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A TÉMA AKTUALITÁSA

A 21. század egyik legnagyobb közegészségügyi kihívása a megfelelő
mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása bolygónk rohamosan növekvő
népessége számára. A jelenleg alkalmazott víztisztítási eljárások (klór, klór-
dioxid, UV illetve ózon kezelés) elsősorban a vízben levő kórokozók
elpusztítását szolgálják, ezen túlmenően a különböző szűrési módszerekkel
igyekeznek a kémiai szennyeződéseket mérsékelni. Az irodalomban fellelhető
adatok alapján a vízkezelési eljárások során több, mint 700 különböző
vegyület keletkezik. Egy részükről bebizonyosodott, hogy hormonrendszert
zavaró, mutagén vagy éppen karcinogén hatásúak. Ezen víztisztítási
melléktermékek egyike az aromás aldehidek csoportjába tartozó 4-
etilbenzaldehid. A vegyület élő szervezetekre gyakorolt hatásáról nagyon
kevés információ lelhető fel az irodalomban.

EREDMÉNYEK

A comet assay elemzése során a csóvában található DNS% koncentráció
függő emelkedését tapasztaltuk (1. ábra). Már az alacsony koncentrációk
(0.5, 1, 2.5 mg/l) esetében is szignifikánsan megemelkedett a DNS
töredezettség mértéke a negatív kontrollhoz viszonyítva. Ez az arány a
koncentráció növekedésével egyre inkább emelkedett. Az EBA egyértelműen
koncentráció függően növelte a DNS töredezettségének mértékét.

A microarray eredményeinek elemzése során azonosítottuk azokat az
mRNS transzkripteket, melyek a kontrolltól eltérő módon regulálódtak
(p˂0.05, FC≥2), ezek közül 721 transzkript mutatott koncetrációfüggő
reguláció változást. Főkomponens analízis használatával egyértelműen el
tudtuk különíteni a kezelt csoportok eredményeit a kontroll csoportokétól.

Következő lépésként a génexpressziós mintázatokat vizsgáltuk. Ennek során
géneket három különböző génexpressziós klaszterbe soroltuk K-közép (K-
mean) algoritmus használatával. A Klaszter1-ben 198 olyan gén található,
mely az EBA hatására koncentráció-függő módon felül szabályozódik. A
Klaszter2-ben található 203 gén koncentráció függő expresszió csökkenést
mutat. A Klaszter3-ban található 320 gén viszont csak a legmagasabb
kezelési koncentráció (25,6 mg/l) esetében mutat megemelkedett mRNS
expressziót. DAVID biológiai folyamat analízis segítségével számos, stresszel
és DNS- károsodással kapcsolatos biológiai funkciót találtunk a Cluster1-be
tartozó gének esetében, úgy mint sejtszintű válasz a stresszre, valamint
DNS javító mechanizmusok. A Cluster3-ban található gének a legmagasabb
kezelési koncentráció esetében gyulladással, illetve immunrendszerrel
kapcsolatos gének expressziója emelkedett. A Cluster2-ben található gének
sejt proliferációval kapcsolatos funkciókat látnak el, ezek közül a
sejtosztódással, sejtciklussal, osztódási fázisokkal kapcsolatos gének
expressziója növekedett, a többi expresszió csökkenést mutató gén között
(2.ábra).

Az teljes expresszió analízis alapján azt feltételeztük, hogy az EBA expozíció
indukálhatja a DNS-károsodás és a gyulladással kapcsolatos gének
expresszióját, valamint gátolja a sejtproliferációhoz kapcsolt géneket.

Ennek igazolására elvégeztük a farok regenerációs képességének
vizsgálatát, és a várakozásoknak megfelelően azt kaptuk, hogy az EBA
szignifikánsan csökkenti a farok regenerációs kapacitását 48 és 72 óra után
is mindhárom kezelt csoportban (3/D ábra). Így elmondható, hogy az EBA
valóban csökkenti a sejtciklussal kapcsolatos génhálózat működését.

