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A.

Stffir med hormonlignende virlcning'

Tributyltin(TBT)elenorganisktin-forbindelse,somtilsættes
skibsÅaling for at forhindre bevoksninger af alger' muslinger' rurer

og lignendJ. TBT er giftigt og nedbrydes normalt forholdsvis hur-

ifitr"iu mellemproduft"tÅ obr (dibutyltin) og MBT (monobutvl-

ti71selgur l. I ittrattige sedimenter er den biologiske halverings-

tid'for aile 3 typer butyltin (den tid, det tager inden koncentrationen

i sedimentet.ihulu.i.t) imidlertid lang, 1-10 år' Koncentrationen

afTBTideindredanskefarvandeer0,3.2,4ngTBT/literhawand.
TBT fremkalder kønsændringer hos hunner af konksnegle' Sam-

menhængen mellem TBlkoncentrationen i hawand og forekom-

sten af kinsændringer hos konksnegle er vrst i Jigurt2 '

Koncentrationen af butyltin (TBT, DBT, MBT) i havblndel og i

udvalgte organismer ta aet sydlige Storebælt er vist i figur 3 '

Tribu§ltin Dibutyltin Monotutyltin Tin(lV)
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Figur 1.
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Grad i udviklingen af hanlige

kønskaraktereihos hunner al konksnegle

a: PseudoPenis
b: Sædleder
c: Misdannet ægleder

ng TBT/L havvand

Figur 2.På y-aksen angiver 0 normale hunner og 6 hunner med sædleder' som blokerer æg-

lederens udgang.
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Butyltin (ng titVg tørvægt)

Muslinger Skrubbe" Marsvin'

Havbunden Konksnegle Ederfugl'

. I skrubbe, ederfugl og marsvin
er koncentrationen målt i leveren.

Figur 3.

Giv forslag til faktorer, der kan have betydning for den biolo-

giske,halveringstid.

Analysery'gur 2, oggiv en sandsynlig forklaring på, at TBT kan

give kønsændringer hos hunner af konksnegle'

Analysery'gur 3, og diskuter betydningen af de viste resultater.c.
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B. Mange miljøfremmede stoffer har ligesom TBT vist sig at kunne

påvirke kønsudviklingen hos dyr. Nogle af disse stoffer har østro-

gen virkning. Til påvisning af dette er udviklet en test, der anvender

genmodificerede gærceller. Gærcellerne har ffiet indsat to plasmi-

der: et plasmid (a) med genet for den humane østrogen-receptor, og

et andet plasmid (b), som koder for et markøt-en4rn, seJigur 4.
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Figur 4.

Forklar kort, hvordan man kan få gærceller til at danne den

humane østrogen-receptor.

Forklar princippet t den i figur 4 vrste metode til påvisning af
østrogen eller østrogenlignende stoffer.

Hvorfor er det vigtigt at kunne undersøge, om et givent stof har

kønshormonlignende virkning i havmilj øet?
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