ΒΙΟΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.
∆ΡΑΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ.
Ιδιαίτερα σηµαντική θέση µεταξύ των Θαλασσίων Φυσικών Προϊόντων κατέχουν
εκείνα που εµφανίζουν τοξική δράση και είναι γνωστά µε την γενική ονοµασία
"ΒΙΟΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ" (Marine Biotoxins).
Αυτά είναι προϊόντα φυσιολογικών βιοσυνθετικών λειτουργιών συγκεκριµένων
οργανισµών. Έτσι, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στους οργανισµούς και στο
περιβάλλον και εφ’ όσον το οικοσύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία, η ύπαρξή τους θα
µπορούσε να θεωρηθεί παράγοντας διατήρησης ή και αποκατάστασης αυτής της
ισορροπίας και δεν θα έπρεπε να επηρεάζουν ή να διαταράσσουν την αρµονική
συµβίωση των µελών του.
Υπάρχουν περιπτώσεις όµως, κατά τις οποίες η ισορροπία ανατρέπεται και η
συγκέντρωση των τοξικών αυτών µορίων στον περιβάλλοντα χώρο αυξάνει σηµαντικά.
Σαν συνέπεια έχουµε την πρόκληση εντυπωσιακών πολλές φορές φαινοµένων, άξιων
γενικότερης επιστηµονικής παρατήρησης και µελέτης.
Πολύ συχνά η επίδρασή τους φθάνει στους ανώτερους οργανισµούς ακόµη και στον ίδιο
τον άνθρωπο προκαλώντας χαρακτηριστικές και πολλές φορές επικίνδυνες ακόµα και
θανατηφόρες δηλητηριάσεις.
Πληθυσµιακή Έξαρση Επικίνδυνων Μικροφυκών. (Harmful Algal Blooms HABs)
Τα τοξικά αυτά µόρια έχουν σαν αφετηρία µικροοργανισµούς που στην
πλειοψηφία τους αποτελούν µέλη αυτού που ονοµάζουµε φυτοπλαγκτόν.
Τα περισσότερα είδη αυτών των οργανισµών (δινοµαστιγωτά, µικροφύκη αλλά
και βακτήρια ή κυανοφύκη), δεν είναι τοξικά και χρησιµεύουν σαν οργανισµοί παραγωγής
ενέργειας στην τροφική αλυσίδα. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη.
Ένας σχετικά µικρός αριθµός απ’ αυτά
όµως παράγει τοξίνες. Σε περιπτώσεις µάλιστα
που οι φυσικές και χηµικές συνθήκες είναι
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µε τις χρωστικές τους. (Κόκκινες, καφέ κ.α. παλίρροιες). Στην πιο εντυπωσιακή των
περιπτώσεων κυρίαρχη χρωστική είναι η περιδινίνη, µια κόκκινη χρωστική µε
καροτενοειδή σκελετό. (red tides). Η πρώτη αναφορά σε παρόµοιο φαινόµενο ίσως είναι
αυτή της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όπου ο ποταµός Νείλος βάφεται κόκκινος και τα ψάρια
θανατώνονται. Ίσως και το όνοµά της η Ερυθρά θάλασσα το απέκτησε από κάποιο τέτοιο
συµβάν.
Επειδή πολλές φορές οι τοξικοί οργανισµοί δεν φέρουν χρωστικές, τουλάχιστον
σε µεγάλη ποσότητα, δεν είναι απαραίτητος ο σχηµατισµός εγχρώµων παλιρροιών
(πληµµυρίδων), ενώ το αντίθετο είναι δυνατό να συµβεί µε µη τοξικούς οργανισµούς. Για
τον λόγο αυτό σαν γενικός όρος περιγραφής του φαινοµένου χρησιµοποιείται πια ο
διεθνής όρος: «Harmful Algal Blooms

