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progesztogének: 1-50 ng/L 

(progeszteron és szintetikus analógok)

ösztrogének: 0.1-20 ng/L 

(E1, E2, E3 és szintetikus EE2)

Problémafelvetés

Farmakológiailag aktív anyagok jelenléte a globális ökoszisztémában

Orális fogamzásgátló tabletták hatóanyagai

progeszteron, drospirenon, gesztoden és levonorgesztrel



Miért a nagy mocsári csiga (Lymnaea)?

Fodor et al. (2020) eLife 9:e56962; Benjamin PR (2008) Scholarpedia 3:4124

- az egyedek a gyógyszermaradványokkal terhelt ökoszisztémában élnek

- az 1970es évek óta a használják neurobiológiai és ökotoxikológiai kutatásokhoz (+evolúció,

fejlődésbiológia, öregedés és neurodegeneratív betegségek modellezése) – széles ismeretanyag

- gerincesekhez hasonló viselkedési mintázatokat mutat (pl. táplálkozás, szaporodás, tanulás)

- „agyi” folyamatok

pl. táplálkozás

központi idegrendszerLymnaea stagnalis

táplálkozási neuronhálózat



A Lymnaea krónikus progesztogén kezelése

- Kontrollált laboratóriumi kísérletek

- Felnőtt, érett (5 hónapos) egyedek a saját laboratóriumi tenyészetünkből

- 2 kísérleti csoport

- kontroll

- progesztogén kezelt: 10 ng/L

Progesztogén mix: progesteron, drospirenon, gestoden, levonorgestrel eqi-koncentrációja

Realisztikus

környezeti kockázatbecslés

– átlagos környezeti koncentráció

Oxigenizált ‚csiga’ víz

konstans 20°C (±1 °C)

12:12 óra fény:sötét

Vízcsere kétnaponta1 day 21 days

akklimatizáció hormonkezelés

PRG, DRO, GES, LEV



Célkitűzések

SEJT- és MOLEKULÁRIS
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Potenciális udódszám

Zrinyi et al. (2017)

Aquatic Toxicology 190, 94-103

Petezsákok minősége

spermiumszám

Effektív utódszám

reprodukciót irányító neuropeptidek

hatásmechanizmus ‚mély’ molekuláris háttere



Reprodukciót irányító neuropeptidek

Koene (2010) Frontiers in Behavioral Neuroscience 4: 167

Benjamin and Kemenes (2020) Advances in Invertebrate (Neuro) Endocrinology

14 nagy peptid/protein prekurzor

CDCH prekurzor

Schistosomin prekurzor

Ovipostatin prekurzor

APGWamide prekurzor

Corazonin prekurzor

Conopressin prekurzor

Myomodulin prekurzor

Pedal peptide prekurzor

Neuropeptide Y prekurzor

FMRFamide prekurzor 1

FMRFamide prekurzor 2

Inhibitory peptide prekurzor

LFRFamide prekurzor

FVRI prekurzor

57 aktív neuropeptid reprodukció: 41



vertebrate GnRH (GnRH) – Vertebrate, Echinodermata

Adipokinetic hormone (AKH) – Arthropoda, Mollusca, Nematoda

Corazonin (CRZ) – Arthropoda, Mollusca, Annelida

AKH-CRZ-related peptides (ACP) – Arhropoda

GnRH neuropeptid szupercsalád

Corazonin (CRZ) – Arthropoda, Mollusca, Annelida

Stressz

Pigmentáció

Táplálkozás

Mozgási aktivitás

Szívszabályozás 

Reprodukció

spermium termelés

és ürítés

Hauser and Grimmelikhuijzen (2014), Gen Comp End 209:35–49

Plachetzki et al. (2016), Gen Comp End 234:10–19

Tsai (2018), Gen Comp End 264:58–63



teljes CNS

RNA cDNA PCR

in silico azonosítás és nukleotid szekvenálás

1

3 Lymnaea stagnalis corazonin: ly-CRZ

2

ap-CRZ cds

EU204144
ly-CRZ cds

??

