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POVZETEK  
Namen diplomskega dela je bil preveriti, ali lahko z metodo NRRT (Neutral red retention 
time) dokažemo vpliv živega srebra na stabilnost lizosomalne membrane v prebavnih 
žlezah (hepatopankreas) izopodnih rakov (Porcellio scaber – Isopoda, Crustacea). Metoda 
temelji na ocenjevanju zadrževalnega časa nevtral rdečega v lizosomih. Izoliranim žlezam 
smo dodali barvilo nevtral rdeče in opazovali čas, pri katerem je prišlo do razlitja barvila iz 
lizosomov. Bolj kot so membrane lizosomov prizadete zaradi vpliva povišanih koncentracij 
kemikalij nanje, prej pride do razlitja barvila v citosol. Prirejeno metodo smo uporabili na 
prebavnih žlezah živali, ki so bile v laboratoriju izpostavljene bakru (Cu) in vitro - inkubacija 
v 50 in 100 µg Cu/l za 1 uro in živemu srebru (Hg) in vivo 3- in 10-dnevni prehranjevalni 
poskusi, kjer so bile živali izpostavljene 5 in 50 µg Hg/g suhe teže hrane. Poleg tega smo 
metodo uporabili na prebavnih žlezah P. scaber nabranih na različnih neonesnaženih 
(Maribor, Kobjeglava) in onesnaženih (Idrija, Velenje) lokacijah po Sloveniji. V vseh 
primerih pride pri živalih iz čistih okolij do destabilizacije lizosomov pozneje kakor pri Cu, 
Hg ali živalih, ki so izpostavljene kemikalijam v okolju. Metoda ne razlikuje med živalmi 
izpostavljenimi 5 µg/g Hg in 50 µg/g Hg. V primerjavi z ostalimi lokacijami so najbolj 
prizadete žleze živali iz Velenja. Živali iz Idrije so manj prizadete od tistih iz Velenja, 
vendar bolj kakor kontrolne živali, morda zaradi možnosti daljšega časovnega prilagajanja. 
Metoda NRRT se odlikuje po tem, da je hitro izvedljiva in enostavna ter zato tudi 
priporočljiva za izvajanje hitrega ugotavljanja kvarnih učinkov povišanih koncentracij 
živega srebra na nivoju lizosomov. 
 
KLJUČNE BESEDE: živo srebro, lizosomi, nevtral rdeče, Porcellio scaber 
 
ABSTRACT 
The purpose of the graduation thesis was to verify whether the method for estimation of 
the lysosomal membrane stability NRRT (Neutral red retention time) can be used to 
demonstrate the effects of mercury on the lysosomal membrane stability in the digestive 
glands (hepatopanchreas) of the isopod (Porcellio scaber – Isopoda, Crustacea). The 
method is based on the valuation of the neutral red retention time in lysosomes. The 
neutral red was added to isolated glands and the time of depletion of the dye from 
lysosomes was estimated. The more the membranes of lysosomes are damaged by the 
increased concentrations of chemicals, earlier the dye flows out of them. The modified 
method was used on digestive glands of the animals exposed to cupper (Cu) in vitro in 
laboratory – incubation in 50 and 100 µg Cu/l for 1 hour and mercury (Hg) in vivo – 3 and 
10 day nutrition experiments, where the animals were exposed to 5 and 50 µg Hg/g dry 
food weight. Beside this, the method was also used on the digestive glands of P. scaber 
collected in different non-polluted (Maribor, Kobjeglava) and polluted (Idrija, Velenje) areas 
in Slovenia. The destabilization of lysosomes of the animals from non-polluted areas 
happens each time later than that of the animals from polluted areas. The method does 
not show differences among the animals exposed to 5 and 50 µg Hg/g dry food weight. 
The animals from Velenje are the most affected in comparison to those of the other areas. 
The animals from Idrija are less affected than the animals from Velenje but more than the 
control animals. The reason might be the possibility of longer adaptation. The method 
NRRT is easy and fast to carry out, and for this reason recommended for quick checking 
of the harmful effects of the elevated concentrations of mercury on the lysosomes. 
 
KEY WORDS: mercury, lysosomes, Neutral red, Porcellio scaber,  
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1 UVOD 
 

1.1 Izhodišča 
 
Živemu srebru v okolju je v zadnjih desetletjih posvečena velika pozornost, predvsem 
zaradi njegove velike kemijske aktivnosti, globalnega razširjanja, biogeokemijskega 
kroženja, njegovih pretvorb v okolju, kopičenja v prehrambenih verigah ter njegove 
strupenosti (Kotnik in Horvat, 2000). 
 
Tudi v Sloveniji je živo srebro že dolgo poznano kot ena izmed okoljskih problematik, 
predvsem na območju Idrije. Z zaprtjem rudnika se problem ne bo končal, saj je naravno 
ozadje živega srebra v Idriji zelo visoko. 
 
Razvoj sintetičnih snovi in povečano kroženje naravno prisotnih kemikalij zaradi človeka je 
vzrok za povečan učinek teh substanc na okolje in njegove prebivalce – na človeka, živali 
in rastline. Za ocenjevanje in sledenje njihovega dejanskega vpliva so se s časom razvile 
ekotoksikološke raziskave. 
 
Ekotoksikološke raziskave lahko izvajamo na zelo različnih bioloških organizacijskih 
nivojih. Najvišji in najkompleksnejši organizacijski nivo predstavlja ekosistem, nato 
združba, populacija, posamezen organizem, organ in ne nazadnje celica. Na vseh naštetih 
nivojih lahko opazujemo učinke povišanih koncentracij kemikalij. Npr.: učinke na smrtnost 
ali rodnost v populaciji, spremembe v vedenju organizma, histopatološke spremembe, 
indikatorje imunskega sistema, reproduktivne parametre, biokemijske parametre. Orodja 
za ugotavljanje naštetih učinkov imenujemo biomarkerji ali bioindikatorji. Bioindikatorji, ki 
jih proučujemo na nivoju združb ali populacij, imajo bistveno večjo ekološko vrednost 
kakor biomarkerji na posameznem organizmu ali posamezni celici.  
 
V pričujočem diplomskem delu se ukvarjamo z biomarkerji na celičnem nivoju. Zanimal 
nas bo vpliv živega srebra na celico. Govorimo o tako imenovani citotoksičnosti.  
 
 

1.2 Namen diplomske naloge 
 
Primarni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko tako imenovano metodo za 
ocenjevanje zadrževalnega časa nevtral rdečega v lizosomih, NRRT (Neutral red retention 
time), uporabimo kot orodje za oceno vpliva živega srebra na stabilnost lizosomalne 
membrane. Metoda NRRT je bila izvedena na lizosomih v celicah prebavnih žlez 
izopodnega raka P. scaber. Zanimale so nas prednosti in slabosti te metode. Iz prebrane 
literature je razvidno, da še ni bila uporabljena na izopodnih rakih. Želeli smo ugotoviti, ali 
obstaja razlika med živalmi, izpostavljenimi živemu srebru v laboratoriju, in živalmi vzetimi 
iz okolja. Poleg tega nas je zanimalo, ali je uporabljena metoda dovolj občutljiva, da nam 
pokaže razlike med živalmi izpostavljenimi različnim koncentracijam živega srebra različno 
dolgo. Med drugim nas je zanimalo tudi, ali je možno izvajati metodo NRRT na celi žlezi in 
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ne na posameznih celicah, kot je navedeno v literaturi. Vzporedno z NRRT metodo smo 
izvajali tudi citokemijsko metodo, ki temelji na ocenjevanju aktivnosti lizosomalnega 
encima N-acetil β–heksozaminidaze. Ugotavljali smo, ali nam obe metodi dajeta 
primerljive rezultate. 
 
 

2 TEORETIČNE OSNOVE 
 

2.1 Živo srebro 
 

2.1.1 Kemijske lastnosti živega srebra 
 
Živo srebro (v nadaljevanju tudi Hg) je poleg broma edini element, ki je pri sobni 
temperaturi (20ºC) tekoč. V naravi ga srečamo v elementarnem stanju (Hgº) v obliki 
srebrnih kapljic na mineralih, pretežno pa v obliki škrlatno rdeče do temno rdeče 
obarvanega minerala cinabarita (HgS). Živo srebro prevaja električni tok, vendar je slab 
prevodnik toplote. Poleg tega da je živo srebro tekoče in zato nekovno, ga ločuje od 
tipičnih kovin tudi to, da ima nizko tališče (- 38.84ºC). Je najbolj hlapno od vseh kovin, 
hlapi pri sobni temperaturi ter pri tem tvori plin brez vonja in barve (Hg0

(g)). Pri segrevanju 
cinabarita na zraku nastaneta živo srebro (Hgº) in žveplov dioksid (SO2) (Lazarini in 
Brenčič, 1992). 
 
Živo srebro je na zraku obstojno. Pri 300ºC se s kisikom spoji v oksid (HgO). Z raztopinami 
kislin, ki niso oksidanti, živo srebro ne reagira; reagira pa s kislinami, ki so oksidanti. S 
hidroksidi ne reagira. Živo srebro raztaplja mnoge kovine. Zlitine, ki nastanejo, so lahko 
tekoče ali trdne, imenujemo jih amalgami. Srebrov amalgam uporabljamo v zobozdravstvu. 
Le redke kovine, na primer železo in platina, ne tvorijo amalgamov. Zato hranimo živo 
srebro v železnih posodah. Živo srebro uporabljamo za izdelavo tekočinskih termometrov, 
kot tekočino za povezavo kontaktov v različnih električnih napravah in za pripravo različnih 
spojin. V preteklosti je bilo živo srebro nepogrešljivo pri ločevanju zlata od jalovine. 
Elementarno živo srebro in njegove spojine so strupene (Lazarini in Brenčič, 1992). 
 
 

2.1.2 Oblike živega srebra v naravi 
 
Živo srebro se v naravi nahaja v naslednjih oblikah: 
 

- Hg0: elementarno živo srebro je reducirana oblika živega srebra, ki je električno 
nevtralna in izredno hlapna. Zaradi hlapnosti je to najbolj pogosta oblika živega 
srebra v atmosferi. 

 
- Hg2

2+: enovalentna oblika živega srebra. V naravi je ta oblika precej redka. 
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- Hg2+: je oksidirana oblika, prisotna v nemetiliranih dvovalentnih spojinah. Prisotna 
je predvsem v litosferi, kjer v glavnem nastopa kot netopen mineral cinabarit (HgS). 
V vodnih raztopinah je ta oblika prisotna v spojinah, ki so lahko v raztopljeni obliki 
ali pa vezane na suspendirano snov. Hg2+ je lahko vezano v organskih ali 
anorganskih spojinah. V naravi je ta oblika živega srebra najbolj pogosta.  

 
- CH3Hg+ (monometil živo srebro – MeHg): V vodnih raztopinah so MeHg spojine 

bodisi prisotne v raztopljeni obliki bodisi vezane na partikulatno snov. To je 
prevladujoča oblika živega srebra v vodnih prehranjevalnih verigah. MeHg so 
izredno hlapne, strupene in imajo veliko sposobnost bioakumulacije. 

 
- (CH3)2Hg (dimetil živo srebro – DMHg): je hlapna in nestabilna spojina. Nastaja pri 

biološki metilaciji v anaerobnih okoljih z visokim pH iz MeHg. Večinoma ga 
najdemo v morskih okoljih, medtem ko je v sladkovodnih okoljih navadno pod mejo 
zaznavnosti. 

 
 

2.1.3 Kroženje živega srebra v okolju 
 
V naravi v glavnem prevladuje atmosferski transport živega srebra. Živo srebro ima med 
vsemi kovinami najvišji parni tlak, zato je njegova izmenjava med atmosfero in kopnim ter 
atmosfero in vodnim okoljem višja kot direktni izpusti v kopenska ali vodna okolja (Kotnik 
in Horvat, 2000). 
 
V atmosferi je lahko živo srebro podvrženo mnogim fizikalnim in/ali kemičnim 
spremembam. Elementarno živo srebro (Hg0) je izredno hlapno in zato prehaja iz kopnega 
ali vodnega okolja v atmosfero, preko katere ga vetrovi lahko prenesejo zelo daleč proč od 
emisijskega vira. Elementarno živo srebro lahko ponovno prehaja na kopno ali v vodno 
okolje v elementarni obliki, lahko pa se oksidira do Hg2+. Ta oblika živega srebra je dobro 
topna in zato ni veliko časa v atmosferi, pač pa se s padavinami useda. Globalno kroženje 
živega srebra podajamo na sliki 1. 
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Slika 1: Pretvorbe Hg v okviru biogeokemijskega kroženja (Barkay, 1992 v Gnamuš, 2002:  
16). 
 
Živo srebro je v vodnem okolju v treh oksidacijskih stanjih, in sicer: elementarno Hg (Hg0), 
dvo-(Hg2+) in enovalentno (Hg2

2+). Narava živosrebrovih spojin ter njihova porazdelitev je v 
vodnem okolju odvisna od različnih parametrov, kot so pH, temperatura, redoks potencial, 
narava in koncentracija anionov, ki tvorijo s Hg stabilne spojine. V vodnem okolju je živo 
srebro lahko vezano na suspendirano snov (t.i. partikulatno Hg) ali pa ga najdemo v 
raztopljeni obliki. Vezava med Hg in suspendiranim delcem je lahko vse od šibkih Van der 
Waals-ovih vezi do močnih kovalentnih vezi. Naravo vezi določa kemijska oblika 
raztopljenih živosrebrovih spojin ter njihov zadrževalni čas v vodi. Vezava živega srebra na 
partikulatne delce igra pomembno vlogo pri odstranjevanju živega srebra iz vodnega 
okolja s pomočjo usedanja in sedimentacije (Kotnik in Horvat, 2000). 
 
Med anorganskimi anioni se Hg2+ v vodnem okolju najmočneje veže s kloridnimi ioni ali pa 
se hidrolizira v Hg(OH)2. 
 
V vodnih okoljih moramo upoštevati tudi proces metilacije in demetilacije Hg, ki se vrši v 
samem tekočem mediju ali v sedimentih. Metilacija živega srebra je v prvi vrsti biološki 
proces, čeprav je mogoča tudi kemična metilacija (s pomočjo fulvo ali huminskih kislin). 
Partikulatno živo srebro se lahko useda na jezersko dno, nato pa se lahko z difuzijo 
ponovno vrne v vodno okolje ali pa se v sedimentu metilira. MeHg lahko vstopi v 
prehranjevalno verigo ali pa se izloči v atmosfero.  
 
Metilacija je proces, ki je odvisen od velikega števila dejavnikov. Znano je, da je metilacija 
živega srebra hitrejša v anaerobnih okoljih in počasnejša v okoljih, kjer je prisoten kisik. 
Demetilacija pa je hitrejša ob prisotnosti kisika (Appelo in Postma, 1994). Temperatura ima 
največji vpliv na metilacijo. Višje temperature metilacijo stimulirajo, kar je povezano z večjo 
bakterijsko aktivnostjo (Winfrey in Rudd, 1990). Tudi pH okolja znatno vpliva na metilacijo. 
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Jezera, onesnažena z živim srebrom na severni hemisferi, so značilno bolj kisla. Ribe v 
njih vsebujejo višje koncentracije MeHg. Mnoge študije zato navajajo hipoteze, da je 
metilacija ob nižjih vrednostih pH večja (Mauro in sod., 1999). Metilacijo pospešuje tudi 
večja količina organskih raztopljenih snovi (DOC – dissolved organic compounds); ta 
namreč v okolju znižuje koncentracijo raztopljenega kisika, in s tem pospešuje aktivnost 
anaerobnih mikroorganizmov. 
 
Metilacijo vrši več vrst bakterij, predvsem sulfat reducirajoče bakterije in metanogene 
bakterije, ki so značilni prebivalci anaerobnih okolij. Te privzemajo anorgansko živo srebro 
iz okolja in ga v svojem metabolizmu pretvarjajo v MeHg. Prav ta oblika živega srebra je 
za ostale organizme najbolj problematična. MeHg lahko vstopa v organizme, ker je 
lipofilno, torej topno v maščobah. Z bakterijami, ki vršijo proces metilacije, se hrani 
plankton, s tem pa večje živali. Ker živali akumulirajo MeHg hitreje, kot ga lahko izločijo, 
vsak naslednji člen v prehranjevalni verigi pridobi višjo koncentracijo MeHg. Akumulacija 
živega srebra je prikazana na sliki 2. 
 
 
 
 
 
 

 

Večje ribe 

Manjše ribe in drugi 
vodni organizmi 

Žuželke in zooplankton 

Fitoplankton in bakterije 

Človek in drugi 
sesalci

                      
 
                     
Slika 2: Akumulacija MeHg v prehranjevalni verigi 
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Ko je Hg2+ odloženo na tla, je podvrženo številnim kemijskim in biološkim pretvorbam. 
Pogoji v tleh (pH tal, temperatura, huminske komponente) omogočajo nastanek 
anorganskih spojin, kot so HgCl2, Hg(OH)2 in anorganskih Hg2+ ionov kompleksiranih z 
organskimi anioni. Čeprav so anorganske spojine s Hg2+ relativno dobro topne, tvorijo 
komplekse z organsko komponento tal (predvsem s fulvo in huminskimi kislinami), kar 
povzroči zmanjšano mobilnost živega srebra v tleh. Hg2+ lahko pod ustreznimi pogoji 
pretvorijo bakterije do MeHg. Na ta način lahko živo srebro prehaja v prehranjevalno 
verigo na kopnem. V tleh je približno 1-3% MeHg. Ostalih 97-99% predstavljajo Hg2+-
kompleksi. Hg0 je v prsti zelo malo (EPA, 1997). 
 