HABs».(Πληθυσµιακή έξαρση επικίνδυνων

µικροφυκών).
Τέτοια περιστατικά, επιδρούν αρνητικά στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, στην
αισθητική των ακτών, σε επαγγελµατικές δραστηριότητες του ανθρώπου (τουρισµός
οστρακοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες) και επιφέρουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις. Επιδρούν όµως επίσης άµεσα ή έµµεσα και στην υγεία του ανθρώπου.
Η αύξηση του πλήθους των οργανισµών
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παραγόµενης ποσότητας τοξινών των οποίων η
συγκέντρωση στο νερό αυξάνει σηµαντικά µε
αποτέλεσµα να προκαλείται ακόµη και µαζική
θανάτωση ψαριών (ακτές Ιαπωνίας, Ισραήλ, Φλόριδας).
Όταν φαινόµενα τέτοια συµβαίνουν κοντά στην στεριά τότε σταγονίδια που
παράγονται από ισχυρούς κυµατισµούς φέρονται µε τον αέρα προς το εσωτερικό και
προκαλούν ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος στους κατοίκους των περιοχών
αυτών.
Είναι πολλοί οι παράγοντες που συντελούν σε τέτοιες πραγµατικά τροµακτικές
αυξήσεις του πληθυσµού βλαπτικών ειδών.
Το φως, η θερµοκρασία, τα θρεπτικά συστατικά στον περιβάλλοντα χώρο είναι
κάποιοι απ’ αυτούς.

Η διαταραγµένη από ανθρώπινες δραστηριότητες ισορροπία αυτών των
παραγόντων συντείνει όπως δείχνουν στατιστικά στοιχεία στην αύξηση της συχνότητας
εµφάνισης φαινοµένων HABs.
Ο παράγοντας µε τον κυρίαρχο ρόλο φαίνεται ότι είναι ο υπερβολικός
εµπλουτισµός των υδάτων µε θρεπτικά συστατικά. Το φαινόµενο δηλαδή του
ευτροφισµού αποτελεί το εναρκτήριο βήµα σε αλυσιδωτές αλληλεπιδράσεις και
συµπεριφορές των µελών του οικοσυστήµατος που πολλές φορές οδηγούν σε
αποτελέσµατα µε τεράστιες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις και προβλήµατα στην
δηµόσια υγεία. Εκδηλώνεται κυρίως σε λίµνες και κλειστά συστήµατα αλλά πολύ συχνά
και ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια και σε πολλές παράκτιες περιοχές. Οφείλεται κυρίως
σε υπερβολικά µεγάλα ποσά θρεπτικών συστατικών, που εισάγονται στο οικοσύστηµα
σαν αποτέλεσµα ανθρώπινων ενεργειών και δραστηριοτήτων. Η εκροή αστικών,
βιοµηχανικών κ.α. αποβλήτων µέσα στον θαλάσσιο χώρο, η καύση υδρογονανθράκων
για την παραγωγή ενέργειας, τα απορρίµµατα ιχθυοτροφείων, αλλά κυρίως η υπερβολική
χρήση αγροτικών λιπασµάτων, πλούσιων σε αζωτούχα και φωσφορούχα συστατικά είναι
οι κυριότερες αιτίες εµφάνισης τέτοιων φαινοµένων.
Τα κατά πολλούς τρόπους βλαπτικά και επικίνδυνα αυτά µόρια, που ο ίδιος ο
άνθρωπος µε τις δραστηριότητές του βοηθά να παραχθούν, ο ίδιος πάλι ο άνθρωπος
κατορθώνει να θέσει στην υπηρεσία του χρησιµοποιώντας τα για την προάσπισης της
υγείας του
Βιοτοξίνες - Γενικά
Όταν µελετήθηκε η χηµική δοµή των τοξινών αυτών, διαπιστώθηκε ότι ήταν ίδια
µε την δοµή τοξινών που είχαν αποµονωθεί από διάφορα δίθυρα. Το ερέθισµα για την
µελέτη τέτοιων τοξινών όπως φαίνεται ήταν οξέα ή και θανατηφόρα περιστατικά
δηλητηριάσεων, που είχαν παρατηρηθεί από παλαιότερα λόγω κατανάλωσης διαφόρων
οστράκων.
Σήµερα γνωρίζουµε ότι η πρωταρχική πηγή παραγωγής των τοξινών αυτών είναι
µονοκύτταροι µαστιγοφόροι οργανισµοί δινοµαστιγωτά ή ακόµα και κάποια βακτήρια
συµβιωτικά µε τους οργανισµούς αυτούς. Στα δίθυρα ή και σε άλλους οργανισµούς
µεταφέρονται µε την τροφική αλυσίδα. Κατά τις περιόδους µάλιστα ανάπτυξης και
πολλαπλασιασµού των, που οι οργανισµοί αυτοί βρίσκονται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση
µέσα στο νερό, αυξάνει και η τοξικότητα των δίθυρων. ∆εν είναι όµως µόνον αυτά που
επηρεάζονται. Η τροφική αλυσίδα επιτρέπει την επίδρασή τους σε όλη την κλίµακα
εξέλιξης και φαινόµενα προσβολής παρατηρούνται επίσης σε ανώτερους οργανισµούς

