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A kísérlet… 
1. 2-hetes zebradániókon végeztünk húszhetes 

expozíciós kísérletet. 

2. etinil-ösztradiol (5 ng/l) (EE), glyphosate (100 

µg/l) (G), POEA (37,4 µg/l) (P) kezelés+ 

kezeletlen kontrollcsoport. 

3. Az akváriumok vizének 1/3 részét hetente 

cseréltük. 

4. Az elvesztett kezelőanyag-mennyiséget a vízcserét 

követően pótoltuk. 

5. A zebradániók a kísérlet során Ocean Nutrition 

sórákot kaptak. 

6. 12 db kezelőakvárium, egyenként 60 db vegyes 

ivarú zebradánió-egyed 
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 Áramlási citometriás vérkép 
zebradánió (Danio rerio) 

20-hetes etinil-ösztradiol-, glyphosate- vagy POEA-kezelés után 
Kísérlet kezdete Kísérlet vége 

Áramlási citometriás 

előkísérletek kezdete 

Kontrollkörülmények között élő 

zebradániók vérsejtjeinek festése és 

leválogatása, kenetkészítés a 

kiszortolt sejtekből, Giemsa-festés 

Zebradániók feldolgozása, 

vérmintavétel, festés, 

egyedenkénti áramlási 

citometriás mérések, 

adatelemzés 

Sejtek azonosítása 

és számolása, 

adatfeldolgozás, 

statisztika,  
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„A” csoport, 20-hetes expozíció 

„B” csoport, 8-hetes expozíció és 12-hetes ‘recovery’ 
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Vérminta vétele 

1. Altatás (szegfűszegolaj) 

 

2. A zebradániók farokúszóját levágtuk 

 

3. A zebradánió sebzéssel lefelé 1,5 ml-es 

eppendorf-csőbe helyeztük (0,5 ml 

zebradánióringer (100 IU ammónium 

heparin/ml))  

 

4. 1 perc centrifugálás 2000 rpm-en 
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A DiOC6(3) zöld fluoreszcens festék 

Festés 50 nM DiOC6 

festékkel, 15 percig, sötétben, 

szobahőmérsékleten 

inkubálva 

Mintánként 30 000-30 000 

sejtet vettünk fel az áramlási 

citometriás mérés során 
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3,3′-dihexil-

oxakarbocianin

-jodid 

1. Az endoplazmatikus 

retikulum, a vezikulum-

membránok és a 

mitokondriumok 

megfestésére használják 

2. A festék hidrofil csoportjai 

által kötődik 

3. A DiOC6 fototoxikus. A 

festett sejtek sötétben 

szállítandók 



Áramlási citometria: hidrodinamikus 

fókuszálás és koaxiális áramlás 
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FacsAria III 

áramlási citométer 

és szorter 



Az áramlási citométer detektált 

paraméterei és a populációk 
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Az áramlási citométeres méréseket az ELTE Immunológia Tanszékén végeztük. 

 



Sejtek mikroszkópos meghatározása 

Kenet készítés, Giemsa-

festés, mikroszkópos 

sejtmeghatározás 

8 Állatorvos-tudományi Egyetem, Exotikus- és Vadállat-egészségügyi Tanszék 



A TUNEL+-sejtek száma zebradánióvérben 20-hetes expozíciót követően 

Statisztikailag szignifikáns hatás nem 

mutatható ki. 
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Etinil-ösztradiol, glyphosate és POEA-

kezelt Danio-csoportok TUNEL+-

vérsejtjeinek száma 10000-es mintában 
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Különböző kezelésű hím zebradánió 

csoportok neutrofil granulocita száma 

20-hetes kezelést követően 

** 
** 
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Különböző kezelésű nőstény zebradánió 

csoportok neutrofil granulocita száma 20-hetes 

kezelést követően 
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Feltehetően juvenilis vörösvérsejtek 

Különböző kezelésű hím zebradánió csoportok  

vörösvérsejt (R3) száma 20-hetes kezelést 

követően 

** 



A neutrofil granulociták funkciója 

1. A granulumaik toxikus anyagokat tartalmaznak, 

amelyek a  baktériumokat és a gombákat megölik vagy 

gátolják a növekedésüket. 

2.  A neutrofilok a respiratorikus burst aktiválásával 

támadják meg a patogéneket, illetve a fertőződött, 

károsodott sejteket.  

3. A neutrofilok respiratorikus burst-jének fő termékei 

erős oxidáló ágensek, mint például hidrogén-peroxid, 

oxigén-szabadgyökök és hipoklorit.  

4. Először a neutrofil granulociták érkeznek a fertőzés 

helyszínére. Egy egészséges felnőtt csontvelője napi több 

mint 100 milliárd neutrofilt termel, melyek száma egy 

akut gyulladás esetén akár a tízszeresére is nőhet. 
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Az alacsony neutrofil 

granulocitaszámot neutropeniának nevezik 
 
1. – lehet kongenitális (a születés előtt, vagy a születés 

körül létrejött), vagy később is kialakulhat 

 

2. – gyógyszerezés mellékhatásaként is előfordulhat (pl. 

kemoterápia) 

 

3. – esetében potenciálisan jelentősen megnövekszik a 

fertőzések száma  

 

4. – lehet az intracelluláris neutrofil paraziták által 

történő fertőződés eredménye is 

Neutropenia 
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Összefoglalás 
TUNEL: A 20-hetes expozíciójú G- és P-csoportok átlagos 

TUNEL+-sejtszáma 50%-kal nőtt 

 

 Granulociták: A 20-hetes expozíciójú EE- és G-csoportú hím 

zebradániók neutrofil granulocitaszáma 30%-ra csökkent (*,*),         

VALAMINT 

                           A 20-hetes expozíciójú EE, G, POEA-csoportú 

nőstény zebradániók neutrofil granulocitaszáma is mintegy 30%-

ra csökkent, de ez nem látszott szignifikánsnak, mert nagy volt a 

kontroll szórása  

 

Juvenilis vörösvérsejtek: A G-csoportú hím zebradániók kis 

vörösvérsejt-populációja  64 %-ot növekedett (*) 

 

Mindez neutropéniát, a fertőzéseknek való fokozott kitettséget (G, 

EE hímek, EE, G, P nőstények ) és a hím G-csoportban 

valószinűleg a vörösvérsejtek pusztulása által kiváltott hipoxiát  

jelent, amit a juvenilis vörösvérsejtek számának növekedése 

ellensúlyoz. 
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