 

2.1.4 Naravni in antropogeni viri živega srebra v okolju 
 
Izvore živega srebra v okolju lahko razdelimo na naravne in antropogene. Naravni viri so 
rude, ki vsebujejo višje koncentracije živega srebra, iz katerih prihaja do izhlapevanja, 
geotektonska aktivnost ter vulkanske erupcije. 
 
 
Najpomembnejše antropogene vire živega srebra podajamo na spodnji sliki 3. 
 
 

 

ANTROPOGENI 
VIRI 
Hg 

Poljedelstvo 
Gnojila in pesticidi 

Odlaganje odpadkov 
Kanalizacija in odpadna voda 

Izluževanje iz odlagališč 

Industrija 
Klor –alkalna industrija 
Proizvodnja vinilklorida, 

acetaldehida, sode 
Električna industrija 

(Hg žarnice, baterije) 
Izdelava termometrov in 

barometrov 
Papirna industrija 

Kozmetična industrija 
Proizvodnja barvil 
Industrija cementa 

Zaščita lesa 

Rudarstvo in predelava 
rud 

Pridobivanje in predelava 
Hg, Cu, Zn, Au, Ag 

Izkopavanje, sortiranje 
in taljenje Hg rude 

Žgalniški ostanki in jalovina 
Metalurška industrija 

Atmosferske emisije 
Predelava in sežiganje komunalnih 

odpadkov 
Izgorevanje fosilnih goriv, izpušni plini 

 
 
Slika 3: Antropogeni viri Hg v okolju (Kotnik in Horvat, 2000: 14). 
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Kovine so na Zemlji že od njenega nastanka. Človek je s svojo dejavnostjo (rudarjenjem, 
taljenjem rud) velikim količinam kovin omogočil, da so postale mobilne in tako bolj 
dostopne organizmom. Količine kovin, ki jih človek vnese s svojo aktivnostjo, lahko 
opišemo z antropogenim obogatitvenim faktorjem ali s tako imenovanim faktorjem 
anthropogenic enrichment factor (AEF). Vrednosti za nekatere kovine navajamo v tabeli 1 
(Walker in sod., 2001). 
 
 
Tabela 1: Antropogeni obogatitveni faktor (AEF) za globalne emisije kadmija, svinca, 
cinka, mangana in živega srebra v osemdesetih letih (vse vrednosti so 106 kg/leto) (Walker 
in sod., 2001: 4). 
 
 

Kovina Antropogeni 
izvori (A) 

Naravni izvori 
(vulkani, geotektonska 

aktivnost) 

Skupaj 
(T) 

AEF 
(A/T)x100 

Kadmij (Cd) 
Svinec (Pb) 
Cink (Zn) 
Mangan (Mn) 
Živo srebro (Hg) 

8 
300 
130 
40 

100 

1 
10 
50 

300 
50 

9 
310 
180 
340 
150 

89% 
97% 
72% 
12% 
66% 

 
 
Iz tabele je razvidno, da je človeška aktivnost vzrok za večino globalnega kroženja 
kadmija, svinca, cinka in živega srebra, medtem ko manj vpliva na kroženje mangana. 
 
 
Tabela 2: Globalne emisije živega srebra iz antropogenih virov v okolje. Emisije so 
podane v 103 ton Hg/leto (Kotnik in Horvat, 2000: 15). 
 
 
Okolje Izvor Emisija (x103 ton/leto) 
ZRAK Izgorevanje fosilnih goriv 0,7-3,8 
 Industrija 0,1-0,2 
 
 
 
VODA 
 
 
 
 
TLA 

Sežiganje komun. odpadkov 
Skupaj 
 
Direktni vnos 
Odlaganje blata čist. naprav 
Usedanje iz atmosfere 
Skupaj 
 
Direktni vnos 
Usedanje iz atmosfere 
Skupaj 

0,2-2,1 
1,0-6,1 

 
0,1-6,7 
0,1-0,3 
0,4-1,8 
0,6-8,8 

 
1,0-10,7 
0,6-4,3 

1,6-15,0 
 
 

 7



  

Iz tabele je razvidno, da so največji vnosi živega srebra, ki jih je povzročil človek, prav v 
tla. Ob kopanju rude pride do mobilizacije živega srebra in s tem do prenosa na tiste plasti 
zemlje, ki ga brez rudarjenja ne bi bilo. Iz tega lahko sklepamo, da je vpliv živega srebra 
največji prav na talne organizme, ki so v neposrednem stiku z onesnaženimi tlemi. 
 
 

2.1.5 Strupenost živega srebra in njegovih spojin za človeka 
 
Živo srebro uvrščamo med bolj strupene elemente. Iz kemijskega vidika lahko 
živosrebrove spojine razdelimo na organske (organski metil živosrebrovi kationi - CH3Hg+) 
in anorganske (Hg0, ter soli Hg2+ in Hg2

2+) (Kotnik in Horvat, 2000). 
 

Težje zastrupitve s hlapi živega srebra so danes precej redke. Večinoma gre za poklicno 
izpostavljenost. Pri izpostavljenosti nižjim koncentracijam hlapov (okoli 40 µg/m3 zraka) se 
pojavijo motnje spomina, povečana razdražljivost, utrujenost, občutje depresije in motnje 
spanja. Elementarno Hg vpliva v glavnem na periferna tkiva. Ker se hlapi elementarnega 
Hg sproščajo tudi iz amalgamskih zobnih zalivk, se v zadnjem času pojavljajo razprave o 
možni strupenosti zobnih zalivk (Goering in sod., 1992 v Kotnik in Horvat, 2000; Drasch in 
sod., 1991 v Kotnik in Horvat, 2000). 

 
Mnogo bolj kot Hg0 so strupene metil živosrebrove spojine. MeHg so v organizmu izredno 
obstojne, kopičijo se v prehrambenih verigah. MeHg spojine povzročajo predvsem okvare 
centralnega živčnega sistema, so mutagene, kancerogene in teratogene. Kopičijo se v 
možganskih tkivih in uničujejo možganske celice. Ob zastrupitvah je prizadeto gibanje, 
požiranje, zaznavanje (vid, sluh, voh), pojavijo se tudi motnje govora. Pri akutni 
izpostavljenosti navadno nastopijo mentalne motnje, krči, paraliza in mišična otrplost, kar 
lahko pripelje do smrti. MeHg spojine prehajajo možgansko in placentarno bariero ter so 
zaradi tega še posebno nevarne v embrionalnem obdobju in v zgodnjem otroštvu, ko so 
možgani še v razvoju (Clarkson, 1994 v Kotnik in Horvat, 2000).  

 
Intenziven privzem MeHg-spojin poteka skozi prebavila. Glavni vir MeHg spojin v človekovi 
prehrani so ribe ter drugi užitni morski in sladkovodni organizmi. 

 
Hg2+ spojinam je lahko človek izpostavljen predvsem med procesom izdelave baterij, 
uporabi Hg fungicidov ter uporabi kozmetičnih preparatov. Hude akutne zastrupitve s Hg2+ 
lahko povzročijo okvare ledvic, medtem ko se kronične zastrupitve kažejo v nevroloških 
motnjah. 
 
 

2.2 Pomembni antropogeni viri živega srebra in onesnaženje v Republiki 
Sloveniji 

 
Sredozemlje predstavlja več kot 2/3 svetovnih zalog živosrebrove rude, čeprav območje 
zavzema le 1% svetovne površine. Glavna nahajališča v mediteransko–črnomorskem 
bazenu so Almaden v Španiji, Idrija v Sloveniji, Mt. Amiata v Italiji in Nikitovka v Rusiji. Ta 
nahajališča predstavljajo naravno obogatitev zemeljske skorje s cinabaritno rudo (HgS) ali 
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samorodnim elementarnim živim srebrom (Hg0). Trije najpomembnejši depoziti cinabaritne 
rude so v preteklosti prispevali več kot ¾ celotne svetovne proizvodnje. Med tremi 
najpomembnejšimi svetovnimi živosrebrovimi rudišči je idrijski na drugem mestu, s 
približno 150.000 tonami pridobljenega živega srebra (Miklavčič, 1996; Ferrara, 1998). 
Manjše nahajališče cinabaritne rude je bilo v Sloveniji še v Podljubelju.  
 
Živo srebro ima v Sloveniji svoj izvor pretežno v idrijskem in podljubeljskem rudarjenju in 
predelovanju živosrebrove rude, kurjenju fosilnih goriv in prometu, klor-alkalni industriji in 
drugih industrijah ter v komunalnih odpadkih (Kotnik in Horvat, 2000). 
 
 

2.2.1 Rudnik živega srebra Idrija in njegovo vplivno območje 
 
Bogato orudeno območje ob idrijski geološki prelomnici sodi med najpomembnejša 
živosrebrova rudišča na svetu. Idrijsko cinabaritno rudišče ima ocenjeno debelino 800 m in 
površino 350.000 m2. Glavne zaloge Hg rude, izdanki samorodnega Hg, rudniški 
prezračevalni jaški in topilnica ležijo v gosto naseljeni dolini mesta, zato je ožje in širše 
območje Idrije močno obremenjeno z naravnimi in antropogenimi emisijami Hg (Kotnik in 
Horvat, 2000). 
 
Rudarjenje je bilo zaradi padca cene Hg na svetovnem tržišču in nerentabilnosti 
izkopavanja in predelave živosrebrove rude leta 1995 dokončno opuščeno. Rudarjenje v 
idrijskem rudišču je potekalo preko 500 let. Rudnik je v tem času prispeval več kot 13% 
svetovne proizvodnje Hg (Cigale, 1997). Zaloge cinabaritne rude še vedno predstavljajo 
12% svetovnih zalog (4 milijone ton cinabaritne rude), ki pa verjetno ne bodo nikoli 
izkoriščene. Danes vsebuje preostala ruda 0,1 do 0,33% Hg.  
 
Naravno izhlapevanje Hg0 iz območja obogatenega s samorodnim Hg je nemogoče 
oceniti. Hg vezano v cinabaritni rudi (HgS), ki prevladuje na področju Idrije, ni hlapno. 
Močno obremenitev območja z živim srebrom predstavlja več kot 500 let trajajoče 
pridobivanje in predelava živosrebrove rude. Celokupne povprečne letne emisije Hg na 
Idrijskem območju, preračunane na 500 let rudarjenja, znašajo okoli 74 ton letno. Po 
zaprtju rudnika so se topilniške emisije zmanjšale. Zaradi neučinkovite topilniške 
tehnologije je bilo v zgodovini idrijskega rudarjenja v okolje izpuščeno več kot 37.000 t Hg 
(izkoristek je bil v letih rudarjenja med 50% in 75%, v tem stoletju okoli 85% (Kotnik in 
Horvat, 2000). 
 
Območje Idrije in okoliških hribov je gosto posejano s številnimi odlagališči jalovine in 
žgalniških ostankov iz preteklosti. Poseben problem so ostanki številnih malih topilnic iz 
zgodnjega obdobja rudarjenja. Prva desetletja po odkritju rudišča so rudo žgali v lončenih 
posodah na preprostih kuriščih. Zaradi velikih potreb po kurivu so rudo žgali na z lesom 
bogatih lokacijah na okoliških hribih. V okolici Idrije je bilo tako do danes odkritih že preko 
250 lokacij nekdanjih žgalnic (Kotnik in Horvat, 2000). 
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2.2.2 Idrija z okolico 
 
Idrija je zaradi svoje 500 let trajajoče rudarske tradicije najbolj onesnaženo območje z 
živim srebrom na območju Slovenije. Višje koncentracije živega srebra, kot je slovensko 
povprečje, se pojavljajo v vseh segmentih okolja, kot so voda, zrak, vegetacija in tla. Prav 
zaradi tega je bilo na tem področju narejenih tudi največ raziskav in meritev vsebnosti Hg v 
okolju.  
 
Prve obsežnejše raziskave so bile narejene pod vodstvom prof. L. Kosta  v sedemdesetih 
letih, ko je bila proizvodnja Hg na višku. Izmerjene koncentracije Hg v zraku so bile v 
razponu med 0,1 in 10,0 µg/m3. Najvišje koncentracije so izmerili v bližini tedanje topilnice. 
Koncentracije, izmerjene v centru mesta, so do stokrat presegale koncentracije merjene 
na referenčnih lokacijah v Ljubljani in Kranju (pod 0,001 µg/m3). 
 
Ko je konec sedemdesetih proizvodnja Hg zamrla, so s tem zamrle tudi raziskave Hg na 
tem območju. V osemdesetih letih je bilo na območju Idrije izdelanih zelo malo meritev 
koncentracij Hg v okolju. Po letu 1990 je V. Miklavčič pod mentorskim vodstvom Dr. M. 
Horvat pričela s kontinuiranimi meritvami koncentracij Hg v zraku. Koncentracije Hg v 
zraku so se v tem obdobju gibale med 11,6 in 102 µg/m3, z najvišjimi koncentracijami v 
bližini topilnice. Tu so bili prvič v Sloveniji uporabljeni epifitski lišaji kot pokazatelji 
onesnaženosti ozračja s Hg. Celokupne koncentracije Hg, izmerjene v epifitskih lišajih, so 
se gibale med 25 in 188 µg/m3. Kontrola v Julijskih Alpah je imela koncentracije 
celokupnega Hg okrog 0,4 µg/m3 (Kotnik in Horvat, 2000). 
 
 
Tabela 3: Koncentracije Hg in MeHg v vzorcih tal na širšem območju Idrije (Gnamuš, 
2002).  
 
Lokacija Globina (cm)                   Koncentracija 

THg (µg/g s.s.)      MeHg (µg/g s.s.) 
Ob topilniškem 
dimniku 

0-5 
5-10 

2331 
2581 

70,6 
59,6 

SV predmestje nad 
topilnico - Brušovče 

0-5 
5-10 

541 
583 

58,1 
41,5 

S in SZ predmestje od 
Prejnute do Češnjic 

0-5 
5-10 

254 
315 

58,5 
43,6 

JV del mesta, Ljubevč 0-5  
5-10 

17,1 
18,9 

29,0 
32,4 

J in JZ del mesta od 
polanca do Kodrovega 
rovta 

0-5 
5-10 

8,42 
9,47 

42,6 
40,7 

2 km V in SV od Idrije, 
Čajni vrh, Maratnik 

0-5 
5-10 

1,89 
3,53 

10,2 
21,2 

4 km SZ od Idrije Sr. 
Kanomljah - betreh 

0-5 
5-10 

3,03 
4,25 

30,5 
33,1 

5 km JV od Idrije, 
Kisovec, Dole 

0-5 
5-10 

0,773 
1,16 

2,12 
2,94 
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Iz tabele je razvidno, da so daleč najvišje koncentracije Hg ob topilniškem dimniku, saj je 
bilo to področje najbolj rudniško aktivno. Z oddaljenostjo od topilniškega dimnika se tako 
koncentracije Hg, kot tudi MeHg v tleh, hitro znižajo. Zanimivo je dejstvo, da so povsod 
prisotne višje koncentracije Hg globlje v tleh, medtem ko je MeHg skoraj na vseh območjih 
povišano v zgornjih plasteh. 
 
 

2.2.3 Termoelektrarne in izgorevanje fosilnih goriv 
 
Izgorevanje fosilnih goriv je najpomembnejši antropogeni vir živega srebra v okolju. 
Emisije Hg v okolje zaradi izgorevanja fosilnih goriv so ocenjene na 0,7-3,8 Χ 103 ton letno 
(Pacyna, 1996). Najpomembnejši vir tako predstavljajo termoelektrarne, ki za vir energije 
uporabljajo premog, tekoča ali plinasta fosilna goriva. Živo srebro zaradi visokih 
temperatur prehaja v plinasto obliko in z dimnimi plini prehaja v okolje. Živo srebro v 
dimnih plinih je lahko elementarno (Hg0) ali v oksidirani obliki (Hg2+). Razmerje med 
različnimi emitiranimi oblikami je odvisno od tipa in sestave goriva, pogojev izgorevanja, 
stanja in pogojev, pri katerih izhajajo dimni plini ter sistemov za čiščenje dimnih plinov 
(Kotnik in sod., 1999). 
 
V Sloveniji so pomembne predvsem naslednje termoelektrarne in toplarne: 
Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje in Toplarna Ljubljana. Med njimi 
najbolj izstopa Termoelektrarna Šoštanj, z letno emisijo živega srebra preko 300 kg letno. 
 
V diplomskem delu se bomo omejili na Termoelektrarno Šoštanj, ker so bile živali nabrane 
v njeni okolici.  
 
 

2.2.4 Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) 
 
TEŠ s svojimi 755 MW predstavlja največjo termoelektrarno v Sloveniji, v kateri je 
proizvedena kar ena tretjina slovenske električne energije. Bogata nahajališča lignita pod 
Šaleško dolino so bila odločilnega pomena za njeno izgradnjo. Zgrajena je bila po drugi 
svetovni vojni, v takšnem obsegu kot je danes, pa je bila dograjena v letu 1978. 
Termoelektrarna je zgrajena iz petih blokov. Prva dva bloka (vsak po 30 MW moči) sta 
začela delovati leta 1956. Leta 1960 je bil dokončan tretji blok (75 MW moči), ki je 
zaokrožil skupno moč elektrarne na 135 MW. V tedanji Jugoslaviji je predstavljala največji 
termoenergetski objekt. Blok 4, večji od vseh prejšnjih skupaj, je s svojimi 275 MW moči 
prvič napolnil daljnovodno mrežo leta 1972. V letu 1978 so TE dodali še zadnji blok 5, z 
močjo 345 MW. Zadnji blok je dvignil skupno inštalirano moč TEŠ na 755 MW.  
 
