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Problémafelvetés - magas szervesanyag tartalmú oldatok 
tesztelése embrión 

Magas szervesanyag tartalmú oldatok teszelésére alkalmas 
módszerek jellemzői: 
• Expozíció kezdete 4  - 128 sejtes állapotban (termékenyülést követő 4. 

órában az embriók túlélése magasabb (Geller és Heinrichsdorf 2001)) 
• Az embriók méretéhez viszonyítva nagy térfogatban kell elvégezni 
• Vizsgálati anyagot hígítani kell —  nagy mennyiségű hulladék keletkezik 
• Az expozíció 48- 120 óra, az előírt vizsgálati végpontok száma csekély 
• Oxigénhiány léphet fel a tesztközegben 
 
 
 
 
 
 

 



A mikroinjektálás, mint kísérleti technika 
• Mikroinjektálás — üvegkapillárissal (mikropipetta)  kis 

mennyiségű anyag elő szervezetbe bejuttatására 
 

• Elsősorban emlősökre lett kidolgozva a módszer 
 

•  Alkalmazása: transzgenikus vonalak előállítása, embriók 
közötti sejt tanszplantáció, patogén mikoorganizmusok 
vizsgálata 
 

• Különbségek az emlősök és a halak mikroinjektálása között 

Embriók 
száma Reprodukciós ciklus Embriófejlődés 

Infrastruktúra 
igény 

Emlős kevés hosszabb idő Testen belül nagy 
Hal sok folyamatos külső kicsi 



Toxikológiai vizsgálatok halakon 
mikroinjektálás segítségével 

- a kezdetek- 
 

Szivárványos pisztráng 
embrió 

1994 Indole-3-carbinol, AFB1 indole-3-carbinol 
antikarcinogenitás aktivitás 
vizsgálata 

Dashwood et al. 

Zebradánió, medaka 
embrió 

1997 HCB, TCDD, toluene, 
benzene, ezek 
keveréke 

karciovasculáris defektusok Mizell és Romig 

 Ezüstlazac embrió 1988 AFB1 májkárosodás Black et al. 
Medaka, guppi lárva 1988 Benzo(a)pyrene máj karcinogenitás 
Szivárványos pisztráng 
embrió 

1994 PAH, PCB EROD aktivitás és mortalitás Engwall et al. 

Zebradánió embrió 1999 4-chloroaniline máj és kopoltyú citopatológia 
és regeneráció 

Burkhardt-Holm 
et al. 

Szivárványos pisztráng 
embrió 

1988 Benzo(a)pyrene karcinogenitás vizsgálat Black et al. 

Medaka embrió 1995 pentachlorophenol PCP hatás vizsgálat Helmstetter et al. 
Szivárványos pisztráng 
embrió 

1998 AFB1, klorofillok Klorofillok kemopreventív 
hatás az aflatoxinra  

Dashwood et al. 

Szivárványos pisztráng 
embrió 

1999 Arzén máj hiperplázia és vese 
fibrózis 

Kotsanis és 
Iliopoulou-
Georgudaki 



Toxikológiai vizsgálatok halakon 
mikroinjektálás segítségével 

Miért nem terjedt el a kezdeti próbálkozások után? 
 
• Magas mortalitási értékek jelentkeztek még a kontroll csoportok 

esetén is 
• Időigényes módszer tartották 
• A kapott eredmények értékelése nehézkesnek tűnt — korrekció a 

kontroll csoport mortalitási eredményeivel. 
 

Mivel érvelnek manapság a módszer ellen? (Hátrányok) 
 
• Nem alkalmazható dózis-hatás összefüggés meghatározására 
• A szik kiáramolhat az injektálás helyén 
• Kicsi cseppméret választása a kapilláris eltömődését okozhatja 
• Nem tartható a csepp mérete az injektálás során 
• Nem természetközeli vizsgálat 
 



Toxikológiai vizsgálatok halakon 
mikroinjektálás segítségével 

Mivel érvelünk mi a módszer mellett? (Előnyök) 
 
