 7,17 6,65 0,018 8,0 17,40 2,00 7,8 3,6 4,1 0,207 0,214 0,081 

n 8 8 8 8 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 
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LIITE 3. Jatevesien purkupaikalla sumputettujen kalojen lihaksesta ja maksasta maaritetyt 
parametrit 

lihas lihas lihas maksa maksa maksa naksa rnaksa 

an g CF H20 % prot% AChE lip % ASAT BG :rurol/ glyc % prot % UDP-GT 

ma.ksa 

.EXJD P-450 
runol/mg U/g prot ng prot/ pnol/mg prot/min 
rot min 

-·-·--·-··--·-

1 23,1 74 0,60 87,0 1,0,6 141 2f78 197 0,866 o, 18 13,5 491 62,7 64,1 2 21,1 58 0,62 79,4 15,1 182 3,39 192 0,609 0,77 15,3 
3 20,8 67 0,75 80,8 15,7 161 3,40 123 0,650 1,55 14,7 
4 22,0 75 0,70 80,1 15,3 177 3,13 172 0,423 0,95 14,0 
5 24,4 80 0,55 85,0 11 ,4 223 2,76 227 0,588 0,43 15,3 566 74,0 74,4 
6 22,0 77 0,72 79,8 17,2 216 3,33 170 0,545 0,44 14,1 
7 22,3 69 0,62 81,4 12,2 162 3,19 173 0,433 0,25 15,4 
8 22,7 84 0,72 80,2 14,6 182 3,45 141 0,588 0,40 17,0 544 792 -
9 22,3 69 0,62 82,5 14,0 154 3,31 145 0,603 0,66 16,6 

10 22,9 80 0,67 80,1 14,4 114 3,39 159 0,688 0,97 18,4 
11 22,2 74 0,68 78,8 1711 136 2,75 143 0,569 1,22 18,6 
12 19,2 57 0,81 79,2 16,0 142 2,71 138 0,584 0,99 21,2 517 94,1 203,6 
13 19,1 60 0,86 80,5 15,3 118 4,15 179 0,574 0,45 13,4 

~ 14 21,0 60 0,65 80,9 16~2 198 2,85 188 0,641 2,04 21,2 

-
-
X 21,79 70,3 0,682 81112 14,66 164,7 3,19 167,6 0,597 0,808 16,34 529 77,5 114,0 

~0- ""; 

S.D. 1,45 8,9 0,083 2,31 2,00 33,7 0,40 28,2 0,106 0,527 2,64 32 13,0 77•'7 . ~ I 

S.E. 0,39 2,4 0,022 0,62 0,54 9,0 0,106 7,6 0,028 0,141 0,71 16 6,5 45,5 

n 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 4 3 

tv 
~ 



LIITE 4. Vertailupisteella sumputettujen kalojen lihaksesta ja maksasta maaritetyt parametrit 

lihas lihas lihas maksa rnaksa maksa naksa ma.ksa ma.ksa 
...... ~.....,., an g CF H20 % prot% AChE lip % JlSN£ BG 11IOC)l/ glyc % prot % UDP-GT EXXn P-450 

nmol/mg U/g prot ng prot/ pnol/mg prot/min 
prot min 

16 20,0 65 0,813 79,9 15,1 174 2,92 118 0,622 2,53 13,6 
17 21,5 63 0,634 82,3 13,1 214 3,35 201 0,603 0,80 13,3 409 50,0 150 
18 20,7 71 0,800 79,7 18,1 156 2,83 127 0,643 1,69 14,7 
19 19,2 54 0,763 79,8 14,3 214 4,02 143 0,594 0,66 15,0 
20 19,0 52 0,758 80,2 15,9 156 3,60 121 0,522 0,55 17,7 
21 24,0 82 0,593 86,0 13,1 97 2,98 - 0,591 0,04 15,0 402 34,4 85,2 
22 21,4 60 0,612 82,7 12,2 145 2,95 183 0,485 0,04 14,6 

~ 23 21,7 66 0,646 83,0 16,1 180 2,81 145 0,420 1,81 14,7 

-
X 20,94 64,1 0,702 81,71 14,73 167,1 3,18 148,1 0,560 1,01 14,78 406 42,2 117,5 

S.D. 1,61 9,6 0,090 2,22 1,95 38,1 0,44 32,0 0,077 0,90 1,32 5 11,0 45,8 

S.E. 0,57 3,4 0,032 0,78 0,69 13,5 0,15 12,1 0,027 0,32 0,47 4 7,8 32,3 

n 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 2 2 2 
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