Z rastjo in razvojem termoelektrarne je neizbežno rasla tudi obremenitev okolja. Sem v 
prvi vrsti sodi onesnaženje zraka, vode in zemlje, v drugi vrsti pa velik odvzem vode iz 
okolja, vpliv na mikroklimo ter povečan hrup. Z dimnimi plini termoelektrarna emitira 
predvsem žveplove okside (SOx), dušikove okside (NOx), ogljikov dioksid (CO2), ogljikov 
monoksid (CO), živo srebro v različnih oblikah in prašne delce (pepel).  
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V preteklosti so elektrofilterski (EF) pepel in žlindro, ki sta ostala po kurjenju premoga, 
odlagali v Velenjsko jezero. Ob tem je dosegel pH jezerske vode zelo visoke vrednosti (pH 
10-12), pepel pa je doprinesel tudi k zelo velikim količinam kovin v jezeru. Do leta 1995 je 
bilo jezero biološko mrtvo. V letu 1995 so vpeljali zaprt krogotok voda. Ta omogoča 
hidravlični transport pepela na odlagališče pepela, ki je sedaj v bližini Velenjskega jezera, 
zbiranje in preusmerjanje vod iz odlagališča ter čiščenje in vračanje vode v TE Šoštanj. 
Danes je dosežena pH vrednost v jezeru pod 9, kar je omogočilo, da se je v njem ponovno 
pojavilo življenje. 
 
Na vseh petih blokih so pred izpustom dimnih plinov v okolje nameščeni elektrostatični 
filtri, ki zadržijo večino prašnih delcev. Na vseh blokih se izvaja aditivno čiščenje dimnih 
plinov. To pomeni, da v kotle dodajajo kalcijev karbonat (CaCO3) in s tem dosežejo 40% 
do 50% stopnjo razžveplanja. Na bloku 4 so leta 1995 dodali čistilno napravo za 
odstranjevanje žveplovega dioksida po tehnologiji mokrega kalcitnega postopka. S to 
tehnologijo je dosežena več kot 95%-stopnja izločanja žveplovega dioksida (SO2), kar 
pomeni zmanjšanje emisijske koncentracije žveplovih oksidov pod 400 mg/m3 oz. 
zmanjšano emisijo za 30.000 do 35.000 ton letno. 
 
Termoelektrarna emitira živo srebro v okolje v dveh oblikah: vezanega na pepel odlaga na 
deponijo pepela in odžvepljevalnih produktov blizu Velenjskega jezera ter skupaj z dimnimi 
plini v atmosfero.  
 
Emisija živega srebra zaradi TEŠ je bila v preteklosti izračunana na 630 kg/leto (Stropnik, 
1994). Novejše raziskave (Kotnik in sod.,1999; Kotnik, 2000; Kotnik in sod., 2000) so 
pokazale, da so emisije približno za polovico manjše, kljub temu pa prispevajo pomemben 
delež k svetovnemu vnosu živega srebra v atmosfero.  
 
Iz povzetka ugotovitev opisanih v Kotnik in sod. (1999), Kotnik (2000) ter Kotnik in sod. 
(2000) je razvidno, da je koncentracija celokupnega Hg v lignitu velenjskega rudnika, v 
primerjavi z ligniti drugod po svetu, relativno nizka (82,3-99,1 ng/g suhe snovi). Po 
izgorevanju ostane približno 5% Hg v žlindri in pepelu, preostalih 95% pa gre skupaj z 
dimnimi plini v okolje. Koncentracija celokupnega Hg v žlindri je 4,8 ng/g, v pepelu pa med 
24,4 ng/g (Blok 4) do 85,2 ng/g (Blok 5). Čistilna naprava za odstranjevanje žveplovega 
dioksida učinkovito odstrani do 75% Hg, zato je pričakovati, da se bo stanje po instalaciji 
razžvepljalne naprave na vseh petih blokih občutno izboljšalo.  
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2.3 Opis poskusne živali 
 

2.3.1 Raki enakonožci 
 
Večina od 4000 opisanih vrst rakov enakonožcev živi v morju, poselili pa so tudi 
sladkovodne habitate in kopno. So največja kopenska skupina rakov (Ruppert in Barnes, 
1994). 
 
Favna mokric Slovenije je glede na geografsko velikost izredno bogata in obsega 72 vrst 
in 52 podvrst. Od tega je 10 (14%) vrst in 15 (29%) podvrst endemnih za favno nekdanje 
Jugoslavije. Prizadetih je sedem taksonov, vsi so halofilni in se jim zaradi človekove 
dejavnosti zelo naglo krči razpoložljiv življenjski prostor (Potočnik, 1992). 
 
Njihova največja posebnost je dorziventralno sploščeno telo. Glava je v obliki ščita. Tergiti 
torakalnih in abdominalnih segmentov molijo lateralno. Karapaks ni prisoten. Prvi ali prva 
dva torakalna segmenta sta zlita z glavo v glavoprsje (cefalotoraks). Abdominalni segmenti 
so lahko prosti ali različno zliti. Zadnji abdominalni segment je skoraj vedno zlit z zadnjično 
krpo (telzonom) v pleotelzon. Abdomen je običajno enake širine kot toraks (Ruppert in 
Barnes, 1994). 
 
Prve antene so kratke in enovejnate, vendar so pri kopenskih enakonožcih zakrnele. Oko 
je sestavljeno in sedeče. Čeljusti (en par mandibul in dva para maksil) in čeljustne nožice 
so na spodnji strani telesa. Prvi par ekstremitet, čeljustnih nožic, je modificiran v 
maksilipedije, ki imajo vlogo pri prinašanju in drobljenju hrane. Oprsje iz sedmih členov 
nosi sedem parov enakih, enovejnatih, členjenih nožic prilagojenih za hojo. Pri samicah se 
na bazi prvih štirih torakalnih ekstremitet razvijejo ploščati oostegiti, ki oblikujejo valilno 
vrečko (marsupij). Abdominalne ekstremitete (pleopodi) so večinoma listaste, dvovejnate 
in prilagojene za dihanje. Pri kopenskih vrstah eksopoditi pleopodov tvorijo ploščat 
operkulum, ki vsebuje votlino za dihanje, cevaste evaginacije ali psevdotraheje 
(Porcellionidae in Armadilliidae). Prva dva para parapleopodov sta pri samcih kopenskih 
vrst spremenjena v kopulatorni organ. Repne okončine (uropodi) so sploščene ali paličaste 
(Ruppert in Barnes, 1994). 
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Slika 4: Porcellio scaber – Navadni prašiček 
 
 
Prehranjujejo se z algami, glivami, mahom, lubjem in razpadajočim rastlinskim ter 
živalskim materialom. Glive dodajo dušik k njihovi pretežno celulozni hrani. Prebava 
celuloze poteka s pomočjo bakterij (Ruppert in Barnes, 1994). 
 
Odrasle mokrice se levijo enkrat do dvakrat na mesec. Levi se tudi sprednje in zadnje 
črevo, ki je pokrito s kutikulo. Levitev je kompleksen proces, ki poteka v dveh delih. Začne 
se z levitvijo zadnje polovice telesa in konča z levitvijo sprednjega dela, na meji med 
četrtim in petim členom oprsja. Lev kutikule je viden le takoj po levitvi, ker ga navadno 
živali po levitvi pojejo. Pred levitvijo zberejo uporabne snovi, predvsem kalcij iz stare 
kutikule, in ga po levitvi porabijo za mineralizacijo nove kutikule. Živali, ki so tik pred 
levitvijo, prepoznamo po mlečno belih kalcijevih depozitih na trebušni strani sprednjega 
dela telesa.  
 
Enakonožci so večinoma enospolni. Gonade so parne. Jajca odlagajo v marsupij. Marsupij 
je pri kopenskih vrstah ves čas napolnjen s tekočino, tako je razvoj mladičev kljub 
kopenskemu življenju odraslih še popolnoma prilagojen vodnemu okolju. Mladiči po 
izvalitvi ne ostanejo z materjo. Večina izopodov v zmernih klimatih ima eno ali dve legli 
vsako poletje in živijo dve do tri leta (Ruppert in Barnes, 1994). 
 
 

2.3.2 Pomen mokric v naravnih ekosistemih 
 
Velik pomen mokric pripisujemo zlasti tistim biotopom, kjer nastopajo bolj množično: v 
listopadnih in mešanih gozdovih jih je do več sto na m2. Kopenski izopodni raki so še zlasti 
pomembni pri nastanku t.i. artropodskega humusa, kjer ni deževnikov (Lumbricidae) in 
belih deževnikov (Enchitreidae) ali pa jih je premalo. V tem primeru nastopajo skupaj z 
dvojnonogami (Diplopoda) in ličinkami nekaterih žuželk (Insecta) kot glavni primarni 
razgrajevalci. Pri tem nastopa delitev dela. Medtem ko so dvojnonoge glavni razgrajevalci 
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lesa, nastopajo kopenski izopodni raki skupaj z ličinkami žuželk kot glavni razgrajevalci 
listnega opada, stelje. Po oceni poteka v ugodnih razmerah več kot tretjina primarne 
dekompozicije prek kopenskih izopodnih rakov. Energetski izkoristek kemične prebave je 
sicer zelo majhen, saj ne prebavljajo celuloze in lignina, zato pa je zelo pomemben pomen 
fizikalne prebave: povečanje aktivne površine, olajšanje dostopa do hrane mikrofavni, 
glivam in bakterijam. Izredno pospešijo reciklažo odmrle organske snovi (Potočnik, 1992). 
 
 

2.3.3 Navadni prašiček – Porcellio scaber kot testna žival 
 
Navadni prašiček (Porcellio scaber) je vrsta, ki izpolnjuje pogoje za dober testni organizem 
(Drobne, 1997). Njihove populacije so velike, so splošno razširjeni, enostavni za gojenje v 
laboratoriju, imajo pomembno vlogo v okolju idr. V primerjavi z nekaterimi drugimi testnimi 
organizmi pa imajo dolg reprodukcijski cikel (Walker in sod., 2001). 
 
 

2.3.4 Struktura in funkcija prebavnega sistema izopodnih rakov 
 
Posebno poglavje o prebavnem sistemu pri izopodih je potrebno zato, ker se prav v 
osrednjem delu črevesa, v hepatopankreasu, zadrži največja količina kovin. 
 
Prebavni sistem sestavljajo sprednje, srednje in zadnje črevo. Sprednje črevo je iz 
požiralnika in želodca. Srednje črevo je iz štirih slepo zaprtih cevk, ki skupaj tvorijo 
prebavne žleze ali hepatopankreas. Zadnje črevo je iz tiflosolne regije (anteriorno), 
papilatne regije (posteriorno) in rektuma. Sprednje in zadnje črevo pokriva kutikula, ki se 
levi. Sprednje črevo ima vlogo pri mletju, filtriranju in razvrščanju hrane. Specializirane 
mišice v hrbtnem delu želodca omogočajo stiskanje vsebine in ločevanje tekočine. 
Tekočina in zelo drobni delci vstopajo skozi filtre v prebavne žleze, preostanek pa gre v 
zadnje črevo. Celice hepatopankreasa proizvajajo prebavne encime, ki se izločajo v 
želodec in črevo, kjer poteka encimatska prebava hrane. Hrbtna stena tiflosolne regije ima 
tiflosolne kanale, ki potekajo od sprednjega črevesa do papilatne regije. Po kanalih se po 
encimatski obdelavi vrača tekočina v želodec in nato v hepatopankreas. Hepatopankreas 
ima tudi vlogo pri skladiščenju enegijsko bogatih molekul in kovin (cink, kadmij, svinec in 
baker), ki se akumulirajo v granulah S in B celic. Papilatna regija in rektum zadnjega 
črevesa imata predvsem vlogo pri absorbciji vode in ionski regulaciji, kjer se hrana stiska 
in izoblikuje v iztrebke (Hopkin, 1989). 
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Slika 5: Struktura prebavila pri izopodnih rakih 
 
 
Čeprav hepatopankreas predstavlja le 5% suhe teže živali, lahko vsebuje več kot 75% 
cinka, 95% kadmija, 80% svinca in 85% bakra. Živali iz onesnaženih območij vsebujejo 
konstantne koncentracije kovin v ostalih tkivih, medtem ko so koncentracije v 
hepatopankreasu bistveno višje (Hopkin, 1989). 
 
 

2.3.5 Metilacija živega srebra v prebavilu izopodnih rakov pod vplivom bakterij 
 
Mokrice so zmožne preživeti v okolju s povišanimi koncentracijami kovin, vendar so zato 
morale razviti različne strategije, ki jim to omogočajo. Znano je, da vsebujejo enakonožni 
raki v svojem prebavilu veliko vrst bakterij, od avtohtone mikroflore (pravih simbiontov), 
normalne mikroflore (mikrobne vrste znotraj združbe v prebavilu), do patogenih mikrobov 
(Dubos in sod., 1965 v Lapanje, 2005). Mikroorganizmi so bili prvi prebivalci Zemlje. Ker 
so bili vedno izpostavljeni strupenim učinkom kovin, so prvi, ki so razvili različne 
mehanizme tolerance in rezistence (Duxbury, 1985 v Lapanje, 2005). Mikroorganizmi so v 
največji meri odgovorni za pretvorbe Hg iz ene oblike v drugo (Barkay in sod., 2003). 
Strupenost živega srebra je vplivala na nastanek odpornih mikroorganizmov in eden izmed 
mehanizmov, s katerim se mikroorganizmi ščitijo pred Hg, je tudi metilacija. Metilacija je 
proces, ki preferenčno poteka pod anaerobnimi pogoji. Lapanje (2005) je v svojem 
doktorskem delu dokazal prisotnost sulfat reducirajočih bakterij v prebavilu enakonožnega 
raka, ki so ene od glavnih bakterij, ki vršijo proces metilacije.  
 
Metilacija Hg je domnevno eden od potencialnih mehanizmov za razstrupljanje, ki pa je 
zelo slabo raziskan. Ugotovljeno je bilo, da sevi sulfat reducirajočih bakterij, ki so sposobni 
intenzivne metilacije Hg, lahko preživijo 10x višje koncentracije Hg kot aerobne bakterije in 
100x višje koncentracije kot ostale anaerobne bakterije (Baldi in sod., 1993 v Lapanje, 
2005). 
 
Lapanje (2005) ugotavlja, da je posledica kroničnega onesnaženja s Hg v črevesju 
izopodnih rakov povečanje števila bakterij, odpornih proti Hg, in sprememba vrstne 
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sestave. Pri živalih, ki jih je nabral v Idriji, ugotavlja znatno nižjo bogatost vrst v črevesih 
izopodnih rakov, v primerjavi s čistim okoljem. Bakterije odporne proti Hg, ki so pogosto 
prisotne v onesnaženih okoljih, lahko Hg2+ reducirajo v hlapno obliko Hg0, ki preide v 
atmosfero in tako ne obremenjuje več tal. 
 
 

2.4 Lizosomi  –  glavni centri za znotrajcelično prebavo 
 
Lizosomi so 0,2-0,5 µm veliki membranski celični organeli, napolnjeni s hidrolitičnimi 
encimi, ki imajo funkcijo kontrolirane znotrajcelične prebave makromolekul. Lizosomi 
vsebujejo 40 tipov različnih hidrolitičnih encimov, med drugimi proteaze, nukleaze, 
glikozidaze, lipaze, fosfolipaze, fosfataze in sulfataze. Vsi sodijo med kisle hidrolaze. Za 
optimalno delovanje potrebujejo hidrolaze kislo okolje, zato je znotraj lizosomov pH 
vrednost vedno okrog 5,0. Membrana lizosomov vzdržuje hidrolitične encime izven 
citosola, kjer je pH okrog 7,2. Na ta način je vsebina citosola zaščitena pred svojim lastnim 
prebavnim sistemom (Alberts in sod., 2002). 
 
Membrana lizosomov je enojni fosfolipidni sloj. Transportni proteini v njej omogočajo 
končnim produktom prebave makromolekul, kot so amino kisline, sladkorji in nukleotidi, 
transport v citosol, kjer jih lahko celica ponovno uporabi ali pa jih izloči. Lizosomalna 
membrana ima poleg transportnih proteinov tudi protonsko črpalko (H+ črpalko), ki 
uporablja energijo hidrolize ATP-ja za črpanje protonov v lizosome. Tako lahko notranjost 
lizosomov vzdržuje kisel pH (Alberts in sod., 2002). Glej sliko 6. 
 