• Gyorsan, nagy mennyiségű embrió kezelhető. 
• Kevés vizsgálati anyag szükséges — csökken a hulladék 

mennyiség 
• Kiküszöbölhető az ikrahéj barrier hatása 
• A bejuttatott anyagmennyiség egészét felhasználja az embrió 
• Alkalmazható magas szervesanyag tartalmú oldatok tesztelésére 

vizes közegben 
• Nagyon korai kezelést tesz lehetővé 
• Megfelelő tervezés mellett lehet dózis hatás összefüggést 

kimutatni 



A mikroinjektálás folyamata 



A mikroinjektálás folyamata 



A mikroinjektálás folyamata 



A mikroinjektálás folyamata 



Mikroinjektálás 



Injektálási térfogatok és a 
cseppméret tartása 



Mikroinjektálás - embriók 
válogatása 

• mikroinjektálásból adodóan 
elpusztult egyedek eltávolítása 
 

• pusztult egyedek eltávolítása 
 

• nem megtermékenyült 
egyedek eltávolítása 



Ochratoxin-A és biodegradációs 
melléktermékének vizsgálata 

• A mikotoxin szennyezés globális probléma 
• A mikotoxin szennyezés csökkentése biológiai úton 

mikroorganizmusok segítségével is lehetséges → kockázatokat 
rejthet magában 
 

• Ochratoxin-A (OTA): Teratogén, genotoxikus, neurotoxikus, 
immunszuppresszív, karcinogén, nefrotoxikus 

 
• Cupriavidus basilensis ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs: 98%-os 

OTA-degradáló és méregtelenítő képesség→ nem toxikus OTα 
keletkezik 
 

• Az ŐR16 jelzésű baktérium degradáló és detoxifikáló 
hatékonyságának vizsgálata mikroinjektálás segítségével 
 



Kísérlet felépítése 

• LB tápoldat 
• Zebrafish Ringer’s oldat 

 
• ŐR16 baktériumtörzs  

I. fázis 

II. fázis 
• OTA 5 ppm 
• OTA bontási mellékterméke 

 
 

• Ikratétel kontrollok 

Cseppméret      Injektált mennyiség 
75 μm                               0.22 nl 
100 μm                             0,52 nl 
150 μm                              1,77 nl 
200 μm                             4,17 nl 

 

Cseppméret   Injektált mennyiség 
200 μm                        4,17 nl 

 



Eredmények 
Kontrollok eredményei 

• ZFR - Zebrafish Ringer’s — 
injektálási módszer kontroll 

• LB táptalaj — bakteriális bontási 
módszer kontroll 

(Kruskal-Wallis, Dunn post hoc teszt) 



Eredmények 
ŐR 16 jelzésű baktériumtörzs normál anyagcsere 

termékei 

(Kruskal-Wallis, Dunn post hoc teszt) 



Eredmények 
OTA bontási koncentráció kiválasztása 

(Kruskal-Wallis, Dunn post hoc teszt) 

(Anova, Tukey's páronkénti összehasonlítás) 



Eredmények 
 OTA bontás utáni vizsgálat  

Kruskal Wallis teszt - Dunn post hoc teszt (p < 0,05)  

(nl) 

*    P≤0,05 

* 
* 

* 



 Mortalitási eredmények összehasonlítása  

Kruskal Wallis teszt - Dunn post hoc teszt (p < 0,05) 

A 

AB 

B 

B 

B 

A;A 

A 

A 

(nl) 

0,22 0,52 1,77 4,17 



Értékelés 
Mikroinjektálási módszer 

• A Ringer-oldat mortalitási eredményei 10% alatt — OECD 
előírás kontrollcsoportra  
 

• Sikerült dózisfüggő változásokat kimutatnunk az injektálási 
technika alkalmazásával  
 

• mikroinjektálással történő anyagbejutattatás alkalmazható az 
ökotoxikológiai vizsgálatok során — kis 
tesztanyagmennyiséget igényel és pontos hatást mutathat 
 

• megfelelő a magas szerveanyag-tartalmú oldatok tesztelésére 
— nem szükséges a vizsgálati anyag megváltoztatása 
(például: higítás, oldószer) — nincs oxigénhiány 
 



Értékelés 
 Biodegradációs melléktermék vizsgálat 

A bontáshoz használt baktériumtörzs termelt 
káros anyagcseretermékeket 

 
A mikrobatörzs nem toxikus melléktermékké 

bontja az OTA-t 
 
Az ŐR16 jelzésű baktériumtörzs alkalmazható 

lehet lehet zárt térben OTA-szennyezett 
takarmány detoxifikációjára 

 



 
• bontótörzsek vizsgálata — más mikotoxinok esetén is  

 
• különböző bontási módszerek vizsgálata 

Kitekintés 



 
 
A munka a következő támogatásokkal valósult meg:  
VKSZ_12-1-2013-0078; 
NVKP_16-1-2016-0009 pályázatok; 
valamint a Bolyai János kutatási ösztöndíj támogatták 

 
Köszönetnyilvánítás: 
Halgazdálkodási és a Környezetbiztonsági- és Környezettoxikológiai 
tanszék munkatársainak. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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