(ψάρια, πτηνά, φώκιες και θαλάσσιους ελέφαντες, φάλαινες) αλλά και στον άνθρωπο,
στον οποίον προκαλούν διάφορα συµπτώµατα ακόµη και θάνατο.
Περιοχές συχνής εµφάνισης τέτοιων περιστατικών είναι οι τροπικές αλλά τα
τελευταία χρόνια το φαινόµενο εξαπλώνεται και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές
πιθανότατα λόγω αλλαγής κλιµατολογικών και άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Οι Βιοτοξίνες προκάλεσαν λοιπόν και συνεχίζουν να προκαλούν το έντονο
ενδιαφέρον του επιστηµονικού κόσµου που ενασχολείται µε το αντικείµενο.
Η πολυπλοκότητα και η πρωτοτυπία της χηµικής τους δοµής, η µεγάλη
εξειδίκευση των βιολογικών τους δράσεων, οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, που έχει
σαν αποτέλεσµα η επίδρασή τους στα οικοσυστήµατα, τους προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία.
Από το 1989 που έγινε το πρώτο διεθνές συνέδριο κάθε χρόνο εµφανίζεται ένα ή
περισσότερα βιβλία και πρακτικά συνεδρίων µε αντικείµενο τα τις βιοτοξίνες και τους
οργανισµούς που τις παράγουν.
Κατάταξη Βιοτοξινών
Η µέχρι σήµερα ερευνητική ενασχόληση έχει αποδώσει έναν τεράστιο όγκο
αποτελεσµάτων και πληροφοριών αλλά και έναν µεγάλο αριθµό τοξικών µορίων. Η
κατάταξή τους σε οµάδες βοηθά στην ταξινόµηση και χειρισµό των πληροφοριών και
στην µελέτη των µορίων αυτών. Το κριτήριο που επικράτησε και χρησιµοποιείται είναι ή
δράση τους στον ανθρώπινο οργανισµό και τα συµπτώµατα που προκαλούν, τα οποία
συγκροτούν συγκεκριµένα σύνδροµα τροφικής δηλητηρίασης.
Έτσι διακρίνουµε 5 οµάδες, τις:
1: P.S.P. (Paralytic Shellfish Poisons)……Τοξίνες Παραλυτικού Συνδρόµου
2: A.S.P. (Amnesic Shellfish Poisons)

Τοξίνες Συνδρόµου Αµνησίας

3: D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisons)

Τοξίνες ∆ιαρροϊκού Συνδρόµου

4: N.S.P. (Neurotoxic Shellfish Poisons)….Τοξίνες Νευρικού Συστήµατος
5: CIGUATERA Poisons,

ΤοξίνεςΣυνδρόµου Σιγκουάτερας

οι οποίες γενικά, χαρακτηρίζονται από το βασικό σύµπτωµα που προκαλούν και επίσης
υποδηλώνουν και την πηγή των βιοτοξινών που επέδρασαν στον οργανισµό.
1.Τοξίνες Παραλυτικού Συνδρόµου
Οι δηλητηριάσεις από την κατανάλωση διαφόρων οστράκων ήταν η αιτία για να
αποµονωθούν και να µελετηθούν τα υπεύθυνα συστατικά.
Οι κυριότεροι εκπρόσωποί των είναι η Σαξιτοξίνη και η Τετροδοτοξίνη. Μέχρι
σήµερα έχουν αποµονωθεί από πλήθος οργανισµών αλλά είναι πια διαπιστωµένο οτι
παραγωγοί οργανισµοί δεν είναι τα οστρακόδερµα, αλλά µικροοργανισµοί, όπως
βακτήρια ή δινοµαστιγωτά.
Σαξιτοξίνη
Η πραγµατική πηγή παραγωγής της Σαξιτοξίνης είναι βακτήριο του γένους
Moraxella που βρέθηκε και αποµονώθηκε από δινοµαστιγωτά
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Τετροδοτοξίνη
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εξαρτάται από την εποχή και την περιοχή, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρωταρχικός
οργανισµός παραγωγής είναι κάποιος µικροοργανισµός που λόγω συµβίωσης ή