 

pH~5.0 
KISLE HIDROLAZE 

nukleaze 
proteaze 

glikozidaze 
lipaze 

fosfataze 
sulfataze 

fosfolipaze 
H+

pH~7.2 

0.2 – 0.5 µm 

CITOSOL 

ATP ADP + Pi

 
Slika 6: Notranjost lizosomov je kisla zaradi protonske črpalke, ki črpa protone v 
notranjost (Alberts in sod., 2002: 740). 
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Lizosomi so po velikosti in obliki različni, ker v različnih lizosomih poteka prebava različnih 
novi. V nekaterih poteka prebava makromolekul, v drugih prebava nerabnih ostankov 

.5 Vpliv kovin na organizme 

.5.1 Splošne predpostavke 

otrebnih za normalno preživetje organizmov. V kolikor 
oločenega elementa primanjkuje, prihaja do motenj v rasti in reprodukciji organizma, 

če vstopijo v biokemijske reakcije, v katere 
avadno niso vključene (Hopkin, 1989). 

lna delitev kovin glede na to, kam se vežejo ob 
stopu v celico. Glede na to delitev, ki sta jo razvila Nieboer in Richardson že leta 1980, 

abela 4: Razdelitev kovin na razred A, razred B in vmesno skupino glede na različno 
ezavo na kisik, dušik ali žveplo ob vstopu v celico (Hopkin, 1989: 2). 

B 

s
celice, v tretjih pa uničevanje fagocitiranih mikroorganizmov (Alberts in sod., 2002). 
 
 

2
 

2
 
Veliko število kovin je nujno p
d
prevelika količina pa vodi do kvarnih učinkov. Za nek neesencialen element, kar je tudi 
živo srebro, je značilno, da se do neke koncentracije ne pojavljajo nobeni negativni in tudi 
ne pozitivni učinki, vendar se ob nekoliko večji koncentraciji takoj pojavijo strupeni učinki – 
kovina postane za organizem strupena. 
 
Kovine povzročajo strupene učinke na živali, 
n
 
Za biološke namene je veliko bolj smise
v
lahko kovine delimo na razred A, ki se ob vstopu v celico veže na kisik, razred B, ki se 
veže na dušik ali žveplo, ter vmesno skupino, ki nosi lastnosti obeh. V tabeli 3 podajam 
razdelitev kovin po omenjenih karakteristikah (Hopkin, 1989). 
 
 
T
v
 
Razred A Vmesna skupina Razred 
Kalcij 

n 

 

Cink 

o 

ij 

Kadmij 

bro 
Magnezij 
Manga
Kalij 
Stroncij 
Natrij

Svinec 
Želez
Krom 
Kobalt 
Nikel 
Arzen 
Vanad

Baker 
Živo sre
Srebro 
 
 

 
Človek bi moral največjo skrb i onesnaženju s kovinami iz skupine B in vmesni 
kupini kovin. Te namreč tvorijo v slanih raztopinah izredno dobro topne anorganske 

 posvetit
s
komplekse. To spoznanje lahko razloži, zakaj kovine, kot sta kadmij in živo srebro, 
vstopajo preko membrane hepatopankreasa, ne da bi imele kakršno koli biološko funkcijo 
(Hopkin, 1989). 
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2.5.2 Vpliv kovin na izopodne rake 
 
Količina kovin, ki jo nevretenčarji asimili
z dvema dejavnikoma:  

rajo s hrano v kopenskih ekosistemih, je pogojena 

- koncentracijo kovine v hrani, 

ih kovin (Hopkin, 1989). 

Pri rakih e
predvsem detr  hrano. Da zadostijo njihovim potrebam 
po hranilih  energiji, pojedo veliko hrane. Transport hrane skozi prebavilo je hiter, zato so 

 izbirajo raje določene 
rste listja, npr. lesko, javor. Poleg tega imajo radi že precej razpadlo listje, na katerem je 

navajajo (Kaschl in sod., 2002; Zidar in sod., 2005), da so se ti organizmi 
posobni izogniti višjim koncentracijam kovin in se raje hranijo z nekontaminirano hrano.  

.5.3 Vstop kovine v celico 

čanim koncentracijam esencialnih ali neesencialnih kovin 
 Prav zato je pomembna zelo natančna regulacija količine 

sencialnih kovin v celici, saj se le tako lahko ohranja ravnotežje in s tem optimalno 

vkih.  

rehodu v celico se kovinski ioni vežejo na specifične ligande (3). Sem 
odijo metalotioneini, visoko molekularni ligandi (high-molecular-weight ligands – HMW, 

- fiziološkimi mehanizmi, ki jih ima organizem za sprejem in izločanje 
posamezn

 
nakonožcih pride kovina v telo skozi prebavni trakt. Kopenski enakonožci so 

itivori, ki se hranijo z nizko kalorično
 in

organizmu dostopne zlasti topne in lahko razgradljive snovi. Ob spremenjenih pogojih 
(nizke temperature, stres ipd.) se njihova prehranjevalna aktivnost zmanjša, zadrževalni 
čas hrane v prebavilu pa je daljši. Daljši zadrževalni čas sicer pomeni boljši izkoristek 
hrane, a hkrati lahko tudi večjo količino organizmu dostopnih kovin. 
 
Pri izopodnih rakih je potrebno izpostaviti tudi sposobnost izbire hrane. Že dolgo je znano, 
da se izopodi hranijo z rastlinskim opadom, vendar tudi znotraj tega
v
veliko gliv. Svoje iztrebke večkrat ponovno zaužijejo – koprofagija. Na ta način omogočajo 
stalno inokulacijo svojega črevesa z glivami, ki jih potrebujejo za razgradnjo celuloze in 
lignina. Določeni avtorji navajajo, da se raje prehranjujejo na starejših iztrebkih, ker imajo ti 
več gliv.  
 
Veliko avtorjev se je ukvarjalo s preučevanjem sposobnosti izbire hrane pri izopodih. 
Nekateri 
s
 
 

2
 
Izpostavljenost organizma pove
lahko povzroči strupene učinke.
e
delovanje celice. V kolikor je določenega kovinskega iona preveč ali je neesencialen, se ta 
lahko veže na biološko pomembne makromolekule in povzroči spremembe njihovih funkcij 
(Di Giulio in sod., 1995). 
 
Mehanizmov regulacije koncentracije kovin je zelo veliko. Nekateri pomembnejši so 
opisani v naslednjih odsta
 
Našteta vezalna mesta za kovinske ione regulirajo tako esencialne kakor neesencialne 
kovinske katione.  
 
Kovinski ioni vstopajo v celico s pomočjo transportnih proteinov ali ionskih kanalov, ki so v 
membrani (2). Ob p
s
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npr. metaloencimi) in nizko molekularni ligandi (low-molecular-weight ligands – LMW, npr. 
glutation, fitohelatin). Ob povišanih koncentracijah kovin v celici se poviša tudi količina 
metalotioneinov. To so proteini, bogati s SH skupinami, ki se vežejo na kovinske katione, 
kot so Hg2+ in Cd2+, in jim preprečijo, da bi se vezali na tiolne skupine encimov in drugih 
proteinov. Prosti kovinski ion se poleg opisanih možnosti lahko veže na specifične 
metalotioneinske transkripcijske faktorje (TFMT), ki interagirajo s specifičnimi mesti v 
promoterju metalotioneinskega gena, povečajo transkripcijo in posledično povečano 
sintezo metalotioneinov. Ob povečanih koncentracijah kovinskih ionov lahko ti uberejo 
popolnoma novo pot in gredo v mitohondrije (4). Znotraj teh se lahko vežejo na encime ali 
respiratorne proteinske komplekse in pri tem zmanjšajo tvorbo ATP, ker prekinejo 
oksidativno fosforilacijo in s tem povzročijo oksidativni stres. Nekateri ioni so lahko 
usmerjeni v lizosome (5) in izločeni iz celice z eksocitozo (Di Giulio in sod., 1995). 
 
Vsi našteti procesi so prikazani na sliki 7. 
 
     

                   

 

 

 
 

 
 

 kovinskih ionov v evkariontski celici (Di Giulio in sod., 1995: 546). 

 znano, da 
ajo pomembno vlogo pri lovljenju kovinskih ionov in tako preprečijo, da bi ti reagirali z 

istvenimi celičnimi komponentami (Di Giulio in sod., 1995). 

Slika 7: Poti
 
 
Četudi vloga metalotioneinov v bioloških sistemih še ni čisto pojasnjena, pa je
im
b
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2.5.4 Vpliv živega srebra na lizosome 

d možnih poti odstranjevanja prevelikih količin 
ovin v celici tudi skladiščenje v lizosomih. Tako se med drugimi kovinami v lizosomih 

bra 
nak kot v drugih primerih. Lahko pa predpostavimo, da so procesi podobni. Z našim 

.6 Biomarkerji in bioindikatorji 

.6.1 Splošne predpostavke 

r  ekotoksikoloških testih, ki registrirajo potencialne učinke 
emikalij na organizemskem in suborganizemskem nivoju. Merimo lahko biokemijske, 

ružbah ali ekosistemih - 
enujemo bioindikatorji. Kljub temu da le-ti dajejo zelo pomembne podatke, težko 

cij, imajo bistveno večjo težo 
akor biomarkerji na posameznem organizmu ali  posamezni celici. Težava preučevanja 

rje -  npr. encim, ki je vključen v biosintezo hema t.i. 
LAD, je inhibiran samo s svincem. Tanjšanje jajčne lupine je posledica izpostavljenosti 

ptic DDT-ju ali DDE-ju. Na drugi strani pa poznamo veliko biomarkerjev, ki niso zelo 

 
Iz zgornjih navedb je razvidno, da je ena o
k
skladišči tudi živo srebro.  V kolikor je kovin v celici veliko preveč kovine lizosome 
preobremenijo. Ti z nobenim detoksifikacijskim mehanizmom ne morejo več odstraniti 
prevelike količine strupenih substanc, zato pride do poškodb lizosomalne membrane. Iz 
prebrane literature je razvidno, da so avtorji opazili zmanjšanje stabilnosti lizosomalne 
membrane zaradi povišanih koncentracij bakra (Viarengo in sod., 1981 v Cajaraville in 
sod., 1995), kadmija (Viarengo in sod., 1987 v Cajaraville in sod., 1995), MeHg in selena 
(Pellerin-Massicotte in sod., 1989 v Cajaraville in sod., 1995). V obravnavani literaturi 
nismo zasledili raziskav o vplivih  živega srebra na stabilnost  lizosomalne membrane.  
 
Kemizem posameznih spojin je zelo raznolik, zato težko rečemo, da bo vpliv živega sre
e
diplomskim delom smo želeli preveriti prav to. 
 
 

2

 

2
 
Bioma kerji so merjeni odzivi v
k
fiziološke, histološke ali vedenjske odzive (Walker in sod., 2001). 
 
Biološke odzive na višjih organizacijskih nivojih – populacijah, zd
im
rečemo, da so specifični biomarkerji (Walker in sod., 2001). 
 
Bioindikatorji, ki jih preučujemo na nivoju združb ali popula
k
biomarkerjev na višjih organizacijskih nivojih je v tem, da je zahtevnost pridobivanja 
podatkov bistveno večja. Stopnja negotovosti se proti višjim organizacijskim nivojem veča. 
Študije na višjem organizacijskem nivoju trajajo bistveno dlje, zahtevajo veliko 
specializirane delovne sile in so zato veliko dražje. Biomarkerji na nižjih organizacijskih 
nivojih nam omogočajo priti do rezultatov bistveno hitreje in ceneje. Bistvena prednost 
raziskav na nižjih nivojih biološke organizacije je, da nam podajo informacijo o dostopnosti 
strupene substance v organizem. Če je neka kemikalija v okolju prisotna, za organizem pa 
ni dostopna, je zanj nenevarna.  
 
Ločimo zelo specifične biomarke
A
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specifični. Imunski odziv, na primer, lahko povzroči cela vrsta različnih kemikalij (Walker in 
sod., 2001). 
 
Zelo specifični biomarkerji so pomembni, ker nam lahko pokažejo učinke specifične 
kemikalije, vendar pri tem ne vemo nič o izpostavljenosti organizma drugim kemikalijam. 

especifični biomarkerji pa so pomembni zato, ker nam dajo informacijo o tem, da je bil 

.6.2 Biomarkerji na celičnem nivoju 

v razumevanju učinkov povišanih koncentracij 
sto, kjer se v organizmu tuja snov skladišči, 

etabolizira in reagira. Če so opažene poškodbe, povzročene zaradi tuje snovi na 

robno opisana preprosta metoda določanja zadrževalnega časa 
arvila nevtral rdeče ali t.i. NRRT (Neutral red retention time). Poleg te metode se pogosto 

 kar pomeni, da prosto difundira preko membran. 
ri tej metodi se določa čas, v katerem pride do razlitja barvila iz lizosomov. Barvilo v 

N
organizem nečemu izpostavljen, ne vemo pa natančno, kateri substanci (Walker in sod., 
2001). 
 
 

2
 
Celična biologija igra pomembno vlogo 
kemikalij na organizme, ker je celica me
m
celičnem nivoju, je to zgodnji signal, da se bodo težave čez čas pojavile tudi na višjih 
organizacijskih nivojih in da je potrebno hitro ukrepanje. Tako so lahko specifični celični 
odzivi na tujo snov uporabljeni kot zgodnji opozorilni biomarkerji (Cajaraville in sod., 1995). 
 
Čeprav je biomarkerjev na celičnem nivoju več, nas v diplomskem delu zanimajo odzivi na 
celični organel lizosom. 
 
Za testiranje poškodovane lizosomalne membrane je uporabljenih več metod. V 
diplomskem delu je pod
b
uporablja tudi metoda aktivnosti lizosomalnega encima N-acetil- β-heksozaminidaze, ki je 
v diplomi opisana v omejenem obsegu. 
 
Nevtral rdeče je nevtralno barvilo, ki se ga uporablja zato, ker v celici selektivno obarva 
lizosome. Poleg tega je lipofilno barvilo,
P
vsakem primeru po določenem času poškoduje membrano lizosoma, vendar je razlitje iz 
lizosomov izpostavljenih živali veliko hitrejše kot pri živalih, ki niso bile izpostavljene. 
Velika prednost barvila nevtral rdeče je tudi v tem, da lahko izvajamo poskuse na živem 
tkivu. Pravimo, da je barvilo vitalno, ker vsi procesi v celici še vedno normalno potekajo do 
razlitja lizosomov. Ob razlitju lizosomov se iz njih sprostijo hidrolitični encimi, ki 
poškodujejo ostale komponente celice. Če je poškodovanih več lizosomov, pride do 
celične smrti.  
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              CITOSOL 

 Dodatek  barvila 
nevtralno rdečega k 
lizosomu 

ATP            ADP + Pi
 

ATP                   ADP + Pi 

H+ H+

Protonska črpalka ne deluje več, 
zato pride do razlitja barvila iz 
lizosomov v citosol 

Barvilo se selektivno 
kopiči v lizosomih 

Delujoča protonska 
črpalka 

 
 
Slika 8: Skica delovanja metode NRRT. Proces destabilizacije lizosomalne membrane je 
hitrejši pod vplivom povišanih koncentracij kemikalij.  
 
 
Natančen mehanizem, zakaj pride do razlitja lizosomov pod vplivom barvila nevtral rdeče, 
še ni poznan. Določeni avtorji (Marchi in sod., 2004; Lowe in sod., 1995) navajajo, da je 
razlitje posledica poškodbe protonske črpalke. V kolikor pride do poškodb v protonski 
črpalki, ta ni sposobna več črpati protonov, ki zagotavljajo kislost v lizosom. Namesto tega 
pride do izravnanja pH v citoplazmi in znotraj lizosoma. V odsotnosti kakršnega koli 
gradienta lahko vsebina lizosomov, in z njo tudi nevtral rdeče, prehajajo v citoplazmo. Ob 
tem pride do enakomerno rožnato obarvanega tkiva in lizosomi niso več rdeče obarvani, 
pač pa prazni. Glej sliko 8.  
 
Stabilnost lizosomalne membrane lahko ugotavljamo tudi z metodo aktivnosti 
lizosomalnega encima N-acetil- β-heksozaminidaze. Substrat za omenjeni encim je naftol 
N-acetil-β-glukozaminid. Ta se z encimom poveže, če uspe preiti lizosomalno membrano. 
V poskusih se tkivu doda labilizacijski pufer, ki labilizira lizosomalno membrano. Če je ta 
že deloma poškodovana zaradi učinkov povišanih koncentracij kemikalij, se prej preluknja. 
Tako lahko substrat N-acetil-β-glukozaminid gre v lizosome, kjer se poveže s specifičnim 
hidrolitičnim encimom N-acetil-β-heksozaminidazo. Ta kompleks postane pod vplivom 
diazonijeve soli vijolično obarvan. Bolj kot je lizosomalna membrana poškodovana, več 
substrata preide v lizosome in več lizosomov se obarva vijolično. Na preparatih to 
vrednotimo tako, da opazujemo čas, pri katerem je prišlo do maksimalnega števila 
obarvanih lizosomov. To je čas, pri katerem postanejo lizosomi najbolj poškodovani. Ko je 
lizosomalna membrana že zelo poškodovana, pride do izlitja lizosomalne vsebine v citosol. 
Takrat se tkivo v celoti vijolično obarva (Regoli in sod., 1998).  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 

3.1 Uporabljene metode 
 
Eksperimentalni del diplomske naloge je bil razdeljen na dva dela. Del poskusov je bil 
izveden na živalih izpostavljenih v laboratoriju, drugi del pa na živalih nabranih na različnih 
lokacijah po Sloveniji (v Idriji, Velenju, Mariboru, Kobjeglavi). 
 