2. ábra: A DAVID analízis eredménye

3. ábra: A farok regenerációs képességének vizsgálata1. ábra: A Comet Assay eredményei oszlopdiagramon ábrázolva

MÓDSZEREK

Vizsgálataink során a 4- etilbenzaldehid (EBA)génműködésre gyakorolt
hatását vizsgáltuk microarray módszerrel. A módszerrel határoltuk be azokat
a géneket, melyek expressziójában szignifikáns változás következik be a
kontrollhoz képest, majd in silico módszerekkel feltérképeztük azokat az
útvonalakat, melyeket az EBA befolyásol. Eredményeink alátámasztására,
Commet Assay-t és farok regenerációs vizsgálatot végeztünk a microarray
vizsgálat esetében alkalmazott kezelési koncentrációkkal. Minden vizsgálatot
laboratóriumi körülmények között tenyésztett 'AB' zebradánió vonalon
végeztünk.

Microarray assay
Az embriókat a 96- 120 hpf közé eső expozíciós ablakban kezeltük a
microarray vizsgálathoz. Öt koncentrációt alkalmaztunk (1.6, 3.2, 6.4, 12.8,
25.6 mg/l), koncentrációnként 6-6 csoportot, csoportonként 50-50 embriót
kezeltünk. A microarray vizsgálat során Agilent SurePrint G3 Custom GE
8x60k (Amadid G4102A, Agilent Technologies, USA) arrayt használtunk.
Minták előkészítését, jelölését, majd a microarray lemzekre történő felvitelét
a kifejezetten Agilent Gene Expression oligo microarray-ekhez tartozó ’One-
Color Microarray- Based Gene Expression Analysis, Low Input Quick Amp
Labeling Protocol’-t ( Version 6.6, September 2012, Agilent Technologies,
USA) használtuk. A array-k szkennelése a Genovia GmbH-nál történt
(Zwenkau, Germany) Agilent DNA Microarray scanner segítségével.

Comet Assay
A vizsgálatot Žegura és Filipić (2004) módszerét alapul véve végeztük,
pozitív kontrollként Luperox®-ot (Sigma) használtunk. A vizsgálathoz 24 hpf
embriók szükségesek. Az embriókat 1 órával termékenyülés után 0.1, 0.5, 1,
2.5, 5, 7.5, 10 és 12 mg/l-es EBA, valamint 20 és 40 mg/l-es Luperox®
oldatottal kezeltük, negatív kontrolként a ZebTEC rendszer vizét használtuk.
A Comet Assay protokoll végén a lemezeket 2µg/l-es etídium-bromid oldattal
megfestettük, lefotóztuk majd TriTek CometScore™ Freeware 1.5 szoftver
segítségével maghatároztuk a DNS%-ot a csóvában. Koncentrációnként 3 -3
ismétlésben, ismétlésenként 45 mérést végeztünk. A koncentrációk
összevetéséhez Kruskal-Wallis tesztet ( H = 978.714, df = 10, p-
value<0.00001), míg a páronkénti összevetéshez Dunn- tesztet
alkalmaztunk.

Farok regenerációs képességének vizsgálata
A kezelést 96-120 hpf között végeztük három különböző koncentrációval
(1.6, 3.2 and 6.4 mg/l). Közvetlenül a kezelés előtt a halak farkát
részlegesen amputáltuk. A farok regeneráció intenzitását 24, 48 és 96
órával az amputáció után vizsgáltuk (A vizsgálati metódus és a farok
regenerációja a 3/A,B,C ábrán látható).

Klaszter Top 5 biológiai funkció p-érték

Klaszter1

fénysugárzásra adott válasz 1,38E-06

sugárzásra adott válasz 4,38E-06

DNS javítás 1,11E-05

DNS károsodásra adott válasz 2,07E-05

sejtszintű válasz a stresszre 3,82E-05

Klaszter 2

sejtosztódás 3,24E-12

sejtciklus 5,14E-10

M fázis 1,37E-07

sejtciklus fázisok 1,79E-07

sejtciklus szabályozás 1,16E-06

Klaszter 3 

baktériumokra adott válasz 0,00523

szerves vegyületekre 0,008128

Immunválasz 0,014503

sejtszintű aminosav származékokkal kapcsolatos 

folyamatok
0,04253

inorganikus vegyületekre adott válasz 0,048799
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