τροφικής αλυσίδας κάνει δυνατή την ανεύρεση της τετροδοτοξίνης σε τόσο µεγάλο
πλάτος. Πράγµατι αρχικά σαν πρωταρχική πηγή θεωρήθηκαν διάφορα µικροφύκη,
δινοµαστιγωτά αλλά τελικά διαπιστώθηκε οτι αυτή παράγεται από βακτήρια όπως τα είδη
Shewanella κ.α.
Αυτά όπως αποδείχθηκε, παρουσιάζουν εξαιρετική σηµαντικότητα λόγω της
υψηλής εξειδίκευσης της δράσης τους επί των νευρικών συνάψεων, που την
εκδηλώνουν µε έναν ιδιαίτερο µηχανισµό. Έτσι έγιναν τα ίδια αντικείµενο εκτεταµένων
µελετών και χρησιµοποιήθηκαν σαν εργαλεία στην διερεύνηση της λειτουργίας του
νευρικού συστήµατος, ανοίγοντας καινούργιους ορίζοντες στην νευροφυσιολογία και την
νευροφαρµακολογία – ορίζοντες που ήταν άγνωστοι µέχρι την δεκαετία του ’60.
Η Σαξιτοξίνη, η Τετροδοτοξίνη και οι παρόµοιου τύπου τοξίνες επιδρούν επί του
κεντρικού νευρικού συστήµατος προκαλόντας κατ' αρχήν σπασµούς και ανωµαλίες στην
λειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος.
Η δράση τους οφείλεται στον αποκλεισµό των διόδων των ιόντων Na+, που ευρίσκονται
στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων µε αποτέλεσµα να µην µεταβιβάζεται το
ερέθισµα αφού δεν µπορεί να δηµιουργηθεί η απαραίτητη διαφορά δυναµικού στις
νευρικές συνάψεις.
Μ' αυτήν την έννοια µοιάζουν στον µηχανισµό δράσης µε τα τοπικά αναισθητικά
(κοκκαίνη, προκαίνη) αλλά εµφανίζονται κατά πολύ δραστικότερες απ' αυτά. Η
Σαξιτοξίνη είναι περίπου 160.000 φορές δραστικότερη από την κοκκαίνη. Επίσης η
Σαξιτοξίνη και η Τετροδοτοξίνη εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερη εξειδίκευση στην δράση.
Αποκλείουν µόνον τις διόδους των ιόντων Na+ χωρίς να επιδρούν σε εκείνες του K+,
όπως κάνουν τα τοπικά αναισθητικά. Γι' αυτό ονοµάσθηκαν και Νατροτοξίνες.
Για τον µηχανισµό της δράσης τους έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες.
Κατ' αρχήν από τον Hillet προτάθηκε µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο το µόριο της
τοξίνης λειτουργεί σαν βύσµα επί των διόδων των ιόντων Na+ στις επιφάνειες των
µεµβρανών των νευρικών κυττάρων και έτσι παρεµποδίζει την δηµιουργία δραστικής
διαφοράς δυναµικού για την µετάδοση του ερεθίσµατος.
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Υποθετικό µοντέλο Hillet. (∆ράση σαν βύσµα στις
διόδους των ιόντων Na+).
Η πρόσθεση όµως ογκωδών υποκαταστατών στην θέση 11 δεν έχει σηµαντική
επίδραση στην τοξικότητα, ενώ πρακτικά θα έπρεπε να εµποδίζει την είσοδο του µορίου
στις διόδους. Έτσι φαίνεται οτι συµβαίνει µία σχεδόν µηδαµινή είσοδο του µορίου στις
διόδους Na+ ή ότι αυτό δρα κυρίως στην επιφάνεια των µεµβρανών όπου συνδέεται µε
δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των ΗΟ- της θέσης 12 και διαφόρων ριζών των µεµβρανών
και µε σύνδεση των θετικών φορτίων των γουανιδινικών ριζών µε θέσεις αρνητικών
φορτίων στην επιφάνεια των µεµβρανών.
Η σύνδεση αυτή µπορεί να παρασταθεί ως εξής:
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Άπωση

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο δεν παίζει κανέναν ρόλο ο όγκος του
οποιουδήποτε υποκαταστάτη, αλλά η φυσικοχηµική του συµπεριφορά. Έτσι εξηγείται η
µείωση της δραστικότητας σε πολλές περιπτώσεις τοξινών µε θειική ρίζα στο µόριό τους,
γιατί η θειική ρίζα µε το αρνητικό της φορτίο µπορεί να ασκεί απωστικές δυνάµεις µεταξύ
του µορίου της τοξίνης και των αρνητικά φορτισµένων ριζών των µεµβρανών, µε
αποτέλεσµα η σύνδεσή τους να µην είναι τόσο ισχυρή.