 

3.1.1 Laboratorijsko izpostavljene živali 
 
Živali, s katerimi smo izvajali prehranjevalne poskuse v laboratoriju, so bile nabrane v 
Mariboru (aprila 2005) in so bile od takrat vzdrževane v stekleni posodi pri sobni 
temperaturi (20±2ºC) in naravnem svetlobnem ciklu (16 ur svetlobe in 8 ur teme) ter 
hranjene z mešanico listov (leska, brest, topol). V posodi smo vzdrževali stalno zračno 
vlažnost tako, da smo stene posode enkrat tedensko navlažili z destilirano vodo. Te živali 
smo v prehranjevalnih poskusih za 3 ali 10 dni izpostavili listom brez Hg (kontrola) in 
listom s koncentracijo 5 ali 50 µg Hg2+/g suhe teže lista. 
 
Prehranjevalni poskusi so bili izvedeni tako, da smo dali v tri petrijevke po pet živali za 
vsako koncentracijo. Torej po pet živali za kontrolo, pet za 5 µg Hg/g suhe teže lista ter po 
pet za 50 µg Hg/g suhe teže lista. Vsako žival posebej smo natančno opisali, in sicer njen 
spol, težo, status levitve (glej prilogi A in B). Načeloma smo uporabljali samce ali samice 
brez marsupija, vendar smo včasih morali uporabiti tudi te, ker jih je bilo v času izvajanja 
poskusov zelo veliko. V petrijevke smo nato položili posušene liste leske (Corylus 
avellana). Liste leske smo že dan prej stehtali in obrezali na 100 mg ter nanje nanesli po 
150 µl različnih koncentracij raztopine živosrebrovega diklorida (HgCl2(aq)), pripravljenih z 
deževnico. Na kontrolne liste smo nanesli enako količino deževnice. Na liste smo nanašali 
raztopine s pomočjo mikropipete, s katero smo najprej na listu naredili kapljice in jih nato z 
nastavkom za mikropipeto enakomerno razporedili po površini lista. Liste smo pustili en 
dan na zraku, da so se posušili. Naslednji dan smo v vsako petrijevko položili po dva 
leskova lista enake koncentracije, tako da so imele vse živali pri vseh koncentracijah 
enake količine hrane. Tik pred poskusom smo navlažili pokrovček petrijevke z drobnimi 
kapljicami tako, da je bila ves čas poskusa v petrijevki zagotovljena ustrezna vlažnost. 
Tako pripravljene petrijevke smo zaprli, ustrezno označili (datum, koncentracijo) ter zavili v 
PVC vrečko, ki je preprečila izhlapevanje vode. Živali smo odnesli v temen prostor in jih 
tam pustili za 3 ali 10 dni. Nato je sledila sekcija živali. 
 
 

3.1.2 Živali nabrane v naravi 
 
Drugi del poskusov smo izvajali na živalih prenesenih iz različnih krajev Slovenije (Idrija, 
Maribor, Velenje, Kobjeglava), (slika 9). Sekcije na teh živalih so bile narejene največkrat 
kar naslednji dan po tem, ko so bile nabrane. V kolikor to časovno ni bilo mogoče, smo 
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živali ta čas shranili v stekleni posodi, kamor smo položili hrano iz okolja, v katerem so bile 
živali nabrane. 
 
V Idriji smo živali nabrali na več različnih lokacijah. Zanimalo nas je, ali z metodo NRRT 
med njimi lahko opazimo razlike. Ker nikjer drugje, razen na eni lokaciji (Tomšičeva 21), 
nismo dobili vrste Porcellio scaber, smo na drugih lokacijah nabrali drugo vrsto izopodnih 
rakov Trachelipus ratzeburgii. Te vrste izopodnih rakov smo nabrali na pet različnih 
lokacijah, in sicer nad avtobusno postajo v Idriji, na vrtičkih t.i. Pront, nasproti (drugi breg 
Idrijce) tovarne - Kolektorja, ter pri topilniškem dimniku, kjer so bile tudi izmerjene najvišje 
koncentracije živega srebra v tleh (glej tabelo 4). Kot referenco za čisto okolje smo nabrali 
te vrste živali v Ljubljani pod Rožnikom. Ves postopek dela s temi živalmi je bil popolnoma 
enak, s to razliko, da smo žleze dali v 60 µl barvila nevtral rdeče, da bi preprečili izsušitev 
žlez med postopkom, ker so prebavne žleze pri T. ratzeburgii precej večje kot 
hepatopankreas pri P. scaber.  
 
V Velenju smo živali nabirali v bližini Velenjskega jezera pri kinološkem društvu. Živali iz 
Maribora in Kobjeglave pa so nam služile kot referenčne živali iz čistega okolja. 
 
 

                     

 

 
 
Slika 9: Mesta vzorčenja živali 
 
 

3.1.3 Sekcija živali in izolacija hepatopankreasa 

Sekcija živali je potekala pri vseh živalih enako. Vsako žival posebej smo usmrtili s hitro 
dekapitacijo in iz nje potegnili prebavilo in žleze. Natančno smo si zapisovali čas sekcije 
(glej prilogo A in B). Prebavilo in žleze smo natančno pregledali pod lupo in jih opisali 
(barvo žlez, vsebino črevesa, ali morda vsebuje lev, prisotnost mehurčkov zraka) (glej 
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prilogo A in B). Žleze smo postavili v fiziološko raztopino, posebej pripravljeno za izopodne 
rake in cevke hepatopankreasa med sabo ločili s pincetami. Ena cevka je bila takoj 
uporabljena za metodo NRRT, ostale tri pa za citokemijsko metodo z N-acetil-β-
heksozaminidazo. Navadno je bilo delo zastavljeno tako, da smo dnevno potrebovali 15 
živali.  
 
 

3.1.4 NRRT – zadrževalni čas barvila nevtral rdeče 
 
Po končani sekciji 15 živali smo pripravili delovno raztopino barvila nevtral rdeče. Žleze 
posameznih živali so bile ločene med seboj, natančno označene in hranjene v fiziološki 
raztopini. Pomembno je, da je delovna raztopina barvila pripravljena na dan poskusa, ker 
pod vplivom svetlobe razpada. Na objektno stekelce, ki smo ga predhodno natančno 
označili, smo z mikropipeto nanesli 40 µl (ali 60 µl za T. ratzeburgii) sveže raztopine 
barvila ter vanjo položili po eno cevko. Postopek smo ponovili za vseh 15 živali. Tako 
pripravljena stekelca smo postavili v »vlažilno komoro«, ki smo jo pripravili tako, da smo 
pokrov steklene petrijevke s premerom 18,5 cm obložili z alu-folijo, da smo preprečili 
dostop svetlobi, in na dno položili filter papir, ki smo ga namočili z destilirano vodo. Tako je 
bilo ves čas izvedbe eksperimenta zagotovljeno, da se žleze niso izsušile in da je barvilo 
manj razpadalo. V vlažilni komori smo stekelca inkubirali 20 minut. Po inkubaciji smo 
vzorce pazljivo pokrili s krovnim stekelcem in jih začeli vrednotiti pod svetlobnim 
mikroskopom. V kolikor krovnega stekelca nismo dovolj narahlo položili čez žlezo in se 
nam je ta razlila, smo jo zavrgli. Vsak preparat smo nato opazovali vsakih 30 minut in si 
natančno zapisovali deleže razlitih žlez naslednjih 140 minut. 
 
 

3.2 Uporabljeni materiali 
 
Fiziološka raztopina za izopodne rake je bila pripravljena po recepturi (M. Hagedorn in A. 
Ziegler, 2002) tako, da smo najprej pripravili izhodne raztopine: 
 

- 29.0 g NaCl/100 ml destilirane vode, 
- 5.97 g KCl/100 ml destilirane vode, 
- 9.52 g MgCl2/100 ml destilirane vode,  
- 9.00 g C6H12O6/100 ml destilirane vode, 
- 2.42 g TRIS pufra/100 ml destilirane vode. 
 

Nato smo iz izhodnih raztopin pripravili 100 ml fiziološke raztopine tako, da smo zmešali 5 
ml raztopine NaCl, 1 ml raztopine KCl, 1 ml raztopine MgCl2, 1 ml raztopine C6H12O6, 5 ml 
TRIS pufra ter 78 ml destilirane vode. Nato smo umerili pH s pH metrom na 7,4 z 
dodajanjem HCl, če je bila raztopina preveč bazična ali z NaOH, če je bila preveč kisla. 
Fiziološko raztopino smo pripravljali po potrebi in jo hranili v hladilniku. 
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Izhodno raztopino barvila nevtral rdeče pripravimo tako, da 4 mg barvila v prahu nevtral 
rdeče raztopimo v 1 ml di-metil-sulfoksida (DMSO). Tako pripravljeno raztopino lahko 
uporabimo večkrat, vendar mora biti zaščitena pred svetlobo. Hranimo jo v omari na sobni 
temperaturi. 
 
Delovno raztopino barvila si pripravimo vsak dan svežo. Iz izhodne raztopine odpipetiramo 
100 µl in dodamo 9,9 ml fiziološke raztopine. Pred uporabo mora biti zaščitena pred 
svetlobo. 
 
 

3.3 Preverjanje metode z raztopino bakra 
 
Baker je kovina, ki v največji meri sproži tvorbo prostih kisikovih radikalov, ker katalizira 
določene reakcije, pri katerih se ti sproščajo, in s tem še poveča oksidativni stres (Di Giulio 
in sod., 1995). Zato smo se odločili, da bomo metodo NRRT testirali z raztopino bakra, pri 
kateri smo pričakovali največji odziv.  
 
Poskus smo izvedli na kontrolnih živalih nabranih na Primorskem (Kobjeglava). Po sekciji, 
ki je bila izvedena tako, kot je opisano na prejšnjih straneh, smo 5 žlez različnih živali 
namakali eno uro v fiziološki raztopini, naslednjih 5 žlez eno uro v raztopini s 50 µg Cu/l 
destilirane vode in zadnjih 5 žlez eno uro v raztopini z 100 µg Cu/l destilirane vode. Nato 
smo na vseh žlezah izvedli metodo NRRT in pod mikroskopom vrednotili razlitje 
lizosomov. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

4.1 Preizkus barvanja prebavnih žlez   
 
Iz prebrane literature je razvidno, da še nihče ni poskusil izvajati metode NRRT na nivoju 
organa, čeprav je z NRRT narejenih že zelo veliko raziskav. Daleč največ raziskav je 
narejenih na školjkah, predvsem na več vrstah klapavic (Mytilus galloprovincialis, Mytilus 
edilus), na pokravači (Adamussimum colbecki) in ostrigah (Crassostrea virginica). V 
primeru talnih živali se ti poskusi izvajajo na več vrstah deževnikov (Lumbricus terrestris, 
Eisenia fetida). Na izopodnih rakih ta metoda še ni bila uporabljena.  
 
Velika razlika med našim poskusom in vsemi objavljenimi je v tem, da smo prvi, ki smo 
poskusili NRRT uporabiti na celem organu. Vse prebrane objave, ki so relativno svežega 
datuma (Hankard in sod., 2004; Ringwood in sod., 2005; Svendsen in sod., 2004), 
navajajo, da uporabljajo metodo na posameznih celicah. Pri deževnikih uporabijo celice iz 
celomske tekočine, pri školjkah pa celice hemocite iz hemolinfe. Seveda je velika prednost 
njihovih raziskav v tem, da so njihove metode nedestruktivne. Nekateri avtorji uporabljajo 
metodo na žlezah, ki jih prej razbijejo do posameznih celic (Ringwood in sod., 2005; 
Marchi in sod., 2004). 
 
Na začetku našega dela tudi sami nismo vedeli, ali bomo lahko metodo NRRT uporabili na 
celi žlezi. Najprej smo tudi mi poskusili razbiti celice s tripsinom, vendar je postopek 
priprave posameznih celic precej zahteven. Potrebno bi bilo veliko optimizacije, da bi 
ugotovili pravi čas centrifugiranja, inkubacije in količine tripsina. Zato smo poskusili 
postopek NRRT na celi žlezi. V kolikor bi se pokazalo, da lahko metodo uporabljamo na 
celem organu (glej sliki 10 in 11), bi bil to za nas relevantnejši podatek, saj bi lahko 
spremljali dogajanje v okviru celotnega organa, ne pa na naključno izbranih delčkih. 
 
Po 20 minutah inkubacije smo začeli gledati žleze pod svetlobnim mikroskopom. 
Ocenjevali smo odstotke destabilizirane žleze. V prvih 30 minutah so bili navadno lizosomi 
polni (rdeče obarvani), le v distalnem delu žleze so se lizosomi že razlili (glej slika 12). To 
smo si razlagali z dejstvom, da so na tem delu najmlajše celice in zato najbolj občutljive. V 
naslednjih fazah je prišlo do razlitja lizosomov na drugih delih žleze, vendar ne moremo 
reči, da se je to dogajalo po nekem pravilu (glej slika 14). Pri različnih žlezah so se 
lizosomi razlivali različno. Počakali smo, da so se žleze 100% razlile (glej sliki 15 in 16), za 
kar je bilo potrebno največ 140 minut (Glej tabele v prilogi C) v primeru kontrolnih živali. V 
določenih primerih, se je dogajalo, da se žleza ni v celoti razlila. V rezultatih smo podali 
delež, ki se je razlil do tistega časa, nato vzorca nismo več gledali. 
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Sliki 10 in 11: Predstavljata neobarvani žlezi. Slika 10 je fotografirana pod stereo lupo, 
slika 11 pa s svetlobnim mikroskopom pri 100-kratni povečavi. 
 

 29



  

 

           
 
 
Slika 12: Na sliki je obarvana žleza z barvilom nevtral  rdeče pri 100-kratni povečavi. Vidni 
so polni lizosomi, samo na distalnem delu žleze in na zgornjem robu je že prišlo do razlitja.    
 
 
 

          
 
 
Slika 13: Na sliki je obarvana žleza z barvilom nevtral rdeče pri 400-kratni povečavi. V 
osrednjem delu slike so vidni polni lizosomi,okrog njih pa so lizosomi že popolnoma razliti. 
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Slika 14: Na sliki sta prikazani dve cevki žleze fotografirani pod stereo lupo. Leva cevka je 
že skoraj v celoti destabilizirana, desna žleza pa prikazuje manjšo destabilizacijo. 
 
 

                
 
 
Slika 15: Na sliki je fotografija razlite žleze pod 100-kratno povečavo. Vidni so samo še 
posamezni prazni lizosomi in maščobne kapljice. 
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Slika 16: Na sliki je fotografija razlite žleze pod 400-kratno povečavo. Vidni so manjši 
prazni lizosomi in večje maščobne kapljice. 
 
Rezultati preverjanja metode z raztopino bakra 
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Graf 1: Odstotki destabiliziranih žlez P. scaber inkubiranih in vitro v raztopinah z različnimi 
koncentracijami bakra (0, 50 in 100 µg Cu/l). 
 
*Odstotek destabilizirane žleze (%) nam predstavlja delež žleze, v kateri se je 
destabilizirala večina lizosomov.  
 
Iz grafa je jasno razvidno, da je prišlo samo pri kontroli do postopnega razlitja lizosomov, 
medtem ko je pri 50 in 100 µg Cu/l prišlo do razlitja bistveno prej, po 20-ih ali najkasneje 
po 50-ih minutah. Pri 100 µg Cu/l je bil odziv tkiva najhitrejši. Pri večini živali je prišlo do 
razlitja že takoj po 20-ih minutah inkubacije v raztopinah pripravljenih z bakrom.  
 
 

4.2 Analiza razlike pri živalih izpostavljenih v laboratoriju in živalih iz 
naravnega okolja 

 

4.2.1 Laboratorijsko izpostavljene živali 
 
Pri prehranjevalnih poskusih nas je zanimalo, ali obstaja razlika med živalmi laboratorijsko 
izpostavljenimi živemu srebru 3 ali 10 dni, in ali to razliko lahko pokažemo z NRRT. 
Pričakovali smo, da bodo živali, izpostavljene 10 dni, bolj prizadete, kakor tiste, ki so bile 
izpostavljene 3 dni. 
 
 

NRRT P. scaber  - 3.dni - K, 5 in 50 ug Hg/g
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Graf 2: Odstotki destabiliziranih žlez pri kontrolnih živalih (K) in  živalih izpostavljenih 5 in 
50 µg Hg2+/g suhe teže lista 3 dni. Rdeča črtica predstavlja mediano. 
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*Odstotek destabilizirane žleze (%) nam predstavlja delež žleze, v kateri se je 
destabilizirala večina lizosomov.  
 
Iz grafa je razvidno, da so se žleze kontrolnih živali razlivale postopoma, žleze 
izpostavljenih živali pa nekoliko hitreje kakor kontrolne živali, kar nakazuje mediana. Med 
živalmi, izpostavljenimi 5 µg Hg/g in 50 µg Hg/g, ni bistvenih razlik. 
 
 

NRRT P. scaber  - 10 dni - K, 5 in 50 ug Hg/g
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Graf 3: Odstotki destabiliziranih žlez pri kontrolnih živalih (K) in živalih izpostavljenih 5 in 
50 µg Hg2+/g suhe teže lista 10 dni. Rdeča črtica predstavlja mediano. 
 
*Odstotek destabilizirane žleze (%) nam predstavlja delež žleze, v kateri se je 
destabilizirala večina lizosomov.  
 
