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I. Bevezetés és célkitűzések

EDC (Endokrin Rendszert 

károsító) vegyületek

Ösztrogénhatású anyagok

Egyéni és populációs hatás

Állatvilág és az ember

Rövid- és hosszútávú 

biolgógiai vizsgálatok 

szükségesek

Zebradánió mint modellállat

Legnagyobb mértékben a vizet 

szennyezik

A cél egy olyan vonal létrehozása volt, melyben  egyszerre követhetőek nyomon folyamatukban az ösztrogénhatású anyagok okozta rövid-

(vitellogenin szint változás) és hosszútávú (ovotestis kilalakulása) élettani folyamatok az állat feláldozása nélkül.



I. Bevezetés – A Chili vonal kialakítása

Tg (vtg1 :mCherry) vonal 

ösztrogénnel kezelt tejes példánya

Casper ikrás (balra) és tejes 

(jobbra)

Tg (ßact:YFP) egyed (balra) és 

petefészek fluoreszcens (YFP filter) 

megvilágítás alatt

3 vonal keresztezéséből

Tg (vtg1 :mCherry)

Ösztrogén érzékeny transzgenikus vonal 

→ vörös izzás a máj területén

Casper (roy-/-;nacre-/-)

Adult korban is transzparens mutáns 

vonal

Tg (β-act:YFP)

Oocyta markerként használható 

transzgenikus vonal

Validálás szükséges!



II. Célkitűzések

1. Chili, mint multicolor

biomarker

transzgenikus, dupla 

recesszív mutáns vonal 

egyedfejlődésének 

jellemzéseMercury is the closest planet to the Sun

Venus has a beautiful name and also is hot

The Earth is the only planet that harbors life

Saturn is the only planet of them all with rings

2. Ösztrogénhatású vegyületek 

a (vtg1 :mCherry) transzgén 

expressziójára gyakorolt akut 

hatásának in vivo vizsgálata a 

Chili vonal embrióin

3. Ösztrogén érzékenység 

összehasonlítása a 

vtg1:mCherry alapító 

vonallal

4. Az eltérő tartási 

hőmérsékletek hatásának 

vizsgálata az mCherry fehérje 

kifejeződésére

6. Ovotestis kialakulásának in 

vivo vizsgálata, szervi 

elváltozások nyomonkövetése

xenoösztrogén kezelések 

hatására

The Earth is the only planet that harbors life

5. Ösztrogénhatású vegyületek 

a (vtg1 :mCherry) transzgén 

expressziójára gyakorolt akut 

hatásának in vivo vizsgálata a 

Chili vonal adult hímjein 



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

Az egyedfejlődésének jellemzése:

• Hatodik napon az úszóhólyag megtelik → elúszik a lárva 

• Két hónapos kortól az egyedek jól elkülöníthetők nem szerint

• A petesejtben felhalmozódott szik elfedi az YFP fehérje jelenlétét

• A fluoreszcens jel alapján a here nem különíthető el a test többi 

részétől

• Az ikrás halakban az mCherry fehérje kimutatható a májban 2 

hónapos kortól

A vizsgálat menete:

• Szaporítás/ halnevelés

• Fényképezés: minden nap tíz napos korig, majd havonta 

(fénymikroszkópos, fluoreszcens megvilágítás: mCherry, YFP)

1. A Chili vonal egyedfejlődése, fejlődési atlasz kialakítása



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

2. A Chili vonal ösztrogénérzékenységének vizsgálata embriókon

Szaporítás és ikranyerés (Chili és vtg1 :mCherry)

Kezelések 17-β-ösztradiollal (E2) és 17--etinil-ösztradiollal (EE2)), majd inkubálás 25,5 °C és 27,5 °C-on

Mikroszkópos felvételek készítése az 5 napos lárváról

Képek kiértékelése és az integrált 

denzitás (ID) értékek meghatározása az 

ImageJ program segítségével

Szaporítás folyamata

Mikroszkópos felvételek kiértékelése 

az ImageJ programmal



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

3. Érzékenység összehasonlítása a vtg1 :mCherry transzgenikus vonallal

Chili

vtg1 :mCherry

Mi okozhatja a két vonal közti különbséget?

25,5 és 27,5 °C hőmérsékleten, E2-vel kezelt Chili és vtg1:mCherry embriók integrált

denzitásának összehasonlító grafikonja. A szignifikáns eltérések megjelölése *-al (p<0,05)
Az adatokat Saphiro-Wilk normalitási tesztnek vetettük alá. A szignifikáns különbségeket Kruskal-Wallis analízissel és Šidák- féle utóteszttel végeztük.