Η Σαξιτοξίνη και η Τετροδοτοξίνη µπορεί να µην βρίσκουν θεραπευτική
εφαρµογή µιας και είναι πολύ τοξικές, χρησιµοποιήθηκαν όµως, λόγω της υψηλής
εξειδίκευσης που παρουσιάζουν, για την µελέτη της φυσιολογίας του νευρικού
συστήµατος.
Παρά τα κοινά χηµικά χαρακτηριστικά και την οµοιότητα στην δράση, τα δύο αυτά
µόρια παρουσιάζουν και πολλές διαφορές, οι οποίες τα καθιστούν ακόµη πιο σηµαντικά
στον ρόλο τους σαν εργαλεία για την διερεύνηση της λειτουργίας των νευρικών
συνάψεων και την ανίχνευση και τον εντοπισµό ειδικών λειτουργικών οµάδων και ριζών
στις µεµβράνες των νευρώνων.
2. Τοξίνες Συνδρόµου Αµνησίας
∆οµοϊκό οξύ
Το συστατικό αυτό ήταν γνωστό από παλαιότερα όταν είχε αποµονωθεί µαζί µε το
καϊνικό οξύ από ροδοφύκη της οικογένειας Rodomelaceae. (Digenea simplex). Bρέθηκε
και σε διάτοµα του γένους Pseudonitzia. Από τα συµπτώµατα το κυριότερο είναι αυτό
της αµνησίας και γι’ αυτό κατατάσσεται σε µια ιδιαίτερη οµάδα τοξινών, των ASP
(Amnesic Shellfish Poison). Προκαλεί βλάβες σε γλουταµικούς υποδοχείς του
εγκεφάλου. Μαζική δηλητηρίαση µε ∆οµοϊκό οξύ από κατανάλωση δίθυρων εκδηλώθηκε
για πρώτη φορά στον Καναδά το 1987 µε 3 θανατηφόρα περιστατικά και µεγάλο αριθµό
νοσηλειών. Από τότε σχεδόν κάθε χρόνο και στην ίδια περιοχή εµφανίζεται πληθυσµιακή
έξαρση του ίδιου µικροφύκους, µε αποτέλεσµα να λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα για
την προστασία των οστρακο-, ιχθυοκαλλιεργειών και της δηµόσιας υγείας.
3.Βιοτοξίνες ∆ιαρροϊκού Συνδρόµου
Κατά την κατανάλωση διαφόρων οστράκων παρατηρήθηκαν συχνά φαινόµενα
δηλητηριάσεων µε συµπτώµατα από το γαστρεντερικό σύστηµα, όπως διάρροια, ναυτία,
έµετοι και πόνοι στην κοιλιακή χώρα.
Όπως διαπιστώθηκε αιτία ήταν συστατικά που είχαν την αρχική τους προέλευση
σε δινοµαστιγωτά µε τα οποία είχαν τραφεί τα όστρακα.
Κατανάλωση ακόµη και 5 µολυσµένων οστράκων είναι αρκετή για να εµφανισθεί
το σύνδροµο αυτό.
Οι δηλητηριάσεις αυτού του είδους αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα της δηµόσιας
υγείας αλλά και οικονοµικό στην βιοµηχανία παραγωγής οστράκων ιδίως στις χώρες που
γίνονται οστρακοκαλλιέργειες και υπάρχει µεγάλη κατανάλωση οστράκων, όπως η

Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ισπανία (αναφέρονται 5.000 περιστατικών µόνον κατά το 1981), η
Ολλανδία και οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης.
Τα συστατικά που ενέχονται στις δηλητηριάσεις αυτές είναι του τύπου των όξινων
τοξινών (Οκαδαϊκό οξύ) και των ουδέτερων τοξινών (Πεκτενοτοξίνη).
Οκαδαϊκό οξύ
Το οκαδαϊκό οξύ και τα παράγωγά του ήταν τα υπεύθυνα συστατικά για τις
περισσότερες δηλητηριάσεις του
είδους αυτού.
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αυτός

αποµονώθηκε για πρώτη φορά
από τον σπόγγο Halichondria
okadai, απ’ όπου πήρε και τ’