V primerjavi z grafom 2, je tu jasno vidno, da je pri vseh živalih prišlo prej do destabilizacije 
lizosomov. To velja tudi za kontrolne živali. Pri 50 µg Hg/g je predvsem na začetku bila 
destabilizacija hitrejša kakor pri 5 µg Hg/g. Pri 80-ih minutah pa razlik ni bilo več. 
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4.2.2 Živali nabrane v naravi 
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Graf 4: Primerjava odstotkov destabiliziranih žlez z metodo NRRT pri živalih nabranih na 
različnih lokacijah (Maribor, Kobjeglava (Primorska), Idrija, Velenje). Rdeča črtica 
predstavlja mediano. 
 
*Odstotek destabilizirane žleze (%) nam predstavlja delež žleze, v kateri se je 
destabilizirala večina lizosomov.  
 
Živali iz Maribora in Kobjeglave so nam služile za kontrolo. Predvidevali smo, da so bile 
živali na teh lokacijah nabrane v čistem okolju. Iz grafa je razvidno, da so predvsem živali 
nabrane v Mariboru kazale najmanjši odziv žleze. Živali iz Kobjeglave so kazale večji odziv 
od živali iz Maribora in v času 80-ih minut celo večji odziv kakor živali iz Idrije. To si lahko 
razlagamo s tem, da so bile živali iz Kobjeglave prej uporabljene pri laboratorijskih vajah in 
zato pod stresom. Večina študentov ni bila vajena rokovanja z njimi. Živali nabrane v 
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Velenju so bile najbolj prizadete, celo bolj kakor tiste iz Idrije. Vzrok temu lahko iščemo v 
prilagojenosti živali. Živali na območju Idrije so izpostavljene Hg že zaradi naravno 
povišanega ozadja, poleg tega pa še onesnaženju s Hg zaradi več kot 500 let trajajočega 
rudarjenja. Lahko predpostavimo, da so se v tem času deloma že prilagodile tem pogojem. 
Kljub temu da so bolj prizadete od kontrolnih, so njihove lizosomalne membrane manj 
poškodovane kot pri živalih iz Velenja, kjer onesnaženje zaradi termoelektrarne Šoštanj 
traja od leta 1956.  
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Graf 5: Primerjava odstotkov destabiliziranih žlez z metodo NRRT pri živalih nabranih na 
različnih lokacijah v Idriji (Nad avtobusno postajo, na vrtičkih – Pront, nasproti Kolektorja in 
pri topilniškem dimniku) in v Ljubljani pod Rožnikom. 
 
*Odstotek destabilizirane žleze (%) nam predstavlja delež žleze, v kateri se je 
destabilizirala večina lizosomov.  
 
Rožnik nam je predstavljal kontrolno lokacijo. Iz grafa je razvidno, da so bile te žleze 
najbolj stabilne. Za ostale žleze je opaziti veliko večjo prizadetost, saj je večina žlez razlitih 
že precej pred kontrolo. Iz danih rezultatov lahko zaključimo, da so živali najbolj prizadete 
na območju nad avtobusno postajo in pri topilniškem dimniku, saj pride na teh lokacijah  
do destabilizacije prej kakor na ostalih dveh lokacijah. Tudi prebrana literatura (glej tabelo 
2) kaže na to, da so koncentracije živega srebra v tleh najvišje na področju topilniškega 
dimnika. Za področje nad avtobusno postajo žal ni razpoložljivih rezultatov. 
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5 ZAKLJUČKI 
 
Z metodo NRRT smo preverjali ali lahko dokažemo vpliv živega srebra na stabilnost 
lizosomalne membrane v prebavnih žlezah izopodnih rakov. Rezultati kažejo, da metoda 
pokaže vpliv živega srebra. V vseh primerih se namreč kontrola precej razlikuje od 
izpostavljenih živali. To velja tako za živali, izpostavljene Hg v laboratoriju, kakor tudi za 
živali nabrane v naravi.  
 
Kljub temu je potrebno poudariti, da metoda ni dovolj občutljiva. To lahko vidimo iz 
prehranjevalnih poskusov, kjer je iz rezultatov razvidno, da metoda ni izrazito razlikovala 
med živalmi izpostavljenimi 5 in 50 µg Hg/g ne po treh in tudi ne po desetih dneh 
izpostavljenosti.  
 
Najbolj prizadete od vseh živali so bile živali iz Velenja. Pri njih je prišlo najhitreje do 
destabilizacije, celo hitreje kakor pri živalih, ki so bile živemu srebru izpostavljene 10 dni. 
Predvidevamo lahko, da te živali niso prilagojene pogojem, v katerih živijo tako dobro 
kakor živali iz Idrije. Živali v Idriji kažejo večjo prizadetost kakor kontrolne živali, vendar je 
prizadetost kljub vsemu veliko manjša kot pri  živalih iz Velenja. Morda je vzrok temu to, da 
so te živali imele možnost dolgotrajnega prilagajanja. 
 
Uporabljena metoda NRRT ima veliko dobrih lastnosti. Odlikuje se po tem, da je hitro 
izvedljiva in enostavna. Za vsako žival dobimo svoj podatek, kar je pomembno predvsem 
zaradi velike variabilnost med živalmi.  
 
Slabe strani metode NRRT so v tem, da se moramo o rezultatih odločiti takoj. Metoda 
NRRT je torej precej odvisna od ocenjevalca. Na začetku smo rezultate poskušali 
vrednotiti tako, da smo žleze fotografirali pod svetlobnim mikroskopom. V kolikor bi bili vsi 
rezultati vrednoteni na ta način, bi bili bolj eksaktni, vendar s fotoaparatom nismo mogli 
fotografirati celih žlez. Tudi slikanje po tretjinah se ni obneslo, saj fotoaparat ni zajel 
celotnega vidnega polja. Dobra rešitev bi bila istočasno fotografiranje s stereo lupo in s 
svetlobnim mikroskopom. Te fotografije bi lahko zbirali v obliki zbirke, ocenjevanje deležev 
razlitega tkiva bi bilo bistveno lažje na celi žlezi, s pomočjo svetlobnega mikroskopa pa bi 
jasno videli razlite lizosome. Na ta način bi izboljšali objektivnost metode.  
 
Obe metodi za ocenjevanje stabilnosti lizosomalne membrane, tako NRRT kot 
citokemijska metoda, ki temelji na aktivnosti lizosomalnega encima N-acetil- β-
heksozaminidaze, sta primerljivi in dajeta v glavnem podobne rezultate. Rezultati so se 
razlikovali v primeru in vitro izpostavitve hepatopankerasa različnim koncentracijam Cu v 
raztopini, kjer nam citokemijska metoda pokaže zmanjšanje stabilnosti lizosomov z 
višanjem koncentracije Cu v raztopini, medtem ko nam metoda za ocenjevanje NRRT tega 
ne pokaže. V primerjavi z metodo NRRT je citokemijska metoda, ki temelji na aktivnosti 
encima N-acetil- β-heksozaminidaze, boljša v tem, da daje trajne rezultate. Žleze se po 
končanem postopku vklopi v Kaiser glicerol želatino in shrani v hladilniku. Tako lahko 
rezultate pregledujemo večkrat. To nam omogoča, da iste rezultate vrednoti več 
ocenjevalcev, tako je manj subjektivna od NRRT. Kljub večji objektivnosti pa je postopek 
dela s to metodo bistveno daljši in zahtevnejši. Priprava raztopin in prenašanje žlez iz ene 
v drugo raztopino zahteva veliko časa. Rezultate vidimo šele naslednji dan. V kolikor je v 
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postopku kar koli narobe, opazimo to šele, ko so preparati že fiksirani. Če pa je z metodo 
NRRT karkoli narobe, to opazimo takoj in lahko tudi takoj ukrepamo.  
 
Za ocenjevanje aktivnosti lizosomalnega encima N-acetil-β-heksozaminidaze  potrebujemo 
za celoten postopek veliko živali (za eno paralelko po 5 živali – da dobimo le en rezultat), 
medtem ko pri NRRT dobimo pri vsaki živali svoj rezultat. Pri metodi NRRT lahko ostale tri 
cevke, ki jih ne uporabimo za barvanje z nevtral rdečim, uporabimo v druge namene 
(določevanje lipidov, metalotioneinov).  
 
V našem primeru obe uporabljeni metodi zahtevata uničenje živali, torej sta obe 
destruktivni metodi. To je gotovo slaba lastnost v primerjavi s prebranimi članki (Hankard 
in sod., 2004; Ringwood in sod., 2005; Svendsen in sod., 2004), kjer živemu organizmu ( 
navadno školjkam ali deževnikom) z injekcijsko iglo poberejo nekaj hemolimfe in žival pri 
tem ne utrpi večje škode.  
 
Za razliko od NRRT je citokemijska metoda, ki temelji na ocenjevanju aktivnosti 
lizosomalnega encima N-acetil- β-heksozaminidazo, vselej destruktivna. Pri večini 
prebranih člankov (UNEP, 1999; Domouhtsidou in Dimitriadis, 2001; Domouhtsidou in 
sod., 2004; Regoli in sod., 1998) naredijo zamrznjene rezine tkiva, na katerih nato izvajajo 
test.  
 
Izvedba NRRT metode je hitra in enostavna in zato priporočljiva za izvajanje hitrega 
ugotavljanja kvarnih učinkov povišanih koncentracij živega srebra na nivoju lizosomov.  
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PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

Živali iz MB (16-4-05)
Deževnica, 5 in 50 µg Hg/g suhe teže lista (3 dni in 10 dni)
6.5.-9.5.05 (3d)
6.5.-16.5.05 (10d)
K…kontrola, NR….nevtralno rdeče, Hg….izpostavljenost živemu srebru

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-12) 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC  MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

1 72 73 m  /  / 198 9:45 K317-320,NR2 temno rumene, vidne S-celice

sfinkter-mehurček zraka, rektum
prazen, sicer polno razen 1/3
tiflosolne regije: ostanki hrane in
zračni mehurčki

2 29 29 m  /  / 198 10:55 K325-328,NR4
svetlo rumene, proksimalno 
temnejše

polno razen sfinktra, 1/3 
tiflosolne regije: rumena tekočina

3 40 39 m  /  / 198 10:58 K329-332,NR5
temno rumene,distalno 
temnejše

polno razen sfinktra, rektuma in 
!/3 tiflosolne regije

4 40 40 ž  /  / jajca! 198 10:18 K321-324
temno rumene,mediano 
temnejše in odebeljene

polno razen sfinkter in rektum, v 
1/3
tiflosolne regije mehurčki in 
rumena tekočina

5 48 49 ž jajca  /  / 198 9:40 K313-316,NR1

svetlo rumene, vidne S-celice
mediano odebeljene in 
temnejše

,tiflosolna regija-rumena tekočina, 
papilatna regija-ostanki hrane, 
sfinkter in rektum prazna

D-10d (K-13) 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05

1 49 54 ž jajca  / / 198 9:32 K333-335 svetlo rumene vidne S-celice polno razen sfinkter, rektum

2 32 31 m  / / 198 9:55 K336-339, NR16 svetlo rumene polno razen rektum



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-10d (K-13) 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC  MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

3 35 34 m  / / 198 11:09 K348-351, NR19 svetlo rumene, tanke polno razen rektum

4 40 41 m  / / 198 10:19 K340-343, NR17 svetlo rumene vidne S-celice polno razen sfinkter

5 39 40 m  / / 198 11:05 K344-347, NR18
svetlo rumene proksimalno
temnejše polno razen sfinkter, rektum

5Hg-3d
 (Hg-11) 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05

1 67 61 m PE3
se zlevi v
poskusu 204 11:05 Hg213-216,NR8 oranžne, S-celice polno, razen sfinkter in rektum

2 26 26 ž  / PE1 204 11:10 Hg217-220,NR9

svetlo rumene, vidne S-celice
medialno in proksimalno 
zadebeljene

,

prazno

3 39,5 35 m PE2/PE3
se zlevi v
poskusu 204 11:15 Hg221-224,NR10

zelenkaste, mediano 
odebeljene

rjavo zelena vsebina, sfinkter 
prazen ostalo polno

4 65 65 m PE2/PE3 levi sp. Del 204 9:50 Hg205-208,NR6
svetlo rumene, vidne S-celice
distalno temnejše, razširjene

,
ni dobljene

5 34 35 ž  / PE2 204 10:25 Hg209-211,NR7 rjavkaste, zadebeljene

tiflosolna regija nabito polna, 
sfinkter in papilatna regija 
prazna, rektum malo hrane

5Hg-10d
 (Hg-12) 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05

1 32 32 m  / / 210 11:01 Hg259-264,NR25 svetlo rumene, S-celice
sfinkter, rektum prazna, ostalo 
polno

2 28 30 m  / / 210 10:00 Hg245-248,NR20

svetlo rumene, S-celice, na
določenih delih zadebeljene 
zelenkaste

polno razen sfinkter, rektum, ter 
prva tretjina papilatne regije

3 58 58 m  /
se zlevi v
poskusu 210 10:55 Hg257-258 rumene, S-celice, kosmiči polno raten sfinkter



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-12) 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC  MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

4 32 36 ž jajca?  / / 210 10:22 Hg249-252,NR21 svetlo rumene, S-celice, tankepolno razen rektum

5 65 57 m  / / 210 10:39 Hg253-256,NR22 rumene, S-celice

prisotni ostanki hrane in 
mehurčki v tiflosolni regiji, 
papilatna polna

50Hg-3d
 (Hg-13) 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05 9. 5. 05 6. 5. 05

1 87 89 m  /  / 208 9:55 Hg225-228,NR11
kosmiči? Svetlo rumene, na
določenih delih temnejše

v tiflosolni regiji ostanki hrane
sicer prazno

2 35 33 ž  / PE1 208 10:32 Hg229-232,NR12

odebeljeni rjavi pasovi-2-
3/žlezo, sicer svetlo rumene, 
vidne S-celice prazno

3 40 41 m  /  / 208 10:46 Hg241-244,NR15
temno rumene, steklaste, S-
celice, temni pasovi

nenabito polno, sfinkter in 
začetek tiflosolne regije mehurčk

4 30 30 ž  /  / 208 10:35 Hg233-236,NR13
temno rumene, vidne S-
celice, temni pasovi prazno

5 45 47 m  /  / 208 10:43 Hg237-240,NR14 rjavkaste, vidne S-celice polno, razen sfinkter in rektum
50Hg-10d
 (Hg-14) 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05 16. 5. 05 6. 5. 05

1 28 30 m / 211 10:50 Hg277-280 svetlo rumene polno, razen sfinkter in rektum

2 65 73 ž jajca / 211 10:48 Hg273-276,NR27 rumene, S-celice polno, razen sfinkter in rektum

3 27 27 m / 211 10:04 Hg265-268,NR25
tanke, svetlo rumene, se 
vlečejo polno, razen sfinkter in rektum

4 56 POGINIL m 211 / / / /

5 45 47 m / 211 10:43 Hg269-272,NR26 svetlo rumene, tanke, S-celicepolno, razen sfinkter 



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

v

Živali iz Maribora (4.6.05)
Deževnica, 5 in 50 µgHg/g stl (3d, 10d), istočasno delan NRR na 1 žlezni cevki vsake
7.6-10.6 (3d)
7.6-17.6 (10d)

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-14) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

1 44 45 ž  /  / 201 9:17 K350-352,NR101
oranžno rumene, distalno 
temnejše, S-celice polno razen rektum

2 100 102 ž jajca  /  / 201 9:22 K353-355,NR102
rjavkasti pasovi mediodistalno
in medioproksimalno

 polno zračnih mehurčkov, nekaj 
ostankov hrane

3 51 50 ž jajca  /  / 201 9:53 K356-358,NR103 zelo tanke, distalno temnejše
rektum in prva tretjina tiflosolne
regije prazna, ostalo polno

4 67 68 ž jajca  /  / 201 10:03 K362-364
distalno temne, proksimalno 
rumene tanke prazno razen tiflosolne regije

5 39 39 ž  /  / 201 9:58 K359-361,NR104
mediano zadebeljene 
zelenkaste, sicer rumene polno razen sfinkter in rektum

D-10d (K-15) 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05

1 85 95 ž jajca  / / 206 9:50 K383-385,NR165
svetlo rumene, S-celice, prva 
tretjina temno rumeni pasovi

prazno z nekaj mehurčki zraka, 
tiflosolni regiji tekočina

2 26 25 ž  / / 206 9:55 K386-388,NR166
tanke na določenih delih 
zadebeljene, S-celice

v tiflosolni regiji rumena tekočina
papilatna regija nenabito polna, 
sfinkter, rektum prazna



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

a

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-14) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

3 56 52 ž  / PE2 206 10:35 K389-391,NR167
rumenooranžne, S-celice, en
zadebeljena temnejša prazno

4 71 70 ž jajca  / / 206 9:44 K380-382,NR164
rumene, tanke, S-celice, 
medioproksimalno oranžkasteprazno, z nekaj ostanki hrane

5 29 27 ž  /
se zlevi v
poskusu 206 10:39 K392-394,NR168 svetlo rumene, tanke

polno razen sfinkter, rektum, v 
tiflosolni regiji lev

5Hg-3d
 (Hg-15) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05

1 55 56 ž PE3
se zlevi v
poskusu 209 10:08 Hg426-428,NR92

distalni konci zelenkasti, 
drugače belo rumene

pojedel lev zato zeleno, razen 
papilatne regije

2 58 56 ž jajca  / / 209 9:28 Hg423-425,NR91
zgornji del svetlo rumen, 
druga polovica rjava, S-celice

papilatna regija polna, ostalo 
prazno

3 87 93 ž jajca / / 209 10:10 Hg429-431,NR93

en par mediano temnejši,
drugi pa s svetlejšimi 
zadebelitvami prazno razen sfinkter

