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• Hígtrágya alapú öntözővíz 16 db
Környezeti minták xenoösztrogén

vizsgálatának nehézségei

• Több száz molekula rendelkezik hormonháztartást megzavaró 

hatással

• A vegyületek szerkezeti változatossága miatt különböző analitikai 

módszerek szükségesek a kimutatásukhoz

• Környezeti mintákban keverékek formájában vannak jelen a 

vegyületek

• A hatás oldalról történő megközelítés egyfajta megoldást jelenthet  

a problémára→ transzgenikus biomarker modellek használata



• Hígtrágya alapú öntözővíz 16 db

Állattartó telepek környezeti terhelése 

ösztrogénhatás szempontjából

• Az állattartó telepeken jelentős mennyiségű trágya keletkezik, melyet szerves 

trágyaként szívesen használnak fel a növénytermesztésben. 

• A mezőgazdasági hulladékok, például a szarvasmarha-gazdaságok trágyája, 

azonban a természetes és szintetikus szteroid ösztrogének és nem szteroid 

típusú ösztrogénvegyületeknek is a forrásai. 

• Egy telep ösztrogén kibocsátását (takarmányozás, életkor, állománynagyság, 

vemhes állatok száma stb.), valamint az ösztrogénhatású anyagok környezeti 

sorsát is számos tényező befolyásolja (pl. talaj tulajdonságai, mikrobiológiai 

tényezők, időjárás stb.).

• A trágyában nem csak ösztrogénhatású vegyületek találhatóak, ezek 

befolyásolhatják a hatásukat.



• Hígtrágya alapú öntözővíz 16 db

Transzgenikus élesztőmodellek 

használata EDC vegyületek kimutatására

Előny:

• Széleskörben elterjedt módszerek a környezeti minták in vitro 

vizsgálatára, elérhető vizsgálati protokollok

• Komplex minták tesztelésére is alkalmas

• Olcsó és gyors a használatuk

Hátrány:

• Nem képes egy magasabb rendű szervezet komplexitásában 

vizsgálni a mintákat

• Hormonszenzitív életfázisok vizsgálatára alkalmatlan



• Hígtrágya alapú öntözővíz 16 db

Transzgenikus hal modellek használata EDC 

vegyületek kimutatására
Előny:

• Képes a komplex, teljes szervezetre jellemző hatások in vivo kimutatására

• Endokrin rendszere nagy hasonlóságot mutat a többi gerincesével

• Teljes életciklus eltöltése vízi környezetben

Hátrány:

• Magasszervesanyag tartalmú minták esetében korlátozott alkalmazhatóság

• Bizonyos esetekben állatvédelmi törvények hatályosak a vizsgálatokra, transzgenikus engedélyek

• A vonalak előállítása költséges

• Élesztőhöz képest hosszabb a kimutatási idő

• Nincs/kevés szabványosított vizsgálati protokoll

Hogyan lehet a két módszert kombinálni?



• Hígtrágya alapú öntözővíz 16 db

• 50 ml centrifugálása ( 4200 fordulatszám, 20 percig, 4°C-on ) 

•Folyékony fázis 16 minta:

Szilárd Fázisú Extrakció (SPE, Oasis HLB 6cc/250 mg)

(30 ml         5 ml) 

•Iszap fázis 16 minta:

Ultrahang: metanolos kirázás (30 °C-on, 30 percig)

(2 g         5 ml)

Minták gyűjtése és előkészítése

• Telep 1-K (Komárom-Esztergom megye) 

• Telep 2-V (Pest megye) 

• Telep 3-S (Baranya megye) 

• Telep 4-Sz (Somogy megye)

2017 január és július között 4 alkalommal



Saccharomyces cerevisiae BJ 3505

hERα aktiválódásának mérése

β-galaktozidáz enzimet kódoló lacZ 

riporter gén indukciója

lacZ riporter gén egy ösztrogén receptor 

kötőhelyhet (ERE) tartalmazó

promoterhez kapcsolódik

Yeast Estrogen Screen

CPRG hozzáadása: színreakció

Eredmények leolvasása: 580 nm, 620 nm

Eredmény értékelés



YES teszt

Lemez felépítése

• 12 oszlop

• 8 sor (A-H)