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

4. A két vonal májfejlődésének összehasonlítása

Chili

vtg1 :mCherry

• Jelentős eltérés a májméretben a két vonal 

egyedei között

• A tartási hőmérsékletnek jelentős hatása van a 

májfejlődésre 

• A vizsgálat megmagyarázza az eddigi 

mérésekben tapasztalható különbségeket

25,5 °C 27,5 °C



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

4. Eltérő inkubálási hőmérsékleten tartott embriók mCherry fehérje kifejeződésére gyakorolt hatás vizsgálata

A két tartási hőmérsékleten kapott ID eredményeket 

összehasonlító ábra alapján elmondható, hogy a kezelt 

embriók májának integrált denzitás értékei között nem 

volt releváns eltérés

A két hőmérsékleten kezelt Chili embriók májának integrált denzitás értékei,

szignifikáns különbségekkel (*) megjelölve (p<0,05)

Az adatokat Saphiro-Wilk normalitási tesztnek vetettük alá. A szignifikáns különbségeket Kruskal-Wallis analízissel és Šidák- féle utóteszttel végeztük.



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

5. Ösztrogénhatású vegyületek a vtg1 :mCherry transzgén expressziójára gyakorolt akut hatásának in vivo vizsgálata 

adult hímeken 

Vizsgálat menete:

• 5 egyed kezelése csoportonként 4 napig 1; 

10; 100 ng/l EE2 vegyülettel 

• Minden nap fluoreszcens felvételek 

készítése

Eredmények:

100 ng/l-nél már 48 óra elteltével, addig a 10

ng/l-es töménységnél csak 72 óra elteltével

jelent meg a fluoreszcens jel a májban.



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

Vizsgálat menete:

• Adult tejes példányok krónikus 

kitettsége (4 hét) 100 ng/l EE2

vegyületnek

• Minden héten fénymikroszkópos 

fényképezés és fluroeszcens fotózás

Pikkelyborzoltság, a bőr 

színének fakulása

A kopoltyú vérrel telítetlen

A máj vérbő

A here 

zsugorodása

Gerincgörbülés

0. hét 4. hét

6. Szervi elváltozások nyomon követése ösztrogén kezelések hatására



III. Vizsgálatok módszerei – IV. Eredmények

6. Ovotestis kialakulásának in vivo vizsgálata

Eredmények:

• Az 5 kezelt egyedből 2 egyedben figyeltük meg az 

ovotestis kialakulását 



V. Következtetések és javaslatok

• Általánosságban elmondható, hogy a Chili vonal egyaránt alkalmas az ösztrogénhatású 

anyagok rövid- és hosszútávú hatások vizsgálatára. A megfigyelt elváltozások in vivo 

nyomon követhetőek akár ugyanazon az állaton belül is.

• A fluoreszcens jel erőssége a Chili embriókban  a Tg(vtg1 :mCherry) vonal embrióihoz 

képest alul maradt. 

• Sikerült megfigyelni az ovotestis megjelenését a hosszútávú vizsgálatoknál, jól nyomon 

követhető volt a belső szervek és szövetek elváltozása a kezelés hatására. 

• A vonal az eddigi eredmények alapján alkalmas egyedi hatóanyagok, hatóanyag 

kombinációk és környezeti minták rövid- és hosszútávú vizsgálatára is

• Felhasználható lehet az ivarszervek kialakulásával, működésével kapcsolatos 

fejlődésbiológiai vizsgálatoknak is, melynek eredményei akár közvetlenül is 

felhasználhatóak lehetnek akár a tógazdasági, vagy egyéb akvakultúrás haltenyésztés 

területen is. 

• A vonal hozzájárul a 3R stratégiához



VII. Köszönetnyilvánítás

A MUNKA A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM ÚNKP-22-2 ÉS

ÚNKP-22-5-MATE/8 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK

A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT

SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

A Tg(βact:YFP) zebradánió vonalat a Karlsruhe Institute of Technology (GER), a Casper mutáns 

zebradánió vonalat Leonard I. Zon és Richard Mark White (Children’s Hospital Boston, USA) 

bocsátotta a rendelkezésünkre.

A munkát az alábbi pályázatok támogatták: NVKP_16‐1‐2016‐0023, 

2020‐1.1.2‐PIACI‐KFI‐2021‐00239, TKP2021‐NVA‐22



Engedélyek

ÁLLATJÓLÉT/ÁLLATKÍSÉRLETI ENGEDÉLYEK

A KÍSÉRLETEKET A MAGYARORSZÁGI ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN VÉGEZTÜK. A 

VIZSGÁLATOKHOZ SZÜKSÉGES KÍSÉRLETI ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZÜNK: 

AKUT VIZSGÁLATOK: PE/EA/350-7/2019; 

SZUBKRÓNIKUS VIZSGÁLATOK: PE/EA/731-7/2019. 

AZ EMBRIÓTESZTEKNÉL MINDEN VIZSGÁLATOT BEFEJEZTÜNK AZ ÖNÁLLÓ TÁPLÁLKOZÁSRA KÉPES

FEJLETTSÉGI SZINT ELÉRÉSE ELŐTT (120HPF).

GÉNTECHNOLÓGIAI ENGEDÉLYEK:

GÉNTECHNOLÓGIAI MÓDOSÍTÁST VÉGZŐ LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSI ENGEDÉLY: SF/6-6/2014

ZÁRT RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY: SF/6-8/2014



Köszönöm a figyelmet!