4 33 35 m / / 209 10:15 Hg432-434,NR94
en par mediano debelejše,
temnejše, drugi par svetlejši, polno razen sfinkter, rektum

5 34 35 m  / / 209 10:20 Hg435-437,NR95
tanke, proksimalno temne, 
ostali deli svetli polno razen sfinkter, rektum

5Hg-10d
 (Hg-16) 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05

1 33 33 ž  depoziti?
se zlevi v
poskusu 205 10:31 Hg540-542,NR173

rumene, S-celice, mediano 
proksimalno zadebeljene, 
temnejše polno razen sfinkter in rektum



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali
Oznaka 

petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA
datum datum datum

D-3d (K-14) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

2 71 67 ž  / / 205 10:01 Hg528-530,NR169

proksimalno svetlo rumene, 
nato oranžkaste, dve sta 
distalno zadebeljeni, dve pa 
mediano polno razen sfinkter in rektum

3 61 58 ž  / PE2 205 10:05 Hg531-533,NR170 rjavkasta vsebina
prazno razen v papilatni regiji
mehurček zraka

4 33 32 ž jajca?  / / 205 10:29 Hg537-539,NR172
svetlo rumene z temnejšimi
pasovi prazno

5 40 40 m  /
se zlevi v
poskusu 205 10:25 Hg534-536,NR171

svetlo rumene, na določenih 
delih zadebeljene polno razen sfinkter in rektum

50Hg-3d
 (Hg-17) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05

1 59 58 ž  /  / 212 9:33 Hg438-440,NR96 oranžno rjave, S-celice polno razen sfinkter

2 63 58 ž  / / 212 9:41 Hg444-446,NR98
rjave, mediano zadebeljene, 
ostali deli svetli S-celice

polno razen sfinkter, rektum, v 
rektumu mehurček zraka

3 49 47 ž  /
se zlevi v
poskusu 212 9:49 Hg450-452,NR100

prva tretjina rumene, ostale 
rjava polno razen sfinkter, rektum

4 42 42 ž  /  / 212 9:45 Hg447-449,NR99
prva polovica svetla, druga
rjava, S-celice polno razen sfinkter, rektum

5 32 32 ž  /  / 212 9:36 Hg441-443,NR97
rjavkaste, mediano 
odebeljene, distalno svetlejše,polno razen sfinkter

50Hg-10d
 (Hg-18) 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05 17. 6. 05 7. 6. 05
1 43 pojeden ž / / 207 / / / /



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali
Oznaka 

petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA
datum datum datum

D-3d (K-14) 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05 10. 6. 05 7. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

2 99mehka 95 ž / / 207 10:20 Hg552-554,NR177

oranžne do svetlo rumene od 
proksimalnega proti 
distalnemu delu

v tiflosolni regiji rumena tekočina
papilatna regija polna, sfinkter, 
rektum prazen

3 55 55 ž jajca / / 207 10:14 Hg546-548,NR175
oranžne s temnejšimi 
zadebelitvami polno razen sfinkter, rektum

4 60 63 ž / / 207 10:17 Hg549-551,NR176
svetlo rumene na določenih 
delih zadebeljene temnejše ni dobljeno

5 80mehka 79 ž / / 207 10:10 Hg543-545,NR174 oranžne vidne S-celice polno razen sfinkter, rektum

Živali iz Maribora (4.6.05)
Deževnica, 5 in 50µgHg/g stl (3d, 10d), istočasno delan NRR na 1 žlezni cevki vsake
10.6. - 13.6.05 (3d)
10.6-20.6.05 (10d)

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-16) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

1 80 80 ž jajca  / / 195 9:34 K377-379,NR110
mediodistalno zadebeljene, S
celice

-
ni dobljeno

2 61 60 ž  / / 195 9:12 K365-367,NR106
proksimalno svetlo rumene, 
ostale rjave, S-celice

polna tiflosolna regija in polovica 
papilatne regije, ostalo prazno

3 56 54 m  PE2
se zlevi v
poskusu 195 9:21 K374-376,NR109

rjavkasti pasovi, ostale svetlo 
rumene, S-celice prazno vidni depoziti



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

S

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-16) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

4 62 65 ž jajca  / / 195 9:17 K371-373,NR108 svetlo rumene tanke, S-celice prazno

5 37 37 ž  / / 195 9:15 K368-370,NR107
rumenkasto zelene, mediano 
temnejše zadebeljene polno razen sfinkter

D-10d (K-17) 10. 6. 05 20. 6. 05 10. 6. 05 20. 6. 05 10. 6. 05

1 86 64 ž jajca  /  / 201 9:10 K401-403,NR190
rumene, pred distalnim delom
zadebeljene

 polno zračnih mehurčkov, v 
sfinktru mehurček

2 58 54 ž  /  / 201 9:07 K398-400,NR189 rumene, S-celice polno razen sfinkter, rektum

3 111 104 m  /  / 201 9:02 K395-397,NR188 svetlo rumene, S-celice

tiflosolna regija rumena tekočina 
in mehurček, sfinkter in rektum 
prazna, papilatna regija polna

4 49 47 ž  /  / 201 9:38 K407-409,NR192
svetlo rumene, mediano 
temnejše, S-celice polno razen sfinkter, rektum

5 35 34 m  / PE3 201 9:31 K404-406,NR191 svetlo rumene, S-celice prazno
5Hg-3d
 (Hg-19) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05

1 37 38 m / / 203 9:44 Hg462-464,NR114
temno rumene, mediano 
svetlejše, S-celice polno razen sfinktra

2 35 37 ž  /  / 203 9:50 Hg465-467,NR115
rumene, mediano temnejše, 
celice polno razen rektum

3 43 44 ž / / 203 9:36 Hg456-458,NR112 temno rumene, S-celice polno razen rektum

4 73 74 ž /
se zlevi v
poskusu 203 9:39 Hg459-461,NR113

mediano rjave drugače temno
rumene, S-celice

 polno razen sfinkter, rektum 
ostanki hrane



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali
Oznaka 

petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA
datum datum datum

D-3d (K-16) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

5 94 77 ž jajca  / / 203 9:25 Hg453-455,NR111
tanke rjave, proksimalno 
rumene, S-celice

polno razen sfinkter, v rektumu 
in tiflosolni regiji mehurčki zraka

5Hg-10d
 (Hg-20) 10. 6. 05 20. 6. 05 10. 6. 05 20. 6. 05 10. 6. 05

1 30 30 ž /
se zlevi v
poskusu 200 9:53 Hg567-569,NR182 svetlo rumene, S-celice

polno razen sfinkter, rektum, 
hrana pomešana z levom

2 43 38 ž  / / 200 9:15 Hg555-557,NR178 tanke svetlo rumene, S-celice

v tiflosolni regiji dva zračna 
mehurčka, papilatna regija 
nenabito polna, sfinkter, rektum 
prazna

3 38 38 m  /
se zlevi v
poskusu 200 9:20 Hg558-560,NR179 svetlo rumene, S-celice

tiflosolna regija polna, sfinkter, 
rektum prazna

4 35 32 ž  / PE2 200 9:42 Hg561-563,NR180 temnejše prazno

5 46 43 ž  /
se zlevi v
poskusu 200 9:49 Hg564-566,NR181

svetlo rumene, mediano 
odebeljene, temnejše, S-

polno razen sfinkter, rektum, 
hrana pomešana z levom

50Hg-3d
 (Hg-21) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05
1 48 50 m  /  / 206 9:57 Hg474-476,NR118 rumene, tanke, S-celice polno razen sfinkter
2 119 112 ž jajca  /  / 206 9:50 Hg471-473,NR117 svetlo rumene, S-celice prazno razen papilatne regije
3 28 28 m  /  / 206 10:00 Hg477-479,NR119 tanke, svetlo rumene polno razen sfinkter

4 36 36 ž  /  / 206 10:05 Hg480-482,NR120
na več delih zadebeljene, 
temnejše drugače svetlejše polno razen sfinkter, rektum

5 118 121 ž jajca  /  / 206 9:30 Hg468-470,NR116
večje, mediodistalno rjave, 
ostale svetlo rumene, S-celiceprazno

50Hg-10d
 (Hg-22) 10.6.2005 20.6.2005 10.6.2005 20.6.2005 10.6.2005



PRILOGA A - Laboratorijsko izpostavljene živali

Oznaka 
petrijevke/ masa živali (mg) spol levitev masa listov (mg) SEKCIJA

datum datum datum

D-3d (K-16) 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05 13. 6. 05 10. 6. 05
URA 

SEKCIJE
ŠTEVILKE KROVNIH 

STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

1 28 25 m / / 202 9:28 Hg573-575,NR184

distalno svetlejše, drugače 
oranžne, mediano zadebeljen
pas p p

 
prazno, mehurčki

2 28 28 m / / 202 10:01 Hg579-581,NR186
svetlo rumene, distalno 
temnejše

regija bolj polna, sfinkter, rektum 
prazna

3 28 24 ž / / 202 9:58 Hg576-578,NR185
en par rumen, drugi par z 
odebelitvami

tiflosolna regija ostanki hrane, 
ostalo prazno, mehurčki zraka

4 29 24 ž jajca / / 202 9:25 Hg570-572,NR183
oranžno rumene, distalno 
svetlejše nenabito polno

5 75 75 ž jajca / / 202 10:05 Hg582-584,NR187
rumeno rjave, progaste, S-
celice prazno



PRILOGA B - Živali iz narave

Trachelipus ratzeburgii

Nabrani 2.6.2005, vzorčno mesto: Idrija - nad avtobusno postajo

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

312 ž / jajca 10:03 Hg312,314,316,NR57 temno rumene, S-celice polno, strgano
147 ž / jajca 10:07 Hg313,315,317,NR58 temnejše, mediano pasovi polno razen sfinkter
152 ž / jajca 10:12 Hg318,320,322,NR59 rumeno zelene polno razen sfinkter

243 ž / jajca 10:19 Hg319,321,323,NR60 mediano temnejše, S-celice prva tretjina tiflosolne regije prazna, ostalo polno
245 ž / jajca 10:25 Hg324,326,326,NR61 rumene, mediano temnejši pas polno razen sfinktra

186 ž / jajca 10:30 Hg325,327,329,NR62 mediano temnejše, S-celice
tiflosolna regija in sfinkter prazna, rektum in 
papilatna regija polna

165 ž / jajca 10:36 Hg330,332,334,NR63
rumene, na proksimalnem delu temnejše, 
zadebeljene polno

139 ž se levi 10:41 Hg331,333,335,NR64 intenzivno rumene, mediano s pasovi ni dobljeno

187 ž /jajca 10:51 Hg336,338 rumene
prazno, razen prva tretjina tiflosolne regije in 
papilatna regija ostnanki hrane

230 ž /jajca 11:00 Hg340,342,344,NR65 mediodistalno temnejše, S-celice polno razen sfinktra
182 ž /jajca 11:06 Hg337,339,341,NR66 rumene, vsaka po dva temnejša pasova polno razen sfinkter
106 ž /jajca 11:12 Hg343,345,347,NR67 rumene, mediano temni pasovi ni dobljeno
144 ž /jajca 11:20 Hg346,348,NR68 rumene, S-celice prazno, razen tiflosolna regija ostanki hrane

Hg…izpostavljenost živemu srebru, NR…nevtralno rdeče

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Trachelipus ratzeburgii

Nabrani 12.5.2005, vzorčno mesto: Idrija - na drugi strani Kolektorja

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

116 ž /jajca 9:27 Hg387,389,391,NR79
oranžne, temno rjavi pasovi mediodistalno in 
medioproksimalno

ostanki hrane v drugi polovici papilatne regije, 
ostalo prazno

98 ž /jajca 9:39 Hg393,395,397,NR81 rumene, distalno temno rjave, S-celice prazno razen zadnji del papilatne regije
81 m / 9:55 Hg399,401,403,NR83 temno oranžne distalno temnejše polno razen sfinktra
64 m / 10:07 Hg405,407,409,NR85 oranžkaste, S-celice, dostalno temnejše prazno razen sfinkter

79 ž /jajca 10:25 Hg417,419,421,NR89
oranžno rumene proti distalnemu delu 
temnejši pas ni dobljeno

Hg…izpostavljenost živemu srebru, NR…nevtralno rdeče

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Trachelipus ratzeburgii

Nabrani 2.6.05, vzorčno mesto: Idrija - Pront (vrtički)

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

164 ž /jajca 9:30 Hg483,484,485,NR121
temno rumene, S-celice, en par mediano 
temnejše zadebeljene polno razen sfinkter, rektum

42 m / 9:55 Hg486,487,488,NR122 zelo tanke, rumene, S-celice
tiflosolna regija prazna, ena tretjina papilatne 
regije polna ostalo prazno

79 m / 10:15 Hg489,490,491,NR123
oranžne, S-celice, na določenih delih po 
parih zadebeljene polno razen rektum

99 m PE2 10:28 Hg492,493,494,NR124
oranžne, eden ali dva odebeljena pasa, S-
celice prazno

109 m / 11:05 Hg495,496,497,NR125 distalno temne sicer oranžne, S-celice
polno razen sfinkter, rektum, na začetku 
tiflosolne regijie zračni mehurčki

Hg…izpostavljenost živemu srebru, NR…nevtralno rdeče

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Trachelipus ratzeburgii

Nabrani 2.6.05, vzorčno mesto: Idrija - pod dimnikom

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

145 ž / jajca 9:36 Hg498,499,500,NR126 svetlo rumene, S-celice, mediano razširjene ni dobljeno

44 ž / 10:00 Hg501,502,503,NR127
rumene na določenih delih temnejše, 
zadebeljene polno bele vsebine, sfinkter, rektum prazna

21 ž / 10:19 Hg504,505,506,NR128 svetlo rumene, tanke polno razen sfinkter, rektum

24 m / 10:34 Hg507,508,509,NR129
svetlo rumene, mediodistalno zadebeljene 
temnejše prazno

93 m / 11:15 Hg510,511,512,NR130
oranžno rumene, S-celice, temna zadebelitev 
na eni žlezi polno razen sfinkter, rektum

Hg…izpostavljenost živemu srebru, NR…nevtralno rdeče

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Trachelipus ratzeburgii

Nabrani 16.7.2005, vzorčno mesto: Ljubljana - pod Rožnikom

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

87 ž / 10:09 T1,2,3,NR208 temno rumene, S-celice polno razen sfinktra
106 ž / 10:11 T16,17,18,NR213 rumene, v določenih delih temnejši pasovi polno razen sfinkter, rektum

47 m / 10:15 T31,32,33,NR218
proksimalno oranžne, nato vedno bolj 
rumene polno razen sfinkter

105 ž / 10:22 T4,5,6,NR209 oranžne, prosojne prazno z ostanki hrane

72 ž / 10:29 T19,20,21,NR214
rumene, S-celice, na določenih delih 
temnejše polno

58 ž / 10:34 T34,35,36,NR219 proksimalno svetlejše, distalno temnejše polno razen sfinkter, rektum
71 ž / 10:41 T7,8,9,NR210 temno rumene, S-celice, distalno svetlejše polno razen sfinkter in rektum
68 ž / 10:45 T22,23,24,NR215 svetlo rumene, mediano odebeljene polno razen rektum, svetlo rjava vsebina
44 m PE2 10:51 T37,38,39,NR220 rumene ostanki hrane

60 ž / 10:55 T10,11,12,NR211
rumene na določenih delih temnejše, 
zadebeljene polno razen sfinkter, rektum

38 m PE1 11:00 T25,26,27,NR216 živo rumene, S-celice prazno z ostanki hrane v papilatni regiji

96 ž / 11:03 T40,41,42,NR221 živo rumene, distalno svetlejše
tiflosolna regija prazna, papilatna regija polna, 
sfinkter, rektum polna

105 ž / 11:12 T13,14,15,NR212 oranžkaste v distalnem delu svetlejše
papilatna regija polna, tiflosolna regija polno 
mehurčkov zraka

108 ž / 11:15 T28,29,30,NR217 oranžne, S-celice oranžna vsebina kot v žlezah, drugače prazno
70 m / 11:20 T43,44,45,NR222 oranžne distalno svetlejše sfinkter rektum prazna ostalo polno

T…Trachelipus ratzeburgii

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Porcellio scaber

Nabrani 2.6.2005, vzorčno mesto: Idrija - Tomšičeva 12

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

52 m / 9:50 Hg349,351,353,NR68 svetlo rumene, S-celice polno z mehurčki zraka v tiflosolni regiji

53 ž / 9:57 Hg350,352,354,NR69
svetlo rumene z belimi kosmiči (bakt, 
okužba?), 2para večjih, 2para manjših

sfinkter, rektum prazna, z ostanki hrane, druga 
polovica tiflosolne regije prazna, ostalo polno

55 m / 10:05 Hg355,357,359,NR70 svetlo rumene z belimi kosmiči polno razen sfinkter
71 ž / jajca 10:13 Hg356,358,360,NR71 svetlo rumene, S-celice polno razen sfinkter
42 m / 10:22 Hg361,363,365,NR72 intenzivno rumene, S-celice polno razen rektum
83 m / 10:26 Hg362,364,366,NR73 rumene, S-celice polno razen rektum
52 m / 10:34 Hg367,369,371,NR74 oranžkaste, S-celice skoraj prazno, z ostanki hrane
56 m / 10:40 Hg368,370,372,NR75 svetlo rumene razpadlo
33 ž / 10:45 Hg373,375,377,NR76 svetlo rumene, skoraj bele del polhno, del prazno
23 m / 10:50 Hg374,376,378,NR77 rumene, S-celice nenabito polno, razen sfinkter prazen

