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Rövidítések jegyzéke  

 

2AA – 2-amino-antracén 

4NQO – 4-nitrokinolin-oxid 

BP – (band path) - sáváteresztő szűrő 

CV – variációs koefficiens 

DKM  – diklór-metán 

DMSO  – dimetil-szulfoxid 

EDC  – endokrin diszruptor vegyületek 

EU  – Európai Unió 

FCM  – flow citométer 

FITC  – fluoreszcein-izotiocianát 

FL1-FL5 – a flow citométer detektorainak jelölései 

FS, FSC  – (forward scatter) – egyenes irányba szórt fény intenzitás 

Hoechst  – Hoechst 33342 

LP  – (long path) - felüláteresztő szűrő 

M540  – Merocianin 540 

MFI – medián fluoreszcencia intenzitás 

Mito DR  – Mitotracker Deep Red FM  

Mito G  – Mitotracker Green FM 

MMP – mitokondriális membránpotenciál 

OD  – optikai denzitás (OD600, OD405 – optikai denzitás 600 és 405 nm-en) 

PAH  – policiklusos aromás szénhidrogének 

PBS   – foszfát pufferelt sóoldat 

PCB  – poliklórozott bifenilek 

PI   – propidium-jodid 

ROS   – reaktív oxigénszármazékok 

SCSA – (Sperm Chromatin Structure Assay) – spermium kromatin struktúra teszt 

SD  – szórás 

SP   – (short path) - aluláteresztő szűrő 

SS, SSC – (side scatter) – oldalirányú szórt fény intenzitás 

TUNEL – (TdT) dUTP Nick-End Labeling teszt 
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Kivonat 

Az emberi tevékenység jelentős mennyiségben juttat közvetlenül, vagy közvetett 

módon szennyezőanyagokat és természetidegen vegyületeket a környezetbe. Ezek a 

szennyezők egészségkárosító hatásúak lehetnek, illetve negatív változásokat idézhetnek elő 

a biológiai rendszerekben, ezért egyre jelentősebb ezek környezettoxikológiai 

aspektusainak vizsgálata. Ahhoz, hogy komplex képet kaphassunk egy vizsgált környezeti 

mintáról, a fizikai-kémiai paraméterek mellett annak öko- és genotoxikus hatásait is 

vizsgálnunk kell. Ezek vizsgálatára többféle teszt és módszer áll rendelkezésünkre, melyek 

között megtalálhatóak szabványos és alternatív tesztek is, azonban a vonatkozó 

jogszabályok az alkalmazandó teszteket illetően csupán ajánlásokat tesznek. 

 Munkám során az SOS-ChromoTest-tel, valamint egy általam flow citométerre 

adaptált spermium alapú toxicitási tesztet használva geno- és citotoxikológiai méréseket 

végeztem potenciálisan antropogén hatások eredményeképpen szennyeződött környezeti 

mintákon és antropogén eredetű vegyületeken. A vizsgált minták közé szennyvizek, 

üledékek, kipufogógázokból származó aeroszolok, biodízel és egy antimikrobiális szerként 

alkalmazott vegyület tartozott. A minél átfogóbb kép kialakítása érdekében a geno- és 

citotoxikológiai mérési eredményeket összevetettem a rendelkezésre álló ökotoxikológiai 

eredményekkel és az irodalmi adatokkal is. 

 A környezeti minták vizsgálata mellett fontos célom volt egy módszertani 

fejlesztés, melynek keretében egy spermium alapú toxicitási tesztet flow citométerre 

adaptáltam és a citotoxikológiai paraméterek mellett genotoxicitás vizsgálatára alkalmas 

paraméterekkel egészítettem ki, ezáltal egy széles körben alkalmazható, automatizálható 

módszert hozva létre. 

 A vizsgált minták több esetben geno- illetve citotoxikus hatásokat mutattak, melyet 

az alkalmazott módszerekkel egyértelműen igazolni lehetett. A flow citométerre adaptált 

sertés kansperma teszt jól alkalmazhatónak és elég érzékenynek bizonyult. A kutatásom 

során csupán néhány sejtparaméter változásait vizsgáltam, azonban a módszer további 

lehetőségeket hordoz magában, és a gyorsasága és egyszerűsége miatt akár monitoring 

célokra is alkalmas lehet.  



6 

 

Abstract 

 Anthropogenic activities allocate directly or indirectly different pollutants and 

contaminants to the natural environment in significant amounts. These contaminants may 

cause serious health damage and negative changes in biological systems. Considering these 

effects, the monitoring of their environmental toxicity bears growing importance. To get a 

complex picture about the environmental impact of these pollutants, it is not enough to 

measure the physical-chemical characteristics, we also have to count with their eco- and 

genotoxicological effects. There are many standardized and alternative test methods or 

assays which can detect certain toxicological effects, but there are only suggestions in the 

relevant act about which method should be used. 

 During my work, I used the SOS-ChromoTest and a flow cytometry based sperm 

toxicity assay to measure the geno- and cytotoxicological effects of different 

environmental samples, probably contaminated by anthropogenic activity. Amongst these, 

there are samples of wastewater, sediment, aerosols from diesel exhausts, biodiesel and a 

widely used antimicrobial agent. To obtain a comprehensive view about these samples, the 

measured geno- and cytotoxic effects were compared to the available ecotoxicologycal 

results and the literature as well. 

 In addition to the measurement of the toxicological effects of the samples, one of 

my main goals was the methodological improvement of the sperm toxicity assay. Namely 

the assay was adopted to flow cytometry and besides the cytotoxicological parameters it 

was amended with the measurement of genotoxicological parameters, which resulted a 

widely useable method, which is able to automatization. 

 The examined samples showed geno- and cytotoxicological characteristics in many 

cases, which could be definitely measured with the applied tests. The flow cytometry based 

boar spermatozoa toxicity test was very feasible and sensitive enough. During my research 

I examined only a few cellular parameters with this method, but it holds much more 

potential, considering that it is fast, simple and might be used to monitoring purposes as 

well.  
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Auszug 

Anthropogene Tätigkeiten bringen mittelbar oder unmittelbar große Mengen von 

Schadstoffen und Kontaminanten in die Umwelt. Diese Kontaminanten können schwere 

gesundheitliche Probleme und negative Veränderungen in der Umwelt verursachen, 

deswegen ist die Untersuchung von deren ökotoxikologischen Aspekten von immer größer 

Bedeutung. Um ein komplexes Bild über die Probe einer Untersuchung zu bekommen, 

müssen neben den physisch-chemischen Eigenschaften auch die öko- und genotoxischen 

Wirkungen untersucht werden. Zu deren Untersuchung stehen mehrere standardisierte und 

alternative Teste und Methoden zur Verfügung, aber in den Rechtsvorschriften werden nur 

Vorschläge über den anzuwendenden Testen gegeben. 

In meiner Arbeit wandte ich den SOS-ChromoTest und einen auf 

Durchflusszytometrie adaptierten Spermiumtoxizitätstest an, um geno- und 

cytotoxikologische Wirkungen von unterschiedlichen Proben zu messen, die durch 

anthropogene Tätigkeiten verschmutzt sein können. Zu den untersuchen Proben gehörten 

Abwässer, Sedimente, Aerosols aus Auspuffgasen, Biodiesel und eine häufig verwendete 

antimikrobielle Substanz. Um ein umfassendes Bild zu bekommen, wurden die Ergebnisse 

der Messungen mit den vorhandenen ökotoxikologischen Ergebnissen und der Literatur 

verglichen. 

Außer der Untersuchung der Proben war ein weiteres Ziel eine methodologische 

Entwicklung, indem ich einen auf Samenzellen basierten Toxizitätstest auf 

Durchflusszytometrie adaptierte und die neben cytotoxikologischen Parameter mit 

weiteren, auf Genotoxizitätsuntersuchungen anwendbaren Parameter ergänzte, damit eine 

automatisierbare Methode zustande gebracht wurde. 

Die untersuchten Proben zeigten in mehreren Fällen geno- und cytotoxikologische 

Wirkungen, die mit den angewandten Methoden eindeutig zu gemessen waren. Der auf 

Durchflusszytometrie adaptierte Schweinesamenzellentest war gut anwendbar und 

empfindlich genug. In meiner Forschung untersuchte ich nur einige zellulare Parameter, 

aber die Methode hat noch weitere Möglichkeiten, und wegen ihrer Geschwindigkeit und 

Einfachheit kann sie auch für Monitoringziele angewandt werden.  
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Bevezetés 

Az emberi tevékenység kapcsán jelentkező fokozott környezethasználat, az intenzív 

ipari tevékenység, a Föld növekvő népessége és a fogyasztói szemlélet eredményeképpen a 

környezetünkbe jelentős mennyiségben juttatunk közvetlenül, vagy közvetett módon 

szennyezőanyagokat és természetidegen vegyületeket. Az ipari és mezőgazdasági hatások 

mellett a lakosság is jelentős mértékben termel mindennapi tevékenységei során 

hulladékot, szennyvizet, illetve légkörbe kerülő szennyezőket. A környezetszennyezés 

tehát minden szférát érint, a földet, a vizet, a levegőt és az élővilágot egyaránt.  

A különböző égéstermékek, a könnyen illó vegyi anyagok és aeroszolok 

hozzájárulnak a légszennyezéshez, befolyásolják, módosítják a légköri folyamatokat. A 

gazdaságilag fejlett országokban a keletkező szennyvizeket többnyire az előírásoknak 

megfelelően, egyre korszerűbb módszerekkel tisztítják, azonban a tisztított víz csak néhány 

főbb paraméterét monitorozzák, így egyes veszélyes komponensek kijuthatnak a befogadó 

víztestekbe. Ezek a szennyezők közvetlenül is egészségkárosító hatásúak lehetnek, vagy 

közvetve, részecskékhez tapadva kiülepedhetnek a levegőből és a vizekből, vagy 

átalakulhatnak más, esetenként veszélyesebb vegyületekké. Felhalmozódhatnak az 

élőlények szervezetében, melyeket elfogyasztva végső soron az emberi szervezetbe is 

kerülhetnek, és negatív változásokat idézhetnek elő a biológiai rendszerekben. 

Az említett problémákat felismerve, az utóbbi időszakban előtérbe kerültek ezek 

egészségügyi vonatkozásai, élelmiszerbiztonsági kérdések, illetve ökológiai és 

környezetvédelmi hatásai. 

A környezettoxikológia egyik ága az ökotoxikológia, mely nem csupán az egyedek 

szintjén, hanem a biológiai életközösségekben is vizsgálja az egyes szennyezők hatásait 

(Milinki 2013).  

Amennyiben pontosan ismert vegyületet vizsgálunk, az ökotoxikológiai tesztek 

eredményei alapján képet kaphatunk a vegyület ökoszisztémára, vagy az egyes élőlényekre 

gyakorolt hatásairól. Ha komplex környezeti mintákat vizsgálunk, az egyes komponensek 

egymásra hatása révén módosulhat a hatásuk, melyek a tesztekkel és tesztrendszerekkel 

szintén nyomon követhetők.  