όνοµά του, και κατόπιν εντοπίσθηκε και στα δινοµαστιγωτά Prorocentrum και Dinophysis.
Σαν τοξίνη αποµονώθηκε από το πεπτικό σύστηµα µυδιών. Με φασµατοσκοπικές
µελέτες ταυτίσθηκε µε το 35-µεθυλ-παράγωγο του Οκαδαϊκού οξέος.
Μετά από εκτεταµένες µελέτες και πολλές υποθέσεις για τον µηχανισµό της
δράσης του, διαπιστώθηκε οτι το Οκαδαϊκό οξύ δρά σαν παρεµποδιστής σε δύο από τις
τέσσερις κατά Cohen βασικές οµάδες πρωτεϊνικών φωσφατασών των θηλαστικών, την 1
και την 2Α, που αποφωσφορυλιώνουν την σερίνη και την θρεονίνη. Οι άλλες δύο, η 2Β
και η 2C, δεν επηρεάζονται από το Οκαδαϊκό οξύ. Πιό δραστικό εµφανίζεται στις PP2A
φωσφατάσες (C: 30 pM), και ακολουθούν κατά σειρά αύξουσας απαιτούµενης
συγκέντρωσης οι PP1 και οι PP2B, ενώ εµφανίζεται τελείως αδρανές στην οµάδα των
PP2C φωσφατασών.
∆εν επιδρά επίσης στις όξινες και αλκαλικές φωσφατάσες, και τις φωσφατάσες
της τυροσίνης ή τις τριφωσφατάσες της ινοσιτόλης. Αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
εργαλεία για την µελέτη της λειτουργίας τους.
Το Οκαδαϊκό οξύ και η ∆ινοφυσιστοξίνη εµφανίζονται και σαν παράγοντες
καρκινογέννεσης µε µηχανισµό διαφορετικό εκείνου των φορβολεστέρων. Φαίνεται οτι
ενώ οι φορβολεστέρες ενεργοποιούν την πρωτεϊνική κινάση C, οι µεταβολίτες αυτοί
παρεµποδίζουν την αποφωσφορυλίωση των πρωτεϊνών µε αποτέλεσµα και στις δύο
περιπτώσεις να προκαλείται αύξηση των φωσφορυλιωµένων πρωτεϊνών, οι οποίες
ενέχονται στους µηχανισµούς καρκινογένεσης.
Σε αποµονωµένα καρκινικά κύτταρα των σειρών P388 και L1210 εµφάνισε
κυττοτοξικότητα σε συγκεντρώσεις 1,7Χ10-3 και 1,7Χ10-2 µg/ml αντίστοιχα.

Πεκτενοτοξίνη
Η βιοτοξίνη αυτή αποµονώθηκε από τον πεπτικό σωλήνα του Patinopecten
yessoensis από την ΒΑ Ιαπωνία και µε κρυσταλλογραφία διαπιστώθηκε οτι πρόκειται για
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Ιστοπαθολογικές µελέτες έδειξαν οτι το οµόλογο της αλκοόλης είναι υπατοτοξικό και
προκαλεί ταχεία νέκρωση του υπατικού ιστού. Η δράση της είναι όµοια µε εκείνη της
Φαλοϊδίνης.
Η γιεσσοτοξίνη είναι ένας πολυαιθέρας του τύπου της Μπρεβετοξίνης µε
παρόµοια δράση. Αν και αποµονώθηκε από όστρακα, ο οργανισµός που την παράγει θα
πρέπει να είναι κάποιο µικροφύκος το οποίο δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό.
4.Βιοτοξίνες Νευρικού Συστήµατος
Το δινοµαστιγωτό Gymnodinium breve είναι ένας από τους οργανισµούς που σε
κατάλληλες συνθήκες αυξάνει σηµαντικά τον πληθυσµό του. Είναι ο κατά κύριο λόγο
µικροοργανισµός στον οποίο οφείλεται το φαινόµενο των κόκκινων παλιρροιών (red
tides).
Σε τέτοια περιστατικά που παρατηρήθηκαν κατά µήκος των ακτών της Florida
συνέβη µαζικός θάνατος εκατοντάδων τόνων ψαριών ακόµη και κατά την διάρκεια µιας
και µόνης ηµέρας. Παράλληλα είναι πιθανόν να εµφανισθούν και συµπτώµατα ερεθισµών
των µατιών ή των ανωτέρων αναπνευστικών οδών των κατοίκων των παρακτίων
περιοχών.
Τα φαινόµενα ερµηνεύθηκαν όταν από τον ίδιο οργανισµό αποµονώθηκε το 1981
ένας υψηλού βαθµού οξυγονωµένος µεταβολίτης, η Μπρεβετοξίνη Β,

που ήταν ο

πρώτος του είδους των µεταβολιτών µε πολλούς αιθερικούς δεσµούς στο µόριό τους από
τα δινοµαστιγωτά. Αυτή και η
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ιχθυοτοξικοί παράγοντες µε
την Α να εµφανίζει δράση

Η δυσκολία στην ανίχνευση της Μπρεβετοξίνης οδήγησε τους επιστήµονες να
επινοήσουν