CCACAACAACAAAACTACCACTTCAGCAACGGCTGGTACGCCGGCAAGAAGCGCTCTTCCCC

Q N Y H F S N G Y AW G K K R

Fodor et al. (2020) General and Comparative Endocrinology 299:113621

funkcionális peptid

ATT S S P

NCBI: MN385595

Nukleotid

szekvenálás



ly-CRZ aktív peptid szekvencia validálás

teljes CNS Tömegspektrometria

Fodor et al. (2021) Scientific Reports 11(1):10028



ly-CRZ transzkript a központi idegrendszerben

CRZ

actin

actin – no RT

- 140 bp

- 109 bp

Fodor et al. (2020) General and Comparative Endocrinology 299:113621



ly-CRZ aktív peptid a központi idegrendszerben
Piros körök: ly-CRZ-immunpozitív neuronok

100 µm

100 µm

100 µm

Antigén: CNYHFSNGWYA-amide

Mozgási aktivitás Táplálkozás

Reprodukció
Szívszabályozás

100 µm

Fodor et al. (2020) General and Comparative Endocrinology 299:113621



Lymnaea reprodukciós rendszere

zsigerdúc
termelés tárolás

Seminal vesicles
Ovotestis

Prostate gland

Penis

Albumen gland

Muciparous gland

Oothecal gland

Vas deferens

Fodor et al. (2022) – in prep

párosodó szervek

adapted from Koene (2010) Frontiers in Behavioral Neuroscience 4: 167



ly-CRZ peptid a hímnős mirigyben és a szeminális

vezikulumokban

zsigerdúc

OT

Hep

Fodor et al. (2022) – in prep
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Pénisz komplex szabályozása

De Boer et al., 1997

Fodor et al. (2021) Scientific Reports 11(1):10028

Péniszideg retrográd visszatöltése Visszatöltött neuronok

intenzifikálás

rubeán sav



Pénisz komplex szabályozása

Retrograd töltéssel (fekete) kombinált anti-CRZ (piros) immunjelölés:

Fodor et al. (2021) Scientific Reports 11(1):10028

Kettősen jelölődő sejtek az anterior lobe-ban



ly-CRZ peptid a pénisz komplexben

Szerotonin (zöld) és CRZ (piros) immunjelölés:

Fodor et al. (2021) Scientific Reports 11(1):10028

Szerotonin-t és CRZ-t tartalmazó idegrostok a preputium longitudinális izmában
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Utódszám ly-CRZ peptid injektálás után

Fodor et al. (2021) Scientific Reports 11(1):10028
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Fodor et al. (2022) – in prep

Seminal vesicles

Seminal vesicles

(1) Festés MitoTracker® Deep Red FM-el

(2) Inkubálás, centrifugálás, mosás

(3) Fixálás PFA-val

(4) Mosás

(5) Magfestés Hoechst 33342-el

Progesztogén kezelés: Spermiumszám

R1 gate

100 µm

Progesztogén kezelés hatása
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Globál spermiumszám változás

2017: metaanalízis - 1973 és 2011 között 7500 megjelent releváns tanulmányt dolgoztak fel 

Észak-Amerika, Európa, Ausztrália és Új-Zéland férfi lakossága körében:

- a spermium koncentráció 52,4%-al csökkent

- az abszolút spermium szám 59.3%-al csökkent

Levine et al. (2017) Hum Reprod Update 23(6):646-659. 

2021

0.8%

5 %
20 % 50 %

2035

0.9%



Fodor et al. (2020)  Malacologia 64(1):69-77

A gerinces sex szteroidok egy többlépéses útvonalban

szintetizálódnak ami a koleszterin oldalláncának vágásával

kezdődik és a tesztoszteron aromatizálásával ér véget.

6 lépést bizonyítottan képesek megcsinálni és az

ezeket katalizáló enzimek génjei is megtalálhatóak a

puhatestű genomokban

- koleszterin-oldallánc hasító enzim

- aromatáz

Fodor et al. (2020)  Malacologia 64(1):69-77

Fodor et al. (2020) Molecular and Cellular Endocrinology 516:110949

NCBI:

MT643176

MT643177

MT643178

MT655302

MT655303

MT655304

MT655305

MT655306

MT655307

Sex szteroid szintézis a puhatestűekben



Sex szteroid receptorok a puhatestűekben

Fodor et al. (2020) Molecular and Cellular Endocrinology 516:110949

Fodor et al. (2021) Malacologia 64(1):69-77

- Lymnaea_nER (NCBI: MN989918)

- Lymnaea_PGRMC1 (NCBI: MT178274)

A környezetben található progesztogének okozta fiziológiás hatások lehetséges módjai:

(1) Specifikus ligand-receptor útvonal (mPRβ, mPRγ)

(2) Aspecifikus ligand-receptor útvonal (G-protein kapcsolt receptorokon vagy ősi multifunkcionális

receptorok - NR1I/J/H)

(3) A felvett szteroidok metabolizálásával járó biokémiai és fiziológiás folyamatokat anyag és

energia reallokációt igényelnek

Receptor nER nAR nPR mPRα mPRβ mPRγ mPRδ mPRε PGMRC1 PGMRC2 neudesin neuferricin

Homologs 

in molluscs

membrán receptorok membrán-asszociált receptoroknukleáris receptorok
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Köszönöm a figyelmet!