Az ökotoxikológia vizsgálati eszköztárába különböző biotesztek tartoznak, 

melyeket általában laboratóriumi körülmények közt alkalmazhatunk, ezáltal biztosítva a 

standard feltételeket, a korrekt megismételhetőséghez és a megbízható eredményekhez. A 
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vizsgálandó mintáink típusától és a vizsgálandó paraméterektől függően számos teszt és 

tesztrendszer közül válogathatunk, melyek közt több szabványos eljárást is találhatunk. 

Azonban a különböző szennyezés típusok és szennyezők vizsgálatára egyelőre nincs 

általánosan meghatározott módszer, csupán ajánlásokat találhatunk, hogy mely 

módszerekkel és tesztszervezetekkel célszerű a méréseket végezni. Az egyes vizsgálati 

módszerek különböző elveken működnek, ezáltal különböző végpontok detektálhatók. 

Jelenleg több teszt és eljárás is rendelkezésünkre áll, amivel a különböző szervezetekben és 

sejttípusokban detektálhatóak a különféle károsodások, legyen szó citotoxikus, 

genotoxikus hatásokról, vagy ezek bizonyos típusairól.  

Ahhoz, hogy egy komplex környezeti mintáról átfogó képet kaphassunk, több, a 

környezettoxikológia témakörébe tartozó vizsgálati módszert kell alkalmazzunk egymás 

mellett (battery-tesztrendszer). Az ökotoxikus hatások vizsgálata mellett a 

genotoxikológiai vizsgálatok kivitelezése is legalább ilyen fontos. A kapott eredmények az 

esetek legnagyobb részében szorosan összefüggenek egymással, ezért ebben a tekintetben 

beszélhetünk akár genetikai ökotoxikológiáról vagy ökogenotoxikológiáról is. A 

különböző környezetbe került vegyületek genetikai károsodást okozhatnak, amely hatással 

lehet a populációkra és az ökológiai rendszerekre is (Bierkens et al. 2009). 

A genotoxicitás a genetikai anyag károsodását jelenti, valamilyen genotoxikus 

komponens, vagy egyéb DNS károsító hatás eredményeképpen. Számos exogén hatás 

eredményezhet a sejtek DNS állományában sérüléseket, de természetesen vannak DNS 

károsodást okozó endogén hatások is. A DNS károsodása a sejtekben több válaszreakciót 

indukál, amelyek lehetővé teszik, hogy megbirkózzon a károsodással, vagy elindítsa a 

programozott sejthalál folyamatát és ezzel elejét vegye a potenciálisan komoly gondot 

okozó mutációknak (Clancy 2008).  

Az ökotoxikus hatások vizsgálata mellett tehát fontos a genotoxicitás monitorozása 

is, hiszen az örökítő anyag károsodásai szerepet játszanak egyes betegségek létrejöttében, 

az öregedésben, rosszindulatú elváltozásokat okozhatnak, de akár átörökíthető mutációkat 

is eredményezhetnek, ezáltal az ökológiai rendszerekre is hatással lehetnek (Bierkens et al. 

2009). 
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1 Irodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben ismertetem a DNS károsodás típusait, valamint ezek 

kimutatására alkalmazott legfontosabb módszereket, tekintetbe véve a kapcsolódó hatályos 

rendeleteket és szabályokat, továbbá bemutatom az általam vizsgált minta típusok 

genotoxikológiai aspektusait. 

1.1 A DNS károsodás típusai és a genotoxicitás 

 

Minden élő sejtben a DNS tárolja az alapvető genetikai információt, ezért fontos az 

épségének és stabilitásának megőrzése. A rendkívül központi szerepe ellenére a DNS 

makromolekula ki van téve a környezetéből érkező támadásoknak. A sejtekben a DNS 

károsodása nem ritka esemény, az emberben naponta akár 10000 mutáció is előfordulhat 

egy sejten belül, de ez sejttípusonként eltérő lehet (Bernstein et al. 2013). Egy sor kémiai 

vegyület és fizikai ágens képes az élő sejtek DNS-ét károsítani. A környezeti ágensek 

mellett a DNS a metabolikus folyamatokból eredő reaktív oxigénszármazékok és 

szabadgyökök oxidatív károsító hatásainak is ki van téve, de a DNS replikáció és 

rekombináció során is bekövetkezhetnek véletlenszerű hibák. 

Egy DNS-re gyakorolt direkt és indirekt hatásokat is figyelembe vevő definíció 

szerint (IARC 1992) a genotoxicitás a következőket jelenti: (1) mutáció indukálás (gén, 

kromoszóma, genomiális, rekombinációs) ami molekuláris szinten hasonló, mint ami a 

karcinogenezis során is zajlik. (2) Mutagenezishez kapcsolódó indirekt események (nem 

tervezett DNS szintézis, testvérkromatid kicserélődés), vagy (3) DNS károsodások (DNS 

adduktok képződése, DNS száltörések), amelyek végeredményben mutációkat 

eredményeznek (Sorsa 1998). Tehát a genotoxicitás a genetikai anyag károsodását jelenti, 

valamilyen exogén (genotoxikus komponens, sugárzás, vírus) vagy endogén hatás 

következtében. Genotoxinoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek reakcióba lépnek 

a DNS-sel, vagy más olyan intracelluláris apparátussal, amely a genom felépítésével és 

működésével kapcsolatos, aminek eredményeképpen módosul a gének felépítése vagy azok 

száma. A genotoxinok környezeti hatásai okozhatják a gének vagy a génexpresszió direkt 

elváltozásait, vagy indirekt módon hatással lehetnek a géngyakoriságra (Bierkens et al. 

2009; Maurici et al. 2005).  

A genotoxinokon belül a mutagének csoportja olyan fizikai vagy kémiai hatásokat 

vagy anyagokat jelent, melyek mutációkat hoznak létre, ezáltal minőségében, vagy 
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felépítésében permanensen megváltoztatják a sejten belüli genetikai állományt (egy gént 

vagy a gének csoportját). Akkor nevezhető mutagénnek egy anyag, ha a mutációk 

létrejöttének gyakoriságát a természetes háttérérték fölé emeli. Mivel a mutációk jelentős 

része rákos megbetegedéshez vezethet, ezért a mutagének bizonyos része egyben 

karcinogén is (Bierkens et al. 2009; Maurici et al. 2005). 

 

A mutációk bármely sejttípus esetén előfordulhatnak és kiterjedésüket tekintve több 

szintjük létezik. Eszerint megkülönböztethetünk pontmutációkat, kromoszóma mutációkat 

illetve genom mutációkat (a kromoszómák számbeli megváltozása). (Bierkens et al. 2009) 

Pontmutációk (vagy más néven génmutációk) akkor jönnek létre, ha a mutáció 

hatására egy vagy néhány allél megváltozik. A változás formái a következők lehetnek: egy 

DNS szakasz kiesése (deléció), egy DNS szakasz beékelődése (inszerció) vagy egy DNS 

szakasz megduplázódása (duplikáció). Az említett pontmutáció típusok a leolvasási keret 

eltolódását okozhatják (frame shift), amely a transzláció során az eredetitől teljesen eltérő 

fehérjéket eredményezhet. Ezek mellett előfordulhat egy bázis másik bázisra cserélődése 

(szubsztitúció) is, mely a transzláció során lehet csendes (nem változtatja meg az átíródó 

aminosavat), vagy okozhatja az átíródó aminosav megváltozását (missense), esetleg stop 

kodonra is változhat (nonsense), mely a transzláció idő előtti befejeződését eredményezi 

(Deák 2014). A pontmutációk a genotípus megváltozását jelentik, de ez sok esetben nem 

jár fenotípusos változással (pl. csendes mutációk, mutáció nem kódoló régióban). 

 Kromoszóma- és kromatid mutációkról akkor beszélünk, ha a mutációk több gént 

érintenek, de akár a kromoszómák teljes szerkezete is megváltozhat. Ez a mutáció típus 

leggyakrabban az átkereszteződés (crossing over) során jelentkezik. Előfordulhat, hogy a 

kromoszóma egy része kiesik (deléció), megkettőződik (duplikáció), átfordul, és fordítva 

kapcsolódik be (inverzió) illetve előfordulhat, hogy egy kromoszóma darab más 

kromoszómához kapcsolódik (transzlokáció). A kromoszómák megváltozása geno- és 

fenotípusos változásokat is eredményez (Bierkens et al. 2009).  

 A sejtek genomja a sejt élete során folyamatosan károsodik. Azonban fontos 

megkülönböztetnünk az érintett sejt típusát: DNS károsodása történhet szomatikus 

sejtekben illetve ivari sejtekben. A szomatikus sejtek genetikai állományában bekövetkező 

változások a sejt normális funkciójának megszűnését eredményezhetik és daganatok illetve 

rákos elváltozások kialakulásához is vezethetnek. Abban az esetben, ha még a sejtosztódás 

előtt megtörténik a károsodott DNS replikációja, ez a hiba kijavíthatatlan állandósulásához 

vezethet a leánysejtekben (kivéve az igen ritka reverz mutációt) (Lodish et al. 2000).  
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Az ivari sejtekben felhalmozódó mutációk és DNS károsodások továbbítódhatnak 

az utódok számára, így a következő generációra nézve jelentenek kockázatot. Az ivarsejtek 

mutációi többnyire rontják az ivarsejtek minőségét, ezáltal negatívan befolyásolva a 

megtermékenyülés esélyét, de akár az embrió korai elhalásához, vagy abnormális 

egyedfejlődéshez is vezethetnek (teratogén). Ezek mellett létrehozhatnak olyan öröklődő 

mutációkat is, melyek a génexpressziót befolyásolják, illetve genetikai eredetű betegségek 

kialakulását eredményezhetik. (Bierkens et al. 2009; Deák 2014). 

A legtöbb DNS-károsodást ugyan helyreállítják a sejtekben működő természetes 

hibajavító mechanizmusok, vagy az érintett sejtek az apoptózis során eltávolításra 

kerülnek, ám a mutációk egy része ennek ellenére is állandósulhat. 

A genetikai anyag károsodása történhet mutációk által (mutagének), vagy a DNS 

szerkezetének módosulásával (pl. DNS száltörések). Ezek kialakításában szerepet 

játszhatnak spontán folyamatok, illetve indukált folyamatok is. 

A spontán (vagy endogén) mutációk létrejötte többféle módon is kialakulhat. 

Normál esetben a bázispárosodásban a bázisok legstabilabb keto és amino formái vesznek 

részt, így létrehozva a H-hidakkal összekapcsolt adenin-timin (A-T) és citozin-guanin (C-

G) bázispárokat. A bázisoknak azonban létezik egy ritkábban előforduló tautomer párjuk is 

(keto/enol és amino/imino formák). Ezek szintén képesek a bázispárosodásra, azonban a 

normális bázisoktól eltérően alkotnak bázispárokat: a guanin enol formája timinnel, (G
e
-T), 

az adenin imino formája citozinnal, (A
i
-C), a citozin imino formája adeninnel (C

i
-A) 

valamint a timin enol formája guaninnal (T
e
-G) képez párt. Ha a helytelen bázispárosodás 

nem kerül kijavításra a replikáció előtt, akkor a tautomerről szintetizálódó szálon nem a 

megfelelő bázis kerül beépítésre, így a következő replikáció során a helytelenül beépült 

bázis komplementere kerül az új szálra és így állandósul a hiba (Deák 2014; Nyitrai and 

Pál 2013). 