µια
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την

οποία
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ραδιοσεσηµασµένες µε τρίτιο ουσίες δίδονται σαν τροφή σε καλλιέργειες του G. breve. Η
ραδιοσεσηµασµένη Μπρεβετοξίνη συνδέεται χηµικά µε την πρωτεΐνη Μποβίνη του ορρού
µε αποτέλεσµα το παραγόµενο αντιγόνο να επιτρέπει την ανίχνευση της Μπρεβετοξίνης.
5. Βιοτοξίνες Συνδρόµου Σιγκουάτερας
Όταν οι Ισπανοί “κατακτητές” του 14ου αιώνα στην Καρραϊβική κατανάλωσαν σαν
τροφή το µαλάκιο, Turbo pica, (“cigua” στα Ισπανικά), εµφάνισαν συµπτώµατα
δηλητηρίασης, που ονοµάσθηκε “Σιγκουάτερα”.
Το φαινόµενο της δηλητηρίασης "Σιγκουάτερα", είναι αρκετά συχνό στις τροπικές
περιοχές και οφείλεται στην επίδραση τοξικών συστατικών που µεταφέρονται κύρια µε
την τροφική αλυσίδα.
Ο οργανισµός που ενοχοποιείται για την παραγωγή τέτοιων συστατικών, είναι ένα
βενθικό φωτοσυνθετικό µαστιγοφόρο, το Gambierdiscus toxicus. Εκτός αυτού όµως και
άλλοι µικροοργανισµοί σε µικρότερο ποσοστό συνεισφέρουν στην τελική µορφή και
σύσταση του τοξικού αυτού µίγµατος.
Τα κλινικά συµπτώµατα ποικίλουν κατά πολύ. Κατ’ αρχήν εµφανίζεται διατάραξη
του νευρικού συστήµατος µε κυριότερο χαρακτηριστικό την αναστροφή της αίσθησης του
θερµού και του ψυχρού. (“Αίσθηση ξηρού πάγου”). Σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζονται
ερεθισµοί, πόνοι αρθρώσεων, πλήρης κατάπτωση, κυάνωση κ.α. Από το γαστρεντερικό
σύστηµα εµφανίζονται ναυτία, έµετοι και διάρροια, ενώ σε διάφορες περιπτώσεις
αναφέρονται συµπτώµατα και από το καρδιαγγειακό σύστηµα όπως βραδυκαρδία,
υπόταση, κυάνωση ή σπάνια ταχυκαρδία και αρρυθµίες.
Τα συστατικά αυτά µπορούν να καταταχθούν ανάλογα µε την χηµική τους δοµή
σε δύο κύριες οµάδες των οποίων εκπρόσωποι είναι η Σιγκουατοξίνη και η
Μαϊτοτοξίνη.
Σιγκουατοξίνη
Η Σιγκουατοξίνη θεωρείται σαν η κύρια αιτία για τα περιστατικά δηλητηριάσεων
που έχουν αναφερθεί έως σήµερα.
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καθαρή µορφή και χαρακτηρίσθηκε σαν πολυαιθερικό παράγωγο από τον Scheuer το
1980 ενώ η δοµή της αποδόθηκε πλήρως το 1989 από τον Yasumoto, που την
αποµόνωσε από to Gymnothorax javanicus (χέλι των νερών της Πολυνησίας).
Εµφανίζεται σαν µια ισχυρότατη τοξίνη µε LD50 0,45µg χορηγούµενη ενδοπεριτοναϊκώς
σε ποντίκια. Από τότε έχουν βρεθεί πολλά ανάλογα της Σιγκουατοξίνης σε διάφορα
ψάρια αλλά και σε µαστιγοφόρους θαλάσσιους οργανισµούς.
Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός οτι όσο πιό ψηλά στην εξελικτική κλίµακα
βρίσκεται ο παραγωγός οργανισµός τόσο πιό πολικό (πιό οξυγονωµένο) είναι το
ανάλογο που αποµονώνεται. Η Σιγκουατοξίνη για παράδειγµα που βρέθηκε στο G.
javanicus είναι το πιο πολικό µέλος της σειράς και δεν συναντάται καθόλου στα
µαστιγοφόρα. Είναι προφανές ότι τα αρχικά µόρια όσο προχωρούν σε ανώτερους
οργανισµούς µε την τροφική αλυσίδα υφίστανται οξειδώσεις από διάφορα ένζυµα. Με
τον βαθµό οξείδωσης όµως συνήθως αυξάνεται και η τοξικότητα. Είναι αξιοσηµείωτο οτι
η Σιγκουατοξίνη είναι 11 φορές πιο τοξική από την πρόδροµή της CTX-4B, η οποία φέρει
3 -OH λιγώτερα.
Μαϊτοτοξίνη
Η Μαϊτοτοξίνη τράβηξε την προσοχή των ερευνητών για τρεις κυρίως λόγους: 1)
Είναι το µεγαλύτερο µόριο που έχει αποµονωθεί από φυσική πηγή µε µη πρωτεϊνική
φύση ή φύση βιοπολυµερούς. Το µετά Na άλας του παρουσιάζει ΜΒ ίσον µε 3422 Da.
2) Όπως διαπιστώθηκε διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση της µεγάλης
ποικιλίας συµπτωµάτων κατά τις δηλητηριάσεις του τύπου της Σιγκουάτερα.
3) Εµφανίζει εξαιρετικά ισχυρή δράση. Η µέση θανατηφόρος δόση για ποντίκια, που είναι
περίπου