32 ž /jajca 10:55 Hg379,381,383,385 svetlo rumene, S-celice
sfinkter, rektum prazna, papilatna regija polna, 
tiflosolna regijaprva tretjina polna

36 ž /jajca 11:03 Hg380,382,386 svetlo rumene, skoraj bele
sfinkter, rektum prazna, v tiflosolni regiji rumena 
tekočina

54 m / 9:33 Hg388,390,392,NR80 svetlo rumene, S-celice
sfinkter, rektum prazna, papilatna regija polna, 
tiflosolna regija ostanki hrane in mehurčki zraka

41 m / 9:45 Hg394,396,396,NR82 svetlo rumene, S-celice polno
23 m / 10:02 Hg400,402,404,NR84 skoraj bele rektum prazen, ostalo polno
33 m / 10:11 Hg406,408,410,NR86 svetlo rumene, S-celice polno razen sfinkter, rektum
33 ž / 10:21 Hg412,414,416,NR88 skoraj bele ni dobljeno
21 m /gliste 10:35 Hg418,420,422,NR90 svetlo rumene, S-celice polno razen sfinkter, rektum

Hg…izpostavljenost živemu srebru, NR…nevtralno rdeče

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Porcellio scaber

Nabrani 7.6.05, vzorčno mesto: Velenje - zraven kinološkega društva

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

58 ž / jajca 9:47 Hg513,514,515,NR131

en par svelto rjav, razen distalni del svetlejši, 
drugi par svetlo rumen, distalno temna 
vsebina

v tiflosolni regiji temna tekočina, drugače prazna, 
druga polovica papilatne regije polna, sfinkter, 
rektum prazna

70 m PE3 10:05 Hg516,517,518,NR132
ena žleza temno rjava, ostale svetlo rumene, 
S-celice, pri eni distalni konec rjav prazno

56 m / 10:23 Hg519,520,521,NR133 temno rjave, S-celice
prazno, razen zadnja polovica papilatne regije 
ostanki hrane

60 ž / jajca 10:40 Hg522,523,524,NR134 svetlo rumene, S-celice prazno

69 ž /jajca 11:21 Hg525,526,527,NR135 rumene, rjave odebelitve
nenabito polno, razen sfinkter, rektum nabito 
polna

67 ž /jajca 9:30 V16,17,18,NR136 temna vsebina, S-celice prazno
64 ž /jajca 9:35 V31,32,33,NR141 temna vsebina polno razen rektum
83 ž /jajca 9:40 V46,47,48,NR146 temna vsebina prazno z redkimi ostanki hrane

48 ž /jajca 9:45 V19,20,21,NR137
svetlo rumene, na določenih delih temna 
vsebina tiflosolna regija prazna, ostalo polno

77 ž /jajca 9:55 V34,35,36,NR142
S-celice, na posameznih delih temnejše, 
zadebeljene papilatna regija nenabito polna, ostalo prazno

63 ž /jajca 10:10 V49,50,51,NR147 rumene, s temnejšo vsebino v pasovih ni dobljeno
73 ž /jajca 10:15 V22,23,24,NR138 svetlo rumene, S-celice prazno z rumeno tekočino

28 m / 10:19 V37,38,39,NR143 rumene, S-celice
papilatna regija polna mehurčkov zraka, ostalo 
prazno, v tiflosolni regiji rumena tekočina

78 ž /jajca 10:25 V52,53,54,NR148
rumene, S-celice, v distalnem delu temno 
rjave

v papilatni regiji hrane, v tiflosolni regiji ostanki 
hrane in rumena tekočina, rektum, sfinkter 
prazna

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

64 ž /jajca 10:30 V25,26,27,NR139
rumene, S-celice, distalno polne rjave 
vsebine prazno z rumeno tekočino

43 m PE3 10:36 V40,41,42,NR144
rumene, S-celice, zapolnjene s temno 
vsebino prazno

43 ž /jajca 10:40 V55,56,57,NR149
svetlo rumene, S-celice, na določenih delih 
rjava vsebina ni dobljeno

40 m PE3 10:50 V28,29,30,NR140 svetlo rumene, S-celice, rjava vsebina
papilatna regija polna, sicer prazno z ostanki 
hrane

65 ž /jajca 10:55 V43,44,45,NR145 svetlo rumene, S-celice, temna vsebina prazno

67 ž /jajca 11:00 V58,59,60,NR150
svetlo rumene, S-celice, en par napolnjen s 
temno tekočino, en pa z rumeno tekočino papilatna regija polna, sicer prazno 

75 ž /jajca 9:59 V61,62,63,64 rumene v posameznih predelih rjavi odseki
v prvi polovici temno rjava, v drugi polovici svetlo 
rjava tekočina, rektum, sfinkter prazna

56 m PE2 10:19 V65,66,67,68
en par rjava vsebina, ostale rumene, S-
celice, ena ima proksimalno rjav pas prazno

53 ž /jajca 10:42 V69,70,71,72
ena žleze pol rjava pol rumena, ostale 
1/3distalnega dela rjave

polno, med prehodom tiflosolne in papilatne 
regije ni hrane

37 m PE1 11:10 V73,74,75,76
polovica rumene, polovica s temnejšo 
vsebino, S-celice polno razen rektuma

V…živali iz Velenja

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

Porcellio scaber

Nabrani 6.6.05, vzorčno mesto: Primorska - Kobjeglava

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

45 ž / jajca 9:50 P1,2,3,NR151 bele, ena rumena

tiflosolna regija z malo ostanki hrane, sfinkter, 
rektum prazen, papilatna regija bolj polna od 
tiflosolne

37 m / 9:45 P16,17,18,NR156
od proksimalnega proti distalnemu delu so 
rjave do svetlo rumene, S-celice

prva in tretja tretjina polni, srednja ptazna, 
rektum, sfinkter prazna

42 ž / jajca 10:05 P4,5,6,NR152 svetlo rumene, S-celice prazno

48 ž / jajca 10:11 P19,20,21,NR157
mediano odebeljene, prosojne, proksimalno 
oranžne, S-celice

v prvi polovici tiflosolne regije mehurček zraka, 
ostalo prazno

33 m / 10:27 P7,8,9,NR153 svetlo rumene, S-celice, prosojne
prazno z nekaj ostanki hrane, v rektumu 
mehurček zraka

67 ž / 10:35 P22,23,24,NR158 svetlo rumene, S-celice
sfinkter, rektum prazna, prva tretjina tiflosolne 
regije polna ostalo prazno

40 m / 10:48 P10,11,12,NR154
oranžno rdeče, proksimalno tanke, distalno 
odebeljene oranžno rumena vsebina, sfinkter, rektum prazna

38 ž / jajca 10:55 P25,26,27,NR159 svetlo rumene, S-celice, distalno razširjene

tiflosolna regija prazna z mehurčkom zraka, 
papilatna regija z mehurčki zraka, sfinkter, 
rektum prazna

43 ž / 10:59 P13,14,15,NR155 svetlo rumene, S-celice ostanki razgrajenega belorjavega materiala

31 m / 11:07 P28,29,30,NR160
proksimalno oranžne, distalno rumene, S-
celice polno razen sfinktra

34 ž / 8:50 P31,32,33,NR193 svetlo rumene, S-celice

tiflosolna regija prazna, papilatna regija nenabito 
polna, sfinkter, rektum prazna, polna mehurčkov 
zraka

SEKCIJA



PRILOGA B - Živali iz narave

masa 
živali 
(mg) spol levitev

URA 
SEKCIJE

ŠTEVILKE KROVNIH 
STEKELC MORFOLOŠKI OPIS ŽLEZE MORFOLOŠKI OPIS ČREVESA

28 m PE1 8:56 P46,47,48,NR198
svetlo rumene, S-celice, distalno temnejše 
odebelitve polno razen sfinktra, mehurčki zraka

31 m / 9:01 P61,62,63,NR203
od proksimalnega proti distalnemu delu 
vedno bolj temne polno razen sfinkter in rektum

21 m / 9:05 P34,35,36,NR194
oranžne do svetlo rumene, drugi par cel 
oranžen, S-celice polno razen sfinkter, rektum

22 ž PE2 9:10 P49,50,51,NR199 svetlo rumene, S-celice
papilatna regija v drugi polovici ostanki hrane, 
ostalo prazno z mehurčki zraka

23 m / 9:17 P64,65,66,NR204 rumene do svetlo rumene, prosojne, S-celice polno razen sfinkter, rektum
44 ž /jajca 9:24 P37,38,39,NR195 prosojne oranžkaste do rumene, S-celice prazno

34 ž / 9:40 P52,53,54,NR200
od proksimalnega proti distalnemu delu 
oranžne do rumene, distalni končki temnejši polno razen sfinkter, rektum

29 m / 9:45 P67,68,69,NR205
oranžne (proksimalno) do svetlo rumene 
(distalno), prosojne, S-celice prazno mehurčki zraka, sfinkter in rektum polna

24 m PE2 9:50 P40,41,42,NR196 temno do svetlo rumene, S-celice prazno

42 m / 9:55 P55,56,57,NR201 temno do svetlo rumene, S-celice, prosojne prva polovica tiflosolne regije prazna ostalo polno
40 ž / 9:59 P70,71,72 rumene, S-celice, prosojne prazno razen v zadnjem delu papilatne regije

26 ž / 10:15 P43,44,45,NR197 svetlo rumene, S-celice
v tiflosolni regiji je lev, v papilatni regiji hrana, 
sfinkter, rektum prazna

24 m / 10:19 P58,59,60,NR202
prosojne, S-celice, od proksimalnega do 
distalnega dela oranžne do svetlo rumene

v prvi polovici črevesa lev, ostalo samo hrana, 
sfinkter, rektum prazna

23 m / 10:23 P73,74,75,NR207
prosojne, S-celice, mediano zadebeljene 
temnejše polno razen sfinkter in rektum

P…živali iz Primorske (Kobjeglava)

SEKCIJA



PRILOGA C - Odstotki razlitja barvila nevtralno rdeče iz lizosomov pri posameznih živalih 
(laboratorijsko izpostavljenih živali, živali iz narave in namakanje žlez v bakru)

3. dnevni prehranjevalni poskus
Kontrola
NR…nevtralno rdeče     NR št. predstavlja zaporedno številko tretirane žleze

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 1 NR 101 NR 102 NR 103 NR 106 NR 107 NR 109 NR 110

20 0 0 0 0 5 0 2 5
50 20 10 20 10 15 15 20 10
80 30 40 10 30 50 70 50

110 90 100 100 80 60 60 100 80
140 100 100 100 100 100

5µg Hg/g
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 91 NR 92 NR 93 NR 94 NR 95 NR 111 NR 112 NR 113 NR 114 NR 115
20 5 5 0 5 0 5 0 10 10 2
50 30 30 20 20 10 20 20 30 40 10
80 40 80 60 30 20 60 60 70 90 50

110 100 100 100 60 60 90 100 100 100 100
140 100 100 100

50µg Hg/g
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 97 NR 98 NR 99 NR 100 NR 116 NR 117 NR 118 NR 119 NR 120
20 5 0 5 10 5 10 50 5 5
50 50 20 20 20 10 15 100 20 30
80 60 30 100 50 50 50 50 50

110 100 100 100 100 100 100 90
140 100



PRILOGA C - Odstotki razlitja barvila nevtralno rdeče iz lizosomov pri posameznih živalih 
(laboratorijsko izpostavljenih živali, živali iz narave in namakanje žlez v bakru)

10. dnevni prehranjevalni poskus

Kontrola
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 164 NR 165 NR 166 NR 167 NR 168 NR 188 NR 189 NR 190 NR 191 NR 192
20 5 50 60 10 30 5 5 10 40 20
50 10 60 70 50 60 20 20 20 90 30
80 60 80 80 80 80 60 60 50 100 50

110 90 100 100 100 90 90 90 70 70
140 100 100 100 100 100 100

5µg Hg/g
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 169 NR 170 NR 171 NR 172 NR 173 NR 178 NR 179 NR 180 NR 181 NR 182
20 50 20 30 60 50 20 10 50 10 10
50 60 30 80 80 80 40 30 70 30 40
80 80 40 100 90 100 80 60 90 50 60

110 100 100 100 100 90 100 70 80
140 100 100 100

50µg Hg/g
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 174 NR 175 NR 177 NR 183 NR 184 NR 185 NR 186 NR 187
20 50 80 30 10 20 50 50 40
50 60 90 50 20 40 60 60 50
80 70 100 70 50 60 90 90 90

110 100 100 80 100 100 100 100
140 100



PRILOGA C - Odstotki razlitja barvila nevtralno rdeče iz lizosomov pri posameznih živalih 
(laboratorijsko izpostavljenih živali, živali iz narave in namakanje žlez v bakru)

Trachelipus ratzeburgii

Vzorčno mesto - nad avtobusno postajo

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 57 NR 58 NR 59 NR 60 NR 61 NR 62 NR 64 NR 65 NR 66 NR 67

20 5 0 10 30 20 10 10 10 15 10
50 10 50 15 100 25 50 15 70 20 15
80 10 90 20 50 80 60 90 90 20

110 15 100 20 60 100 80 100 100 30
140 15 20 60 80 30

Vzorčno mesto - na drugi strani Kolektorja

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 79 NR 81 NR 83 NR 85 NR 87 NR 89

20 10 10 10 10 5 80
50 90 20 60 30 15 90
80 90 50 100 50 40 90

110 100 90 100 100 100
140 100

Vzorčno mesto - Pront, Vrtički
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 121 NR 122 NR 123 NR 124 NR 125
20 5 15 5 20 5
50 30 85 15 60 20
80 60 100 60 100 80

110 100 100 100
140



PRILOGA C - Odstotki razlitja barvila nevtralno rdeče iz lizosomov pri posameznih živalih 
(laboratorijsko izpostavljenih živali, živali iz narave in namakanje žlez v bakru)

Vzorčno mesto - Pod dimnikom

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 127 NR 128 NR 129 NR 130

20 5 20 10 15
50 20 80 50 50
80 70 100 100 80

110 100 100
140

Vzorčno mesto - Pod Rožnikom

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 208 NR 209 NR 210 NR 211 NR 212 NR 213 NR 215 NR 216 NR 217 NR 218 NR 220 NR 221 NR 222

20 5 10 5 5 5 5 5 0 2 5 5 20 0
50 10 15 10 20 15 15 25 10 15 15 20 30 5
80 40 40 30 50 35 30 50 50 40 40 50 90 20

110 70 90 80 100 80 60 90 60 60 90 80 100 60
140 100 100 100 100 90 100 90 100 100 100 100

Porcellio scaber - Vzorčno mesto - Tomšičeva 12

razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 
Čas v NR(min) NR 68 NR 69 NR 70 NR 71 NR 72 NR 73 NR 74 NR 75 NR 76 NR 77 NR 80 NR 84 NR 86 NR 88 NR 90

20 5 30 15 5 10 5 5 10 30 30 10 10 15 10 10
50 15 40 30 10 35 10 20 15 80 40 15 60 30 40 30
80 35 40 40 20 50 20 50 20 90 70 25 80 50 80 70

110 100 100 100 60 80 20 80 40 100 90 80 100 90 100 100
140 100 80 20 100 60 100 100 100



PRILOGA C - Odstotki razlitja barvila nevtralno rdeče iz lizosomov pri posameznih živalih 
(laboratorijsko izpostavljenih živali, živali iz narave in namakanje žlez v bakru)

3 6

9

4

9

Porcellio scaber - Vzorčno mesto - Velenje, pri kinološkemu društvu
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 131 NR 132 NR 133 NR 134 NR 135 NR 136 NR 137 NR 138 NR 139 NR 140 NR 141 NR 14 NR 144 NR 145 NR 14 NR 147
20 15 15 10 20 10 5 20 30 15 10 10 60 50 15 15 50
50 50 50 60 90 50 5 70 50 50 60 90 80 80 20 30 60
80 100 100 80 100 80 15 100 80 60 100 100 90 90 90 90 90

110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

NR 148 NR 14 NR 150
50 60 50
80 80 75

100 90 90
100 100

Porcellio scaber - Vzorčno mesto - Primorska, Kobjeglava
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR(min) NR 193 NR 194 NR 195 NR 196 NR 197 NR 198 NR 199 NR 200 NR 201 NR 202 NR 203 NR 20 NR 205 NR 207
20 5 5 10 5 10 15 15 0 5 5 2 5 10 15
50 15 15 30 40 20 40 50 10 30 30 10 30 30 50
80 40 50 50 60 80 80 80 40 50 60 40 70 60 80

110 60 90 80 80 90 90 90 70 80 90 60 90 90 90
140 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 90 100 100 100

Porcellio scabe r - Vzorčno mesto - Primorska, Kobjeglava (namakanje v bakru)
razlitje barvila nevtralno rdeče v odstotkih 

Čas v NR NR 161 NR 162 NR 163 NR 151 NR 152 NR 153 NR 154 NR 155 NR 156 NR 157 NR 158 NR 15 NR 160
20 10 5 10 100 90 100 90 90 90 100 100 100 100
50 50 40 30 100 100 100 100
80 70 90 50

110 100 100 100
140
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