A normál sejtmetabolizmus során is formálódó reaktív oxigénszármazékok (ROS) 

többféle módon is okozhatnak károsodást a DNS szerkezetében. Hatásukra száltörések 

következhetnek be, mely a DNS fragmentálódásához vezethet. Megkülönböztethetünk 

egyes és kettős DNS száltörést, melyek kialakulása fatális hibákat okozhat a replikáció 

során. Habár a rekombináció érdekében a meiózis leptotén szakaszában kontrollált 

körülmények között kialakulnak DNS kettős száltörések, azonban ezek az átkereszteződés 

után össze is kapcsolódnak (Falus et al. 2014).  

A DNS felépítésében résztvevő bázisok szerkezeti változásai szintén mutációk 

kialakulásához vezethetnek. A ROS-ok okozhatják a bázisok oxidációját, melyre a 
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leggyakoribb példák a guanin jelentős oxidálhatóságának köszönhetően annak oxidált 

származékai, mint a 8-hidroxiguanozin (8-OH-G) és a 8-oxo-2-dezoxiguanozin (8-oxo-

dG), de több mint 20 féle oxidatív báziskárosodás ismert (Cooke et al. 2003; Deák 2014).  

A ROS-ok továbbá szerepet játszanak az amin csoportokkal rendelkező bázisok 

oxidatív dezaminációjában is, amely során elveszítik az elektrondonor szerepű amin 

csoportjaikat és helyettük egy elektronakceptor karbonil oxigén épül be. A 

citozin→uracillá, az 5-metilcitozin→timinné, az adenin→hipoxantinná, a 

guanin→xantinná alakul. Ennek következtében megváltozik a bázispár képző 

tulajdonságuk, mely a DNS szál szerkezeti torzulásához vezet. Az uracil-DNS-glikoziláz 

repair enzim felismeri a DNS szálba épült uracilt és kivágja azt, mely abázikus helyek 

létrejöttét eredményezi, mely szintén mutációhoz vezethet. Ha a replikáció előtt nem kerül 

kijavításra a hiba, ez a megváltozott bázispárosodás miatt nem az eredeti komplementer 

bázis beépülését eredményezi (Deák 2014; Nyitrai and Pál 2013). 

A bázisokat érintő szerkezeti változások közt előfordul a bázisok alkilációja, 

melynek során alkil csoportok (leggyakrabban metilcsoportok) kapcsolódnak a bázisokhoz. 

A bázis alkiláció okozta mutációkra jellegzetes példa a guanin tautomer alakjának 

metilálódása, melynek során a O
6
-metilguanin tautomer forma stabilizálódik és az 

előzőekben leírtakhoz hasonlóan hibás bázispárosodást eredményez (Deák 2014; Nyitrai 

and Pál 2013). 

A magas hőmérséklet, az alacsony pH illetve a ROS-ok hatásának következtében 

gyakran előforduló szerkezeti változás a bázisokat a cukorfoszfát szálakhoz kapcsoló N-

glikozidos kötés spontán hidrolízise, melynek következtében bázishiányos helyek 

(depurináció vagy depirimidináció) jönnek létre. A replikáció során az ilyen bázishiányos 

helyekkel szemben bármilyen bázis beépülhet a komplementer szálon (Deák 2014; Nyitrai 

and Pál 2013).  

A replikáció ugyan precíz, de koránt sem tökéletesen működő folyamat, így az 

ebből fakadó hibák szintén mutációkhoz vezethetnek. Legnagyobb valószínűséggel a 

repetitív DNS szakaszoknál fordul elő, hogy a replikációs szálak elcsúsznak egymáshoz 

képest, így kisebb inszerciók vagy deléciók jöhetnek létre. Megesik az is, hogy az újonnan 

szintetizálódó szálba nem a megfelelő bázis épül be, így párosodási hibát hozva létre. 

Mindkét említett eset akkor okoz komoly problémát, ha az elrontott szál válik templáttá a 

következő replikáció során, ugyanis így állandósulhat a hiba (Deák 2014; Lodish et al. 

2000). 
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Az endogén folyamatok mellett számos exogén hatás is indukálhatja a DNS és a 

kromoszómák különböző típusú és mértékű károsodását. Ezek hatásmechanizmusa az 

endogén károsodásokhoz nagyon hasonló, de akár teljesen azonos is lehet. Az exogén 

hatások eredményeként létrejött károsodások közt fellelhetőek a DNS száltörések és a 

különböző bázismodifikációk (bázis oxidációk, alkilációk, az N-glikozidos kötés 

hidrolízise, bázis adduktok képződése, hibás bázispárosodás) illetve a kromoszóma 

aberrációk típusai is. A kiváltó környezeti hatásokat azok eredete, típusa és a kiváltott 

károsodás alapján is kategorizálhatjuk.  

Az UV a nem ionizáló sugárzások közé tartozik, azonban az UV-C (200-280 nm) 

hullámhossz tarrományba esik a DNS és a fehérjék abszorpciós maximuma (260/280 nm). 

A nagy energiájú UV fotonok torzíthatják a fehérjék és a DNS szerkezetét, felszakíthatnak 

kötéseket, vagy akár újak kialakítását is előidézhetik. Az UV fény gerjesztés hatására 

előfordul, hogy az azonos láncon lévő szomszédos pirimidin gyűrűk közti kötések 

átrendeződnek, melynek során kovalensen kapcsolt dimerek jönnek létre. A két leginkább 

előforduló pirimidin dimer típus a ciklobután pirimidin dimer (CPD) (többinyire timin-

timin közt) és a pirimidin-pirimidon (6-4) dimer (többnyire timin-citozin közt). A kialakult 

dimerek jelentős térszerkezeti torzulást eredményeznek a DNS molekulán (Bratek et al. 

2013; Nyitrai and Pál 2013). 

Az ionizáló sugárzások az anyaggal történő kölcsönhatásuk során energiát 

közölnek, mely biológiai rendszerekben a makromolekulák szerkezetének megváltozását 

eredményezik. Az ionizáló sugárzások közé tartoznak egyes elektromágneses, vagy foton 

sugárzások (pl. röntgen, gamma-sugárzás), a töltés nélküli (neutron-sugárzás), illetve a 

töltéssel rendelkező részecske sugárzások (elektron- és proton-sugárzás, alfa-részecskék és 

nehéz-ionok).  

A töltéssel rendelkező részecske sugárzások megfelelően nagy energiával 

rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek közvetlenül ionizációt okozni, melynek során 

maga a töltött részecske okoz károsodást a biológiai makromolekulákban. A foton 

sugárzások és a töltéssel nem rendelkező részecske sugárzások jóval kisebb mértékben 

képesek közvetlen hatás kiváltására, ezek leginkább másodlagos töltött részecskék 

kialakítását okozzák, például szabad gyököket hoznak létre a vízmolekulákból, melyek 

aztán közvetlenül, vagy közvetve szintén a makromolekulák károsodásához vezethetnek. 

Az ionizáló sugárzások egyik legérzékenyebb sejten belüli célpontja a DNS 

makromolekula, de természetesen más sejtalkotókra is káros hatással lehetnek (pl., 

mitokondriumok, sejtmembrán, stb.). A sugárzások hatására legjellemzőbben kialakuló 
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károsodás a kettős DNS száltörés, de okozhatják egyes DNS száltörések-, bázis 

károsodások-, abázikus helyek kialakulását, a DNS részleges denaturációját, valamint 

intramolekuláris és DNS-protein keresztkötések kialakulását is, melyek végeredményben 

kromoszóma károsodásokat is okozhatnak (Lumniczky and Sáfrány 2012). 

Az olyan legegyszerűbb fizikai tulajdonságok megváltozása is képes károsodásokat 

okozni a DNS-ben, mint a hőmérséklet, illetve a pH. A fiziológiás hőmérséklettől 

magasabb hőhatások (már 40-45 °C) direkt és indirekt DNS károsító hatását több 

tanulmány is igazolta (Lepock 2003; Mantso et al. 2016; Oei et al. 2015). A hőmérséklet 

emelkedés jelentősen növeli a DNS száltörések kialakulásának valószínűségét a 

depurinált/depirimidinált helyek kialakulása, a DNS javítómechanizmusok jelentős 

mértékű lassulása illetve a DNS polimerázok aktivitásának csökkenése által. A 

hőmérséklet jelentősebb emelkedésével részleges, vagy akár teljes denaturáció is 

bekövetkezhet, azonban a hőhatás eltérő mértékben érvényesül a sejtciklus során 

különböző fázisban lévő sejtek esetén. A hipertermia az M (mitózis és citokinézis) és S 

fázis (DNS szintézis) során a legveszélyesebb, jelentősen növeli a kromoszóma aberrációk 

esélyét (Lepock 2003). A hőmérséklet emelkedés indirekt hatásai közé tartozik a sejten 

belüli egyéb metabolikus folyamatok megzavarása is, melynek egyik jellemző hatásaként 

emelkedik a sejtek ROS szintje, mely a már korábban említett DNS károsító hatásokhoz 

vezethet. 

A kémhatás megváltozása annak irányától és mértékétől függően különböző 

károsodásokat okozhat a sejtekben és a DNS molekulán. A pH változásával a DNS 

javítómechanizmusok hatékonysága csökken, vagy akár gátolódhatnak is. A pH 

emelkedésével a növekvő koncentrációban jelenlevő negatívan töltött hidroxid ionok 

elvonják a DNS bázisaitól a hidrogén ionokat, melynek eredményeként növekvő 

mértékben bomlanak fel a bázisok közti hidrogénhíd-kötések, illetve denaturálódnak a 

kapcsolódó fehérjék, ami a DNS szálak teljes szétválását is eredményezheti. A pH 

szélsőséges emelkedésével felszakadnak a DNS szálak gerincét alkotó foszfodiészter 

kötések, ami a DNS fragmentálódásához vezet (Ageno et al. 1969). A kémhatás savas 

tartományba tolódásával leszakadnak a purin bázisok, ami a DNS részleges 

denaturálódásával jár. Az extrém alacsony pH viszonyok savas hidrolízis révén kikezdik a 

foszfodiészter kötéseket, és a DNS lánc nukleozid és nukleotid alkotóelemekre bomlik 

(Nyitrai and Pál 2013). 

A DNS károsodásokat okozni képes külső tényezők közt kell megemlíteni a 

vírusokat is, melyek olyan külső faktort képviselnek, amik természetüknél fogva 
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kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és a sikeres replikáció érdekében képesek megváltoztatni 

azt (Luftig 2014), azonban ennek a témakörnek részletes bemutatása nem képezi a 

disszertáció tárgyát. 

A DNS károsodásokat indukáló exogén hatások közt az egyik legnagyobb csoportot 

a különböző vegyületek és toxinok alkotják. 