50ng/kg

οδηγεί

στο

συµπέρασµα οτι πρόκειται για την
πιο ισχυρή µη πρωτεϊνικής φύσης
τοξίνη που έχει ποτέ αποµονωθεί
από φυσική πηγή.
∆ρα επί των διαύλων Ca2+
των

νευρικών

αυξάνοντας

την

συνάψεων,
διαπερατότητά

τους στα συγκεκριµένα ιόντα.
Εκτεταµένες φασµατοσκοπικές µελέτες και πειράµατα αποικοδόµησης βοήθησαν
στην µελέτη της δοµής της Μαιτοτοξίνης, που όπως φαίνεται είναι ένα υδατοδιαλυτό

πολυαιθερικό µόριο, µε Μοριακό τύπο: C164H256O68S2Na2, που φέρει 142 άτοµα C σε
αλυσίδα, 32 αιθερικούς δεσµούς, 28 ΗΟ- και 2 εστερικούς δεσµούς µε θειικό οξύ.
Η Γκαµπιερόλη και τα Γκαµπιερικά οξέα αποτελούν συστατικά του G. toxicus και
συµµετέχουν και αυτά στην εµφάνιση των συµπτωµάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Χηµεία, η Βιολογία, η Ιατρική και πολλοί άλλοι πιο εξειδικευµένοι κλάδοι των
επιστηµών αυτών, εµπλέκονται και συνεργάζονται στην µελέτη των παραγωγών
οργανισµών, την αποµόνωση και τον χηµικό προσδιορισµό των τοξικών µορίων την
βιολογική τους δράση και την µελέτη της σχέσης δοµής και δράσης. Η γνώση και
κατανόηση όλων των ανωτέρω ανοίγει προοπτικές για την πρόληψη επιβλαβών
επιπτώσεων στο οικοσύστηµα, στην οικονοµία ακόµη και στην δηµόσια υγεία και δίνει
την δυνατότητα στον σχεδιασµό κατάλληλων µεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισµού
των τοξινών όπως επίσης και θεραπευτικών αγωγών σε περιπτώσεις δηλητηριάσεως.
Επί πλέον η µελέτη της δράσης αυτών αλλά και τροποποιηµένων δοµικά παραγώγων
τους επιτρέπει τον σχεδιασµό καινούργιων θεραπευτικών µέσων κατά διαφόρων
ασθενειών αλλά και την χρήση τους σαν ειδικά εργαλεία για την µελέτη και κατανόηση
διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισµού.
Παρ’ όλα αυτά

•

Οι παράγοντες που οδηγούν στην έναρξη και εγκατάσταση φαινοµένων σαν τις

πληθυσµιακές εξάρσεις επικίνδυνων µικροφυκών δεν είναι πλήρως αποσαφηνισµένοι

•

Η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης και της οξύτητας των φαινοµένων, αν και

προτείνονται λόγοι και αιτίες, δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί.

•

Η µελέτη του µηχανισµού δράσης των τοξινών, παρά τα µέχρι τώρα εντυπωσιακά

αποτελέσµατα, φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ

•

Προσδιορισµός των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων που προκαλούν

την εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων.

•

Βελτίωση των µεθόδων άµεσης αναγνώρισης των υπεύθυνων οργανισµών.

•

Καταγραφή φαινοµένων HABs και συσχετισµός µε την εµφάνιση συµπτωµάτων.

•

Ανάπτυξη µεθόδων ανίχνευσης στις τροφές .

•

∆ιερεύνηση του µηχανισµού δράσης των τοξινών – Ανάπτυξη αντιδότων –

Θεραπεία.

•

Ειδική εκπαίδευση των αρµοδίων φορέων υγείας.