(H- vak sor: nincs gomba)

• 96 lyuk

● Pozitív kontroll (E2)

● Negatív kontroll (MQ 
víz)



Tg(vtg1: mCherry) ösztrogén hatást kimutató

transzgenikus bioszenzor zebradánió vonal

Vitellogenin — ösztrogénfüggő Kifejeződése májspecifikus

Kontroll 100ng/l E2

•A jel erősségének kiértékelése 
egyszerű, integrált denzitás érték (ID) 
alapján fényképről (ImageJ szoftverrel)
•Magas szervesanyagtartalmú minták 
vizsgálatához nincs protokoll---
módszerfejlesztések és alternatív 
expozíciós eljárások szükségesek



A vizsgálati módszer kialakításánál figyelembe vett 

tényezők

• Jelentős egyedi érzékenységbeli különbségek az embriók között- felhasznált
egyedszám↑

• Az embriók mája 48 hpf kortól különíthető el- fluoreszcens jel 72 órás 
kortól értékelhető- kezelés indítása 72 órás kortól

• Akut tesztek hossza halmodellen ált. 96 óra- expozíció max. hossza 96 óra

• Magas szervesanyagtartalmú minták oxigénhiányt ezáltal másodlagos 
tüneteket okozhatnak- mikroinjektálás használata, mint alternatív módszer

• A minták tesztelésekor számolni kell azok toxikusságával is - nem lehet 
jelentős pusztulás a kezelések alatt

A vitellogenin és a fluoreszcens jel azonos területen fejeződik ki

50 µg/l E2 kezelés



Injektálandó cseppméret és optimális 

expozíciós idő meghatározása

Toxikus (YES teszt alapján) minta: 50 µm, 100 µm, 200 µm 
átmérőjű cseppekkel szubletális tünetek 
minimalizálása

4000 ng/l E2 tartalmú oldat (YES teszt alapján): injektálása 50 µm 
átmérőjű cseppekkel optimális jelerősség 
kialakulási idejének meghatározása



Injektálandó cseppméret és optimális 

expozíciós idő meghatározása



Végleges módszer

-mikroinjektálás-

• 72 hpf – kikelt, altatott (MS-222)

lárvák

• Injektálás 50 µm átmérőjű 

cseppekkel

• Fényképezés (BF és mCherry

szűrő) 96 óra múlva (3x 20 

egyed/minta)

• Integrált denzitás értékek

meghatározása

• Eredmények értékelése



• 7 különböző hígítás ( 10x-

10 000x)

• 10 000x hígításnál összes

minta (32 db) negatív

• Tömény minták legtöbbször

túllépték a módszer felső

kimutatási határát

• Minden mintát minimum 2 

ismétlésben vizsgáltunk

• Hígítás növelésével erősebb  

ösztrogénhatást mértünk

• Minden minta pozitív volt!

Élesztő eredmények



Élesztő eredmények



Integrált denzitás eredmények 

Elemzés egy „Cut-off formula” segítségével: (MEAN + 3 x SD) of negative controls Classen et al. (1987)

Ösztrogénhatás igazolása 20 minta estében (összes mintaszám:32)
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Reprezentatív felvételek a kezelt embriók májáról

A minták hepatotoxikus hatása befolyással van az ösztrogénhatás kimutatására



Összefoglalás
-A hígtrágya alapú öntözővíz minták jelentős mértékben 
tartalmazhatnak ösztrogénhatású vegyületeket. A termőtalajra 
történő kijuttatása kockázatot rejthet magában.

- Az ösztrogénhatású vegyületeket kimutatására mind az 
élesztő-, mind a halteszt alkalmasnak bizonyult. Jól 
kiegészítették egymást.

-A magas szervesanyagtartalmú minták ösztrogénhatásának 
vizsgálatára kidolgozott injektálásos módszer működik a 
transzgenikus  zebradánió vonalon. 

-A fluoreszcens jel erősségét a szubletális tünetek erőssége, az 
expozíciós idő és az egyedi preferencia is befolyásolja.

- A teljes év további mintáinak vizsgálatát és összehasonlítását 
folytatjuk.



Köszönöm szépen a 
megtisztelő figyelmüket!
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