Megkülönböztethetünk természetes eredetű toxinokat és vegyületeket (növényi-, 

gomba- vagy más biológiai eredetű toxinok), illetve ember alkotta vegyületeket, melyek 

egyre népesebb csoportot képviselnek. Az Egyesült Államok Nemzeti Toxikológiai 

Programjának honlapja szerint az USA-ban kb. 80000 vegyület van regisztrálva és évente 

átlagosan 2000 új vegyületet regisztrálnak és dobnak piacra naponta (NTP 1994). 

A vegyszerek hatásmechanizmusukat tekintve több kategóriába sorolhatóak. Az 

alkiláló-, deamináló- illetve oxidáló szerek a korábban már említett mechanizmusokkal 

módosítják a bázisokat, mely azok helytelen párosodásához vezet. Az etil-metilszulfonát 

(EMS) például egy olyan tranzíciót kiváltó alkiláló szer, mely a guanint és a timint 

módosítja. A salétromossav és a hidroxilamin szintén tranzíciót okozó deaminálószerek. 

Az oxidáló és hirdoxiláló szerek közt leggyakoribbak a szabad oxigéngyökök és reaktív 

oxigénszármazékok (ROS) okozta károsodások. A bázisanalógok közé olyan vegyületek 

tartoznak, melyek a természetes bázisokhoz hasonló tulajdonságúak, ezért képesek 

beépülni a DNS-be és valamelyik bázissal párosodni. Az így létrejövő helytelen párosodás 

nagy eséllyel az eredeti bázissorrend megváltozását eredményezi. Az 5-brómuracil (5BU) 

például egy olyan timin analóg, mely képes az adeninnel és a guaninnal is párosodni, 

ezáltal az eredeti timin-adenin (T-A) bázispár helyett citozin-guanin (C-G) tranzíciót okoz. 

A 2-aminopurin (2AP) egy adenin analóg, mely a timin mellett a citozinnal is párosodhat, 

ami szintén C-G tranzícióhoz vezet (Deák 2014). Az interkaláló szerek, olyan aromás 

vegyületek, melyek szerkezetüknek és térkitöltésüknek köszönhetően képesek a DNS 

molekulán egy bázispár helyére beépülni, azonban ez a DNS szerkezeti torzulásával jár 

együtt, így egyes bázisok deléciójához vagy inszerciójához vezethet. Ilyen interkaláló 

hatású vegyületek például a dioxin, az etidium-bromid, az akridin narancs vagy a proflavin 

is (Deák 2014; Maróy and Török 2011). 

 

A DNS károsodása a sejtekben több válasz reakciót indukál, amelyek lehetővé 

teszik, hogy megbirkózzon a károsodással, vagy elindítsa a programozott sejthalál 

(apoptózis) folyamatát, és ezzel megelőzze komolyabb problémák kialakulását (1. ábra). A 

nem megfelelő működés ugyanis öregedéshez, betegségek- illetve tumorok kifejlődéséhez 
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vezethet (Szeberényi 2014). A sejtekben több védelmi mechanizmus is kifejlődött mely a 

károsodás- illetve a hibák megszüntetését célozza. A sejtciklusban több ellenőrzőpont is 

helyet kapott, amelyek ellenőrzik a DNS integritását, és ha valamilyen hibát észlelnek, 

akkor leállítják a sejtciklust, így a releváns javítómechanizmusok kijavíthatják a 

károsodásokat. A DNS javítómechanizmusok elsődleges célja a sejt épségének fenntartása 

és a DNS károsodások kijavítása. A működésüket illetően általánosságban elmondható, 

hogy fehérjék és fehérjekomplexek játszanak szerepet, melyek felismerik és kivágják a 

sérült régiókat, majd újra szintetizálják és visszaillesztik a helyes DNS szakaszt (Lodish et 

al. 2000; Sancar et al. 2004). A bázisexcíziós javító rendszer (BER) a hibás bázisokat 

(alkilált, dezaminált, oxidatívan károsodott) ismeri fel és javítja. A nukleotid-excíziós 

javító rendszer (NER) a DNS térszerkezetét nagyobb mértékben módosító, több 

nukleotidot érintő károsodások (pirimidin dimerek, nukleotid adduktok) javítására szolgál. 

A hibás bázispárok javítására szolgáló javító rendszer (MMR) a replikáció során 

bekövetkezett nem komplementer bázispárosodási hibák kiküszöbölését célozza. A DNS 

száltörések javítására a homológ rekombináció (HDR) és nem-homológ láncvégegyesítés 

(NHEJ) mechanizmusa szolgál (Bierkens et al. 2009; Szeberényi 2014). 

 

 

1. ábra A DNS károsodás lehetséges kimenetelei 
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1.2 A DNS károsodások kimutatására szolgáló tesztek és vizsgálati 

módszerek 

 

A DNS károsodás leggyakoribb formáinak áttekintése után vegyük szemügyre a 

legjelentősebb teszteket és tesztrendszereket, amelyek alkalmasak a genotoxicitás 

detektálására és kimutatására, illetve ezek működési elveit. 

 

Az egyes vegyületek általános toxicitási vizsgálatának fontos részét képezi a sejt 

szintű toxicitás vizsgálat. A sejtet érő toxikus hatások a sejtek különböző részeit érinthetik. 

A toxikus hatások károsíthatják a sejtmagot, a sejtmembránt, a sejt anyagcseréjét (ide értve 

a membrán receptorokat, intracelluláris receptorokat, receptor ioncsatornákat, illetve a 

mitokondriumok működését), továbbá okozhatják a sejt általános károsodását (nekrózis) 

(Kiss 1997). A sejtek toxicitását vizsgáló tesztek alapvető célja, hogy a kérdéses vegyület 

biológiai aktivitását felderítsük (Halle 2003). Az értékelés tárgyát képezhetik az alapvető 

folyamatok (biokémiai és metabolikus funkciók, energiaátadási folyamatok), vagy az 

ezeken alapuló speciális sejtfunkciók (speciális struktúrák, funkciók, végtermékek, 

metabolikus útvonalak, membrán funkciók), de ezek minden esetben összefüggenek 

egymással (Ekwall et al. 1990). Mivel az egyes vegyületek és tesztanyagok hatásait számos 

paraméter és környezeti tényező nagy mértékben befolyásolhatja, ezért a kísérleti 

körülményeket nagy alapossággal kell megválasztanunk (Schrage et al. 2011). 

Mára több teszt és eljárás is rendelkezésünkre áll, amivel a különböző 

szervezetekben és sejttípusokban detektálhatóak a DNS károsodások, vagy annak bizonyos 

típusai. Egyes tesztekre léteznek szabványok, illetve szabványszerű leírások. Jellemzően az 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), valamint az ISO 

(International Organization for Standardization) és az ASTM (American Standards for 

Testing Materials) leírásai azok, melyek biztosítják a módszerek harmonizálását, ezáltal a 

laboratóriumi kísérletek korrekt megismételhetőségét és az egymástól független 

laboratóriumok eredményeinek összehasonlíthatóságát. A teszteket minden érintett 

laboratórium a saját körülményeire adaptálja és akkreditáltatja.  

A szabványok és leírások nem csak az egyes tesztekre vonatkoznak, de több 

esetben ajánlásokat is tesznek az egyes mintatípusok vizsgálatához használható 

módszerekre. Egy vegyület, vagy egy környezeti minta vizsgálatakor törekednünk kell 

arra, hogy minél komplexebb tudást szerezzünk annak környezettoxikológiai hatásairól 
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(bele értve a genotoxicitást is), ezért többféle tesztsejten és tesztszervezeten is vizsgálnunk 

kell. Értelemszerűen egy baktérium sejt teljesen máshogy viselkedik, mint egy jóval 

komplikáltabb felépítésű eukarióta szervezet, ezért nem minden esetben törvényszerű, 

hogy ami az egyik szervezetet károsítja, az a másikra is káros hatással van. A jelenleg 

elfogadott tesztszervezetek közt különböző egyedszerveződési szinten lévő csoportokat 

találunk, amelyek közül egy komplex vizsgálat során célszerű úgy válogatnunk, hogy a 

mintavétel helyére jellemző fajokat válogassunk össze, ezzel reprezentálva a potenciálisan 

hatásnak kitett élőlénycsoportokat. 

Az egyes genotoxikológiai tesztek esetenként eltérő eredményeket szolgáltatnak, 

mely első közelítésben ellentmondásosnak tűnhet, azonban fontos tisztázni, hogy ezek 

különböző elveken működhetnek és más végpontok (pontmutációk, DNS száltörések, DNS 

javító mechanizmusok aktiválódása, kromoszóma aberrációk) detektálására alkalmasak 

(Zini and Sigman 2009).  

Mint azt az előző fejezetben láttuk, a sejtek- és a DNS károsodásának számos 

formája lehet és ezek többnyire összefüggésben vannak más sejtparaméterekkel is. Például 

a mitokondriumok károsodása hozzájárulhat a DNS károsodások kialakulásához, hiszen a 

mitokondriumokban zajlik a sejtek oxigénmetabolizmusának legjelentősebb része, így 

ennek a finoman hangolt rendszernek a sérülése jelentős mennyiségben eredményez 

szabadgyököket és reaktív oxigénszármazékokat, ami könnyen oxidatív DNS károsodások 

kialakulásához vezethet, ezáltal megnövelve az egyes- és kettős száltörések kialakulási 

valószínűségét is (Aitken et al. 2012; Kirkinezos and Moraes 2001). A sejtek extenzív 

károsodása elindítja az apoptózis folyamatait, mely végeredményben szintén a DNS 

fragmentálódásához vezet 

Ennek nyomán könnyen beláthatjuk, hogy az alkalmazott módszertől függően - a 

sejt- és a DNS károsodások előrehaladottságának és kiterjedésének függvényében - a 

genotoxicitás különböző stádiumait és formáit is detektálhatjuk.  

A sejt szintű DNS károsodások kimutatására az elmúlt évtizedek során számos 

tesztet fejlesztettek ki. A DNS száltörések kimutatására alkalmas tesztek többsége azon az 

elven alapul, hogy a sérült DNS fragmentumokat valamilyen módon elkülönítik az intakt 

részektől és különböző festésekkel láthatóvá teszik. A fragmentumok szeparálására és a 

vizualizálásra is több módszer terjedt el. A COMET teszt esetében elektroforézis 

segítségével történik, míg más tesztek valamilyen kémiai (pl. lúgos) kezelést használnak, 

amely segít széttekerni a DNS molekulát és az így mozgékonyabbá vált fragmentumokat 

detektálhatjuk (pl. Halo teszt) (Sestili and Fimognari 2014). Az ilyen tesztek esetén a 



20 

 

denaturálódásra való hajlandóságból következtethetünk a száltörések arányára (Zini and 

Sigman 2009). Egyes tesztek a száltörések végeihez közvetlenül képesek festék 

molekulákat kapcsolni (TUNEL teszt). Egy szintén népes csoportot jelentenek a DNS 

festékek. A különféle színű festékekből mára széles választék áll rendelkezésre, melyek a 

DNS-hez különféle módokon kapcsolódhatnak (affinitás a bázisokhoz, interkalálódnak, a 

csavarulatok közé kötődnek). Az egyes festékek tulajdonságai igen változatosak, egyesek 

membránpermeábilisek, mások nem, vannak olyanok, melyek más színnel kötődnek az 

egyes szálú DNS-hez, és más színnel a kettős szálúhoz. Ezeket az igényeinkhez mérten 

kombinálhatjuk is, így akár egy időben több végpontot és paramétert is vizsgálhatunk (Zini 

and Sigman 2009). A tesztek eredményét többségében mikroszkópos technikákkal, vagy 

áramlási (flow) citometriával lehet kiértékelni. A genotoxicitást detektáló tesztek a 

különböző mért végpontok ellenére többnyire azért mégis hasonló eredményekkel 

szolgálnak (Zini and Sigman 2009). 

A teljesség igénye nélkül a legtöbb esetben alkalmazott módszerek és módszer 

csoportok, amivel a DNS károsodások detektálhatók a következők (Kumari et al. 2008).  

 

1.2.1 Bakteriális reverz mutációs teszt (Ames teszt) 

Az Ames tesztet a 70’-es években fejlesztette ki Bruce Nathan Ames. Az Ames 

teszt egy prokarióta szervezeteken alapuló módszer, ami a mutagén (és potenciálisan 

karcinogén) vegyületek kimutatására szolgál. A teszt alapját valamely aminosav dependens 

(hisztidin, triptofán) baktériumtörzs képezi. Az utóbbi évtizedek során több törzset is 

kifejlesztettek, amely alkalmas az Ames teszt kivitelezésére. A leggyakrabban használt 

fajok a Salmonella typhimurium (TA1535, TA1538, TA98, TA100, TA102) és az 

Escherichia coli (WP2 and WP2urvA) törzsei (OECD 1997). A teszt azon alapul, hogy az 

alkalmazott (pl. hisztidin dependens) baktériumtörzsekben különböző hisztidin operonhoz 

kapcsolódó géneket módosítottak, amelyek kiváló célpontjai az egyes genotoxikus 

vegyületeknek (Mortelmans and Zeiger 2000). Hisztidinmentes tápközegben növesztve 

csak azok a baktériumok képesek növekedni, amelyek pontmutációk révén visszanyerték a 

hisztidnképző tulajdonságaikat. A vizsgálat a dózissal arányos jelet ad, így bizonyos 

keretek közt nem csak kvalitatív, hanem kvantitatív választ is eredményez. Az Ames által 

kifejlesztett teszt kivitelezése kezdetben még petricsészékben zajlott, azonban ez 

meglehetősen körülményes volt, így a későbbiekben megjelent a mikrotiter lemez alapú 

teszt módszer, mely leegyszerűsítette az eljárást, megnövelte az egyidejűleg vizsgálható 
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minták számát és jelentősen meggyorsította a kivitelezéshez szükséges időt (Flückiger-

Isler and Kamber 2012). A teszt számos minta típus mérésére alkalmas a tiszta 

vegyszerektől a környezeti mintákig és a vizsgálandó mintától és a vizsgálat céljától 

függően a használandó törzsek és a teszt kivitelezése is módosítható. 

 

1.2.2 Mutatox teszt 

A Mutatox teszt a Vibrio fischeri mélytengeri biolumineszcens baktérium egyik 

törzsének (NRRL-B-I 1177) sötét variánsát (M169) használja tesztszervezetként, a reverz 

Ames teszt működési elvéhez hasonlóan. Az alkalmazott törzs genotoxikus vegyületek 

jelenlétében visszanyeri lumineszkáló képességét. A teszt végpontját jelző lumineszcencia 

megjelenése tulajdonképpen annak az eredménye, hogy a DNS kárododásra adott 

reakcióként aktiválódik az ún. SOS válasz, ami proteáz termelődést idéz elő, amely 

végeredményben elbontja a lumineszcenciáért felelős lux útvonalat blokkoló proteint 

(OSPAR Commission 2002).  

Az SOS válasz az egészséges prokarióta szervezetekben alapvetően represszált 

DNS javítómechanizmus. Ha a sejt DNS integritása valamilyen genotoxikus hatás 

következtében sérül, a replikáció során detektálásra kerülnek a hibák és megszűnik az SOS 

válasz gátlása, ezáltal aktiválódik egy sor anyagcsere folyamat, melynek következtében 

leáll a replikáció és megindul a sérülés kijavítása, így visszaállítva az eredeti állapotot 

(Lodish et al. 2000). 

A módszer ezek alapján több féle DNS károsító vegyület detektálására alkalmas, 

melyek közt megtalálhatók az interkaláló szerek, DNS szintézis gátlók és a direkt 

mutagének is (Kwan et al. 1990; Lin and Chao 2002). 

 

1.2.3 VITOTOX® teszt 

A vitotox teszt egy olyan Salmonella typhimurium törzsön alapul, melyben az SOS 

rendszer részét képező, recN génhez kapcsolták a fénykibocsátást szabályozó luxCDABE 

operont. Ennek eredményeként az SOS válasz aktiválódása a recN génen keresztül 

egyidejűleg kiváltja a lux gének expresszióját, ami a sejtek fénykibocsátásával jár. A 

biolumineszcencia egy erre alkalmas luminométer segítségével akár kinetikus módon is 

mérhető.  
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A teszt igen jó érzékenységet mutat és egyes komponensek esetén jóval 

érzékenyebbnek bizonyult a hasonló teszteknél (Van Der Lelie et al. 1997). A teszt mellett 

szól az is, hogy gyors, néhány órán belül eredményt szolgáltat, valamint az, hogy direkt 

kontakt tesztként is használható (Nora Kováts and Horváth 2016). A VITOTOX-hoz 

hasonló alapokon több módosított baktériumtörzset és tesztet is kifejlesztettek (Podgórska 

and Wȩgrzyn 2007). 

 

1.2.4 SOS/umuC teszt 

Az ún. umu teszt szintén a DNS javítómechanizmusok aktiválódását jelzi, ezáltal 

alkalmas a DNS károsodások detektálására. A teszt a Salmonella typhimurium 

TA1535/rpSK1002 törzset használja tesztsejteknek, melyben az SOS DNS javító 

mechanizmusban résztvevő umu operonhoz kapcsolták a β-galaktozidáz termeléséért 

felelős lac operont (umuC-lacZ gén fúzió), így az SOS válasz jelentkezésekor a lac operon 

is aktiválódik. A tesztet számos esetben használták különböző genotoxikus minták 

vizsgálatára és kiváló egyezést mutatott az Ames teszttel kapott eredményekkel. A teszt 

kivitelezéséhez bizonyos minta típusokra ISO szabvány is rendelkezésre áll (Ong et al. 

1987; Reifferscheid and Heil 1996). 

 

1.2.5 SOS-ChromoTest™ 

Az SOS-ChromoTest működése az umu teszthez nagyon hasonlatos. Ez egy olyan 

kolorimetrikus bioteszt, amely a baktériumsejtek genotoxikus anyagokra adott elsődleges 

SOS válaszreakciójának aktiválódásán alapul. A tesztet Quillardet és munkatársai (1982) 

fejlesztették ki és egy génmódosított (lacΔU169 uwrA rfa sulA::Mud(Ap,lac) PhoC) E. 

coli baktériumtörzset (PQ37) használ tesztszervezetként. Az alkalmazott törzsben a 

sulA::Mud(Ap lac) fúzió felelős azért, hogy a genotoxikus hatásokra a sejtekben kiváltott 

SOS válaszreakcióval együtt megindul egy, a kiindulási törzsből természetes módon 

hiányzó enzim, a β-galaktozidáz termelődése is (2. ábra).  
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2. ábra A genotoxikus hatásnak kitett SOS-baktériumsejtekben zajló folyamatok 

A β-galaktozidáz aktivitása arányos a mintában mért genotoxicitással, így ehhez 

egy megfelelő kromogén oldatot adva kolorimetrikus reakció játszódik le. Az ennek 

eredményeként megjelenő kék szín egyértelműen jelzi a genotoxikus hatásokat és a kapott 

szín intenzitásának egyszerű becslésével és a pozitív kontrollhoz (4NQO – 4-nitrokinolin-

oxid) viszonyításával, vagy annak spektrofotometriás meghatározásával a hatás mértékéről 

kvantitatív választ ad. Ismert minták esetén meghatározható az ún. SOS indukciós 

potenciál (SOSIP), komplex minták esetén pedig az ún. SOS indukciós faktor (SOSIF), 

ami a vizsgált minta hígításainak függvényében adja meg a baktériumokban kiváltott SOS 

válasz mértékét.  

A kit formában kapható teszt kivitelezése 96 lyukú mikrotiter lemezekre lett 

optimalizálva, melyen első körben elkészítjük a vizsgálandó minták hígításait, majd hozzá 

adjuk a baktériumtenyészetet. Az inkubációs idő alatt a genotoxikus vegyületek kifejtik a 

hatásukat, miközben β-galaktozidáz termelődését váltják ki a sejtekben. Ezt követően 

hozzá adjuk a kromogén oldatot, amely reagál a termelődött β-galaktozidázzal és kis idő 

elteltével a teljesen lejátszódik a genotoxicitást jelző színreakció (Environmental Bio-

Detection Products Inc. 2009).  

A teszt előnye, hogy kiértékeléssel együtt is csupán néhány óra, valamint a 

génmódosított baktériumtörzsnek köszönhetően más baktériumfajok nem befolyásolják a 

hitelességét így nem szükséges steril kondíciók között dolgozni. 

A teszt alkalmazhatóságát és a genotoxikus vegyületekre adott kiváló 

szenzitivitását számos vizsgálat bizonyította a környezeti minták széles skáláján: üledékek 
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(Bombardier et al. 2001; Langevin et al. 1992; Wong et al. 1994), talajminták (Bombardier 

et al. 2001; White and Claxton 2004), ipari hulladékok (Claxton et al. 1998; Houk 1992), 

különböző gáz és aeroszol minták (Kang et al. 2011; Škarek et al. 2007), hó minták (White 

et al. 1995), különböző víz és szennyvíz minták (Kümmerer et al. 2000; Legault et al. 

1996; White et al. 1998; White et al. 1998), biológiai minták (Vilar et al. 2010; White et al. 

1997), illetve egyéb környezeti mátrixok esetén is. Néhány szerző kifejezetten javasolja a 

teszt környezeti monitoringban való alkalmazását is (Helma et al. 1996; Lan et al. 1991; 

Legault et al. 1996; Quillardet and Hofnung 1993; Wong et al. 1994) 

 

1.2.6 Mikronukleusz teszt 

A mikronukleusz tesztet Schmid és munkatársai fejlesztették ki a 70’-es években 

(Boller and Schmid 1970; Schmid 1975), mely az elmúlt évtizedekben komoly fejlődésen 

ment át, és a genotoxicitás vizsgálatának egyik legalapvetőbb módszerévé nőtte ki magát. 

A teszt azon a jelenségen alapul, hogy a mitózis telofázisában egyes kromoszómák vagy a 

kromoszóma darabok nem vándorolnak a leánysejtek sejtmagjaival, hanem ún. 

mikronukleuszokat képeznek. A mikronukleuszok festésével és vizualizálásával 

alkalmassá válik a strukturális és számbeli kromoszóma aberrációk kimutatására. Mivel a 

kromoszóma aberrációk fontos szerepet játszanak a karcinogenitásban, ezért a teszttel 

megbízhatóan detektálhatjuk a genotoxikus karcinogéneket (Fenech 2000, 2008). Az 

eljárás eredetileg kínai hörcsög csontvelőjéből származó eritrocitákra lett optimalizálva, 

azonban a folyamatos fejlesztések során az in vivo mellett in vitro verziót is kifejlesztettek 

és mára számos más sejttípusra is adaptálták (pl.: HepG2, CHO, humán limfocita 

sejtvonalak, stb.). A mikronukleusz teszt egyes protokolljaira szabványt is kidolgoztak. A 

módszer különböző verzióit széles körben használják a legkülönbözőbb vegyületek, és 

minták genotoxicitásának vizsgálatára (Hayashi 2016). 

 

1.2.7 COMET teszt (egyetlen sejt gélelektroforézis - SCGE) 

A COMET teszt első sorban az egyes és kettős száltörések kimutatására alkalmas 

eukarióta sejtekben, de egyes protokollokkal az oxidatív DNS károsodások is detektálhatók 

(Møller 2005). A teszt kivitelezése során az egyedi sejteket agaróz gélbe ágyazzák, majd 

egy detergenssel, magas sókoncentráció alkalmazása mellett lizálják a sejtet. A lizálás 

eredményeképpen széttekeredik a DNS, és csak a DNS szálból, RNS-ből és néhány 
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fehérjéből álló nukleoid váz marad. Az ily módon előkészített mintát semleges, vagy lúgos 

közegben gélelektroforézisnek vetik alá, aminek hatására a fragmentált DNS darabok a 

nukleoidból kiindulva a töltések áramlási irányának megfelelően vándorolva csóvát 

húznak. Az elektroforézis befejeztével az értékeléshez a DNS-t fluoreszcens festékkel 

festik meg (Collins 2004). A teszt az így kialakuló jellegzetes mintázat után kapta a nevét 

(comet = üstökös), ahol a kör alakban szétterülő nukleoid alkotja az üstökös fejét és a DNS 

fragmentumokból álló sáv pedig az üstökös csóváját. A csóva kiterjedése arányos a DNS 

száltörések mennyiségével. A módszer nagy előnye, hogy viszonylag gyors, olcsó és az 

eukarióta sejttípusok széles skáláján használható (Sasaki et al. 2000). Számos minta típus 

vizsgálható vele, beleértve a komplex környezeti mintákat is, továbbá a vizsgálat céljától 

függően többféle protokoll közül válogathatunk (Kumari et al. 2008; McKelvey-Martin et 

al. 1993).  

 

1.2.8 Alkalikus Halo teszt  

Az alkalikus halo tesztet (AHA) 1999-ben publikálta Sestili és Cantoni. A módszer 

nagyon hasonlít a COMET tesztre, azonban itt nincs szükség elektroforézisre az eredmény 

kiértékeléséhez. A módszer röviden abból áll, hogy a vizsgálandó sejteket agarózba 

ágyazzák, majd először egy magas sótartalmú, bázikus lizáló oldattal kezelik. Ez után egy 

hipotóniás bázikus oldat következik, amit végül egy etídium-bromidos festési lépés követ. 

A protokoll azon az elven alapul, hogy az alkalmazott körülmények között az agaróz 

gélben az egyes szálú DNS darabok gyorsan kidiffundálnak a nukleoidból, és a festékkel 

vizualizált DNS egy jól elkülönülő sávot alkot a sejtmag maradéka körül. A teszt neve is 

erre a jelenségre utal (halo = fényudvar). A DNS fragmentáció mértékére a sejtmag 

méretének csökkenése és a vele együtt járó „fényudvar” kiterjedésének növekedése alapján 

következtethetünk (Sestili and Cantoni 1999; Sestili et al. 2006). A teszt egy 

továbbfejlesztett változata a gyors halo teszt (FHA), az előbb leírt módszer némiképp 

egyszerűsített változata, amely által a kivitelezése még gyorsabb lett. A teszt gyorsasága 

mellett szintén nagy előny, hogy olcsó reagenseket használ és nem szükséges hozzá 

speciális felszerelés, hiszen a kiértékelés egyszerű mikroszkópos technikákkal történik 

(Sestili 2009; Sestili et al. 2017).  
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1.2.9 TUNEL teszt  

A TUNEL teszt ((TdT) dUTP Nick-End Labeling) egy számos sejt típus esetén 

használható, a DNS száltörések és a fragmentálódás detektálására szolgáló eljárás. Sok 

esetben apoptotikus és nekrotikus károsodások kimutatására használják (Loo 2002). A 

vizsgálat azon alapul, hogy a TdT enzim (terminális dezoxiribonukleotidil-transzferáz) 

szekvenciától függetlenül képes kapcsolódni a DNS fragmentálódásakor keletkező 3’-OH 

tompa végekhez. A TdT előidézi a dezoxinukleotidok kötődését, ami a teszt esetében 

valamilyen fluorokrómmal, vagy más jelölő molekulával ellátott dUTP, ezáltal 

egyértelműen megjelölve a száltörések helyét (Li and Darzynkiewicz 1995). A módszernek 

számos változata jelent meg az évek során, mely a dUTP-hez kapcsolt különböző jelölő 

molekulákat és egyes sejttípusokra optimalizált módozatokat jelent, de a mikroszkópos 

értékelés mellett flow citométerre kidolgozott variáns is létezik (Darzynkiewicz et al. 

2008). Az egyik flow citométerre kidolgozott kit például a TdT mellett BrdUTP-t (5-bróm-

2’-dezoxiuridin-5’-trifoszfát) használ, melyhez a kötődés után anti-BrdU antitest 

kötődésével válnak láthatóvá a szálvégek. A TUNEL teszt egyik hátránya azonban az, 

hogy a tesztnek több gyártója és több verziója is van, melyek közt eltérések lehetnek; a 

küszöbértékek és a protokollok nem feltétlen egyeznek, és nincs egységesített szabvány. 

Ennek ellenére sok szerző sikeresen használta különböző sejt- és szövet típusok esetén, 

habár egyesek aggályokat vetettek fel a teszt szenzitivitásával és szelektivitásával 

kapcsolatosan, sőt saját vizsgálataink során is tapasztaltunk nem specifikus kötődést (3. 

ábra). (Evenson and Wixon 2006; Kakasi et al. 2015). 
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3. ábra Az APO BrdU TUNEL teszttel kapott eredményeink alapján az AlexaFluor 488 

festék konjugátum nem specifikus kötődést mutatott a spermiumok mitokondriumaihoz (zöld 

színnel a vörös színű spermiumfejek mögött). A fejben található zöld foltok jelzik a DNS 

száltöréseket (konfokális lézer szkenning mikroszkóppal készült kép). 

 

1.2.10 In vitro kromoszóma aberrációs teszt 

A teszt során tenyésztett emlős sejteket használnak a kromoszóma- és kromatidák 

felépítésbeli károsodásának kimutatására. A tesztsejteket meghatározott ideig (kb. másfél 

sejtcikluson keresztül) a vizsgálandó vegyület hatásának teszik ki, több koncentrációt is 

alkalmazva. Lehetőség szerint minden koncentráció esetén több ismétlésben vizsgálják, 

ezzel biztosítva a statisztikai megbízhatóságot. Az expozíciós idő lejártával a sejteket egy 

metafázis leállító vegyülettel kezelik, majd összegyűjtik és megfestik őket. A kromoszóma 

aberrációk jelenlétét mikroszkóppal értékelik ki (OECD 2016). 
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1.2.11 Metabolikus aktiválás (S9) 

Az elsőként említett tesztek (1.2.1-5) mindegyike baktérium tesztsejteken alapul, a 

többi teszt valamilyen eukarióta sejttípust használ tesztsejtekként. Abban az esetben, ha a 

vizsgált sejtek nem rendelkeznek megfelelő metabolikus aktivitással, a kapott 

eredményeket nem extrapolálhatjuk olyan magasabbrendű szervezetekre, melyek az emlős 

májra jellemző endogén metabolizmussal rendelkeznek. Ezt a problémát úgy hidalhatjuk 

át, hogy az alkalmazott tesztekkel párhuzamosan, külső forrásból származó metabolizáló 

rendszerek hozzáadásával ún. metabolikusan aktivált méréseket is végzünk.  

Ehhez rendelkezésre állnak olyan készítmények, melyek tartalmazzák az 

metabolizmushoz szükséges komponenseket. A máj mikroszómáiban megtalálhatók az 

emésztéshez legszükségesebb proteinek és a szükséges kofaktorok. A mikroszómák 

tisztítása jóval körülményesebb, mint kivonni a májból azt a frakciót mely a 

mikroszómákat is tartalmazza, ezért terjedt el az ún. S9 frakció alkalmazása a 

metabolizmus kiváltására. Ez többnyire a máj homogenizátumából készül, oly módon, 

hogy patkányokat speciális kezelésnek teszik ki, melynek eredményeként megnövekedik a 

májukban a xenobiotikumokat metabolizáló enzimek szintje. A kezelt patkányok máját 

izolálják, majd izotóniás közegben homogenizálják, és ebből vonják ki az S9 frakciót, 

mely a homogenizátum 9000 g-s centrifugálásával kapott felülúszóját jelenti. Az S9 

frakciót más fajok (pl. humán) májából de más szövetekből is előállíthatnak (Clare 2012; 

Cox et al. 2016). 

Az S9-el végzett vizsgálatok során a vizsgált vegyületet az S9 frakcióval kezelik, 

majd ezt követően kerül összekeverésre a tesztsejtekkel (vagy a tesztsejtekkel 

összekeverve adják a vizsgált vegyülethez). A megfelelő metabolizmussal rendelkező 

élőlényekre nézve azok az anyagok tekinthetők veszélyes mutagéneknek, melyek az S9 

enzim kivonattal történő metabolizálás után is genotoxikusak maradnak 
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1.3 A vonatkozó jogi környezet 

A 2010/63 EU direktíva értelmében csökkenteni kell az állatkísérletek számát (EU 

Directive 2010/63), a 3R alapelvek, azaz a kiváltás, a csökkentés és a finomítás 

(Replacement, Reduction and Refinement) jegyében. Olyan módszerekre van igény, 

melyek alkalmazásával kiválthatók vagy elhagyhatóak az állatokon végzett kísérletek, 

vagy legalábbis a lehető legkevesebb állatkísérletre legyen szükség a vizsgálatok 

kivitelezéséhez, miközben minimalizálhatjuk a kísérleti állatok szenvedését és növelhetjük 

azok jólétét (Russell WMS 1959; Vicente-Carrillo et al. 2015). 

Az 1907/2006/EK, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendelet értelmében, a forgalomba 

hozatal előtt az új vegyületek lényeges tulajdonságairól információt kell gyűjteni, amibe 

bele tartoznak a fizikai, kémiai tulajdonságok illetve a toxicitás és ökotoxicitás 

meghatározása is. Ehhez a 67/548/EGK rendelet V. melléklete alapján ír elő toxicitási 

teszteket, de egyértelműen jelzi, hogy bizonyos jogi kereteken belül (1907/2006/EK 

rendelet 13. cikkének (3) bekezdése) lehetővé teszi egyéb módszerek alkalmazhatóságát is, 

amennyiben az alkalmazandó módszer megfelel a már korábban említett 3R irányelveknek 

(Anonímusz, REACH). A 640/2012/EU rendelet a 440/2008/EK rendeletben foglalt 

módszerek korszerűsítésével kapcsolatosan tesz módosításokat. 

Ez a jogi környezet kedvez az olyan alternatív tesztek kifejlesztésének, melyek 

megfeleltethetők az előbb említett három alapelvnek. Az állatkísérletek minimalizálása 

mellett szintén kívánatos cél a tesztek kivitelezéséhez szükséges idő csökkentése is, ezáltal 

is elősegítve a hatékonyabb tesztelést, monitorozást, de a költséghatékonyság is fontos 

szempont. A fent említett toxicitást mérő biotesztek viszonylag költséghatékonyak és rövid 

idejű tesztek, relatíve gyorsan szolgáltatnak eredményt a genotoxicitásról különböző 

taxonómiai szinteken. 
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1.4 A fluoreszcens festékek és flow citometriás eljárások 

A fent említett eljárások többségére rendelkezésre állnak a kivitelezés 

standardizálására szolgáló szabványok, és a legtöbb módszer alkalmas komplex környezeti 

minták genotoxicitásának mérésére is. Az már bemutatott teszteken kívül azonban számos 

más, szabvánnyal nem rendelkező alternatív módszer is létezik.  

A Flow citometria (FCM) egy olyan technológia, amely elsősorban sejtek és más 

mikroszkopikus részecskék számolására és vizsgálására szolgál. A műszer a vizsgált 

sejteket egy folyadékáramba szuszpendálja, amely áthalad egy elektronikus észlelő 

rendszeren. Az áramlási cellában a sejtek egyesével haladnak el egy lézer gerjesztősugár 

előtt, és a róluk szóródó fényt egy sor detektor fogja be és alakítja elektromos impulzussá. 

A detektorok észlelik a sejten áthaladó-, a sejtről oldal irányba szóródó- és a különböző 

színű (különböző hullámhossz tartományba eső) fényt (4. ábra). A műszer nagy előnye a 

széleskörű felhasználhatóság mellett, hogy rendkívül gyors, percek alatt több tízezer sejtről 

kaphatunk információt.  

 

 

4. ábra Egy flow citométer készülék sematikus ábrája 

A flow citométeres eljárások az utóbbi évtizedekben rohamos fejlődésen mennek 

keresztül (Godin et al. 2008; Janknecht 2010). Egyre érzékenyebb és sokoldalúbb 

műszerek kerülnek piacra, miközben a fluoreszcens festékek egyre nagyobb választékban 
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állnak rendelkezésre, amelyek speciális lehetőségeket biztosítanak a sejtanalitikai 

vizsgálatok számára. A flow citométerek borsos árát kompenzálja a sokoldalúságuk mellett 

az automatizálhatóság és a gyorsaságuk, amely segítségével jelentősen felgyorsítható és 

javítható a sejtanalitikai vizsgálatok megbízhatósága a fluoreszcens mikroszkópos 

technikákkal szemben.  

 

A fluoreszcens festékek rengetegféle sejttípuson alkalmazhatók és az óriási 

választékuknak köszönhetően egy időben több sejtparaméter vizsgálata is lehetővé vált, a 

különböző sejtszervek egyes paramétereinek a valós idejű vizsgálatától egészen a DNS 

károsodások különböző formáinak detektálásáig. 

Az egyes fluorokrómokat egyre növekvő mértékben használják a különböző 

fluoreszcens laboratóriumi technikáknál. A spermaminőség értékelésében is növekvő 

jelentőséggel bír - mind a humán, mind a háziállatok vonatkozásában - a különböző flow 

citometriai vizsgálatokra is alkalmas fluoreszcens festékek használata (Hossain et al. 

2011). Számos fluorokróm létezik, melyek a sejtek igen változatos paramétereinek 

detektálására alkalmasak, a DNS jelölésére alkalmas festékektől a mitokondriumok 

membránpotenciálján és a plazma membránok jelölésén keresztül az intracelluláris Ca
2+

 

ion szint és a ROS-ok jelölésére alkalmas festékekig. 

 

Az egyes tesztek és vizsgálati módszerek a különböző végpontok vizsgálatára sok 

esetben eltérő sejttípusokat használnak, a baktériumsejtektől a tenyésztett emlős 

sejtvonalakig (Ekwall et al. 1990). A magasabbrendű állatok esetén a testsejtek leginkább 

szomatikus sejtek, vagy bizonyos esetekben oociták. Csupán néhány cikk számol be arról, 

hogy spermiumokat használtak tesztsejtekként toxikológiai kutatásokban, és ezek többsége 

is a termékenység és fertilitás szempontjából. Mindezt annak ellenére, hogy a spermiumok 

könnyen hozzáférhető, olcsó és mégis érzékeny alternatívát képviselnek az eukarióta sejt 

típusok között (Bavister and Andrews 1988; Claassens et al. 2000). 

A spermiumok tesztsejtekként történő alkalmazása az állatkísérletekkel szemben 

nem vet fel etikai problémákat, mindemellett szinte korlátlanul hozzáférhetőek, hiszen 

bármely termékenyítő állomásról könnyen, olcsón és nagy mennyiségben, non-invazív 

módon gyűjtve beszerezhetőek, továbbá korábbi tanulmányok alapján (lásd később az 1.6 

fejezetben) a sejtek számos környezeti szennyező és toxin hatásának kitéve kiváló 

szenzitivitást mutattak. 
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1.5 A spermium 

Az emlősök spermiumainak felépítése merőben eltér a többi sejttípus struktúrájától. 

A haploid spermiumok alapvető feladata, hogy a paternális genomot sértetlenül juttassák el 

a petesejthez. Ahhoz, hogy célba érhessenek, a sejteknek hosszú utat kell megtenniük 

kíméletlen körülmények között, ami az evolúció során rendkívül specializált felépítést 

eredményezett.  

A felépítésükre megnyúlt, ostoros alak jellemző, melyen több fő régió különíthető 

el: a fej, a nyak, a középdarab és a flagellum (5. ábra). A feji részt elölről mintegy sapka 

gyanánt határolja az akroszóma, melyben a petesejt felületén való megtapadást és átjutást 

segítő fehérjék és enzimek találhatók. A fejben található kondenzált formában a haploid 

DNS-állomány, mely magában hordozza az X, vagy az Y kromoszómát. A nyaki részben a 

centriolum foglal helyet, valamint innen ered a farok részen végighúzódó tengelyfonál. A 

középdarabban szorosan a tengelyfonál köré csavarodva foglalnak helyet a 

mitokondriumok, melyek száma fajra jellemzően változik. A farki rész tengelyfonalát 

rostos hüvely veszi körül (Bakonyi et al. 2003; Berridge 2014). 

 

 

5. ábra A spermium felépítése 

 

A spermium fejének alakja és mérete befolyásolja a spermium funkcióját és 

motilitását (Schulte et al. 2010), ebből fakadóan az emlősök spermiumainak DNS-e a 

legszorosabban kompaktált eukarióta DNS (Ward 2009). A spermiogenezis során a 

sejteknek nem áll rendelkezésükre akkora tér, mint a szomatikus sejteknek, emiatt más 

jellegű kromatin csomagolásra van szükség. A hímivarsejtek olyan egyedülálló 

kromatinszerveződési struktúrával rendelkeznek, melynek során a szomatikus sejtek esetén 

jellemző hiszton fehérjék jelentős mértékben cserélődnek a sokkal kisebb méretű protamin 

fehérjékre, melyek köré a DNS szálak szorosan felcsavarodnak. Eközben a protamin 

fehérjék ciszteinjei között diszulfid keresztkötések jönnek létre, így rendkívül stabil, 
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kompakt csomagolódást alakítva ki (Zini and Sigman 2009). Az ily módon csomagolódott 

DNS térfogata a szomatikus sejtek genomjának nagyjából 10%-ra zsugorodik, miközben a 

genom ellenállóbbá válik és így nagyobb valószínűséggel képes épségben eljutni a 

petesejthez.  

A spermium nukleáris DNS-e négy fő szinten rendeződik a kompakció során. Az 

emlősök hímivarsejtjei tartalmaznak egy ún. nukleáris gyűrű (nuclear annulus) nevű 

speciális struktúrát, mely a nukleáris kromoszóma vázát alkotja. Az összetett kromatin 

struktúra első szintjén a spermium nukleuszában lévő DNS rögzül a nukleáris gyűrűhöz. A 

következő lépésben DNS hurok domének képződnek, ahogy a DNS a nukleáris mátrixhoz 

kapcsolódik. Az így létrejött DNS hurkok teszik lehetővé, hogy a petesejtbe jutott DNS 

kémiailag és fizikailag is hozzáférhető lesz. Eközben a hiszton fehérjék fokozatosan 

protaminokra cserélődnek, melyeken a DNS szál kb. 500-szor tekeredik körbe, egyfajta 

rendkívül kompakt és ellenálló (toroid) szerkezetet alakítva ki (Agarwal and Said 2003; 

Marchesi and Feng 2007). Sok faj esetén megfigyelhető, hogy a kromatin egy bizonyos 

hányada a kevésbé kötött nukleoszómális állapotban marad, illetve a DNS-hez kötődő 

hiszton fehérjék egy része megmarad, így egyes részek lazábban kompaktálódnak (Miller 

et al. 2010). A kompakció eredményeként a kvázi kristályos szerkezet sokkal kevésbé 

sérülékeny, viszont a DNS javító mechanizmusok inaktívak (Agarwal and Said 2003;. 

Aitken et al. 2012).  

Számos endogén és exogén hatás létezik, mely megzavarhatja a kromatin normális 

szerveződését, vagy károsíthatja azt. Ezek közé tartozik a defektes kromatin csomagolódás, 

az apoptózis, az oxidatív stressz és más genetikai károsodások (Marchesi and Feng 2007) 

A motilitás a spermiumok egyik speciális tulajdonsága. Ez egy energiaigényes 

folyamat, melynek fenntartásában jelentős szerepet játszanak a mitokondriumok. A 

mitokondriumok membránpotenciálja és az általa fenntartott ionfluxus felelős a sejt 

energia metabolizmusáért, azonban ez a rendszer érzékenyen reagál a vegyületek károsító 

hatásaira. A motilitás egy egyszerűen detektálható paraméter, melynek megváltozását a 

mitokondriumok nem megfelelő oxidatív foszforilációja és energia metabolizmusa váltja 

ki, ezáltal kiválóan jelzi a mitokondriumok depolarizációját (Bencsik et al. 2014; 

Häggblom et al. 2002; Kruglov et al. 2009).  

Az egyes fajok spermiumai bizonyos mértékben eltérnek egymástól. A fajokra 

jellemzően változik az alakjuk, méretük, a farok hossza, a mitokondriumok száma (pl. a 

sertés 70, ezüstkárász 10, humán 10-15) illetve más paraméterek tekintetében is némiképp 

specializálódtak. A sertés spermiumok alakja ellaposodott körte alakra emlékeztet, a ló 
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spermiumok kissé kihegyesedő vagy tojásdad, míg a halak esetében a faj evolúciós 

fejlettségétől függően több forma is jellemző lehet, melyeket hét fő csoportra 

különíthetünk el. Míg a sertés sperma ürüléskor rögtön motilis, a halak esetében a 

környezeti paraméterek (köztük az ozmolalitás, a Ca2+ és K+ ionok koncentrációjának) 

megváltozása váltja ki az aktivációt (Kása 2017). 
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1.6 A spermium alapú tesztek fejlődése 

Létezik egy sztenderdizált tengerisün (Arbacia punctulata) termékenyítési teszt, 

melyet a US EPA (Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség) fejlesztett ki (Series et al. 

2009; USEPA 2002). A teszt alapvető célja a kifolyó vizek élővilágra gyakorolt 

toxicitásának vizsgálata, illetve a befogadó víztestekre gyakorolt hatások felmérése. A 

módszer a tengerisün sperma termékenyítési sikerét vizsgálja különböző kifolyóvíz 

koncentrációk függvényében, speciális kondíciók mellett. A teszt végén a kezelt 

csoportokat a kontrollcsoporthoz viszonyítják, ezáltal információt nyerve a vizsgált 

vízmintákról (Ghirardini and Novelli 2001; Novelli et al. 2003). A tengerisün spermium 

több felépítésbeli tulajdonságát tekintve is eltér az emlős spermiumtól, többek között a 

nukleáris fehérjéket illetően és más tulajdonságokban is (Santella et al. 2012).  

A hímivarsejtek motilitása a sejtek egyedi tulajdonsága, mely arra szolgál, hogy a 

petesejthez juttassa az apai genomot. A termékenyítőképesség mellett ez a spermiumok 

egyik legfőbb tulajdonsága. A spermiumok tulajdonságainak meghatározásakor a rutin 

morfometriai jellemzések mellett számos eljárás áll rendelkezésre a motilitás jellemzésére 

is ( Aitken et al. 2012). Ez a könnyen mérhető és érzékeny tulajdonság tette a spermium 

motilitás értékelését vonzóvá a toxikológiai vizsgálatokban. A legtöbb cikk, amely 

spermium toxicitási tesztekről számol be a motilitás karakterisztikája alapján (a motilis 

sejtek százalékos aránya vagy a motilitás minősége) vizsgálódott, illetve egyes esetekben 

vizsgálták az abnormális morfológiát, vagy az életképességet (Andersson et al. 1997; 

Bavister and Andrews 1988; Claassens et al. 2000; De Jonge et al. 2003). 

Wyrobek és Bruce (1975) sikeresen használt egy spermium fej abnormalitását 

vizsgáló tesztet olyan ágensek kimutatására, melyek elváltozásokat indukáltak in vivo a 

spermatogenezis során. Egereket kezeltek különböző vegyületekkel, majd a szubakut 

kezelést követően 1, 4 és 10 hét után vizsgálták a spermiumok abnormális elváltozásait 

(Wyrobek and Bruce 1975). 1988-ban Bavister és Andrews közölt egy érzékeny hörcsög 

sperma motilitáson alapuló módszert, mellyel a vízminőséget és a tenyészközeg minőségét 

vizsgálták. A vizsgált anyaggal történő 2, 4 és 6 óra inkubáció után értékelték a motilitást. 

Sajnos a hörcsögökből történő spermagyűjtés az állatok megölésével, vagy legalábbis a 

kasztrálásukkal jár (Bavister and Andrews 1988; Rinehart et al. 1988). 

1990-ben Reed és Petters (1991) megismételte a Bravister és Andrews által 

korábban kidolgozott biotesztet azzal a különbséggel, hogy az aranyhörcsög mellett egér és 

patkány tesztegyedek is voltak. Céljuk a különböző fajok érzékenységének vizsgálata volt 
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a már leírt tesztkörülmények között. Azt kapták, hogy az aranyhörcsög bizonyult a 

legérzékenyebbnek, ám a teszt eredetileg is erre a fajra lett kidolgozva, így nem volt 

meglepő az eredmény. A szerzők szerint a teszt némi optimalizálással a további fajokra is 

érzékeny in vitro rutin biotesztté tehető, de a fent említett technikai/etikai problémák 

továbbra is kétségessé teszik a laboratóriumi rágcsálók alkalmazását. 

Valószínűleg a humán sperma életképességi vagy motilitási tesztet, valamint ezek 

módosított verzióit használták a legtöbb esetben a különböző vegyületek és anyagok 

citotoxicitásának vizsgálatára (Claassens et al. 2000; De Jonge et al. 2003; Iemmolo et al. 

2005). Ezeket a bioteszteket változatos körülmények közt alkalmazták, különböző 

expozíciós idők mellett. Mindemellett a humán sperma elég ellenálló, aminek 

eredményeként az érzékenysége alul marad más fajok spermájához viszonyítva (Claassens 

et al. 2000). 

Andersson és munkatársai (1997) egy olyan tesztmódszert alkalmaztak, melyben 

hígított sertés spermát használtak tesztsejtekként. A módszerrel beltérben gyűjtött 

különböző épületanyagokból és építőanyagokból származó mikrobiális toxinok metanolos 

extraktumainak hatásait vizsgálták. A 3, 4 és 5 napos expozíciós idő leteltével egy 

számítógépes motilitásvizsgáló programot, valamint vizuális kiértékelést használva 

értékelték a mintákat. A teszt eredményét akkor tekintették pozitívnak, ha a kezelt sperma 

legalább 50%-os motilitás csökkenést mutatott a kontrollhoz viszonyítva. A teszt azon 

alapul, hogy a spermiumok motilitásához intakt plazmamembránra illetve funkcionáló 

mitokondriumokra van szükség, ellenkező esetben a sejtek károsodása a motilitás 

csökkenésével, vagy megszűnésével jár. 

A tesztet később finomították és továbbfejlesztették, fagyasztással elpusztított 

spermiumokat használtak pozitív kontrollként (Hoornstra et al. 2003). A sperma motilitása 

mellett más sejtparaméterek is mérhetők, például a plazma membrán integritás, a sejten 

belüli ATP tartalom, a mitokondriumok morfológiája és más mitokondriális paraméterek, 

vagy az akroszóma sérülések. Ezeket leginkább mikroszkópos technikák segítségével 

vizsgálták (Andersson et al. 1998, 2010; Häggblom et al. 2002; Hoornstra et al. 2003; 

Jääskeläinen et al. 2003; Peltola et al. 2001; Salkinoja-Salonen et al. 1999). 

Jääskeläinen és munkatársai (2003) hígított sertés sperma és krioprezervált bika 

sperma érzékenységét vetették össze a cereulid mikrobiális toxinnal szemben és 

kimutatták, hogy a sertés sperma sokkal érzékenyebbnek bizonyult.  

Az Andersson és munkatársai (1997) által vizsgált végpontok a morfológia 

megváltozása és a motilitás csökkenése volt. Ezt a két paramétert a későbbi vizsgálataik 
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során kiegészítették több paraméterrel, melyekhez fluoreszcens festési eljárásokat 

használtak. A plazmamembrán integritás méréseket calcein AM és etidium homodimer-1 

festékekkel vizsgálták, a sejtek ATP tartalmának meghatározását egy biolumineszcencián 

alapuló kit segítségével mérték (Andersson et al. 1998). Hoornstra és munkatársai (2003) a 

motilitás és a plazma membrán integritás (calcein AM és propidium jodid) mellett 

vizsgálták a mitokondriumok depolarizációját (JC-1) is. A kutatócsoport későbbi 

kansperma tesztet alkalmazó vizsgálatai során is többnyire a már eddig említett próbákat 

alkalmazták (Bencsik et al. 2014; Kruglov et al. 2009; R. Mikkola et al. 2017; Raimo 

Mikkola et al. 2015; Suominen et al. 2001). Vicente-Carrillo és munkatársai (2015) 

mintegy 130 toxikus vegyület kansperma teszttel vizsgált eredményeit vonta párhuzamba a 

gyógyszeriparban széles körben használt HepG2 hepatóma sejtvonallal kapott 

eredményekkel. Arra keresték a választ, hogy a spermium sejtek alkalmasak lehetnek-e 

toxikológiai kísérletekre. Munkájuk során a spermiumok motilitását és a mitokondriális 

membránpotenciál változását (MitoTracker és JC-1), valamint a HepG2 sejtek 

életképességét vették alapul. A kapott eredmények egyértelműen igazolták, hogy az általuk 

is alkalmazott spermium motilitás teszt kiválóan alkalmazható a mitokondriális 

károsodások kimutatására, de többféle citotoxikus hatás detektálására is alkalmas. 

A spermiumok megfelelő érzékenysége mellett fontos kiemelni, hogy a sertés 

kansperma teszt sokkal rövidebb expozíciós időt igényel (30 perc), mint a legtöbb 

eukarióta tesztsejtet alkalmazó vizsgálat (24-48 h). A sertés sperma nem invazív 

módszerekkel gyűjthető, egyszerűen és olcsón beszerezhető bármely mesterséges 

termékenyítő állomásról, vagy sertéstelepről. A sertés sperma használata toxikológiai 

vizsgálatokban nem vet fel etikai problémákat, mint például a hörcsög sperma esetében, 

valamint érzékenyebbek mint a humán spermiumok (Vicente-Carrillo 2016). A spermium 

alapú tesztek tehát remek alternatívát kínálnak egyes vegyületek toxicitásának gyors 

szűrővizsgálatára, különös tekintettel a mitokondriumokra gyakorolt hatások detektálására 

(Vicente-Carrillo et al. 2015). 

A sertés kansperma toxicitási tesztet a megfelelően megalapozott kutatási 

eredmények méltóvá tették arra, hogy 2014 december 31-i dátummal a Finn Akkreditációs 

Szolgálat / Nemzetközi Laboratórium Akkreditáló Együttműködés (ILAC) akkreditálja 

Európában (Salin et al. 2017). 

Az eddig felvázolt módszerek közül legtöbbet konfokális, vagy fluoreszcens 

mikroszkópos technikák segítségével, illetve a motilitás esetén számítógép-vezérelt 

motilitás vizsgálóval (CASA) végeztek. Habár a motilitásvizsgálat félautomata rendszerek 
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alkalmazásával viszonylag gyorsnak mondható, azonban a fluoreszcens festések 

kiértékelése mikroszkópos sejtszámolással történik, amely gyakorlott szemű értékelő 

számára is hosszadalmas folyamat lehet. 

Az áramlási citometria (vagy flow citometria) egy igen hatékony technika, melyet 

manapság széles körben rutinszerűen használnak. A vizsgálatok kivitelezéséhez a 

fluoreszcens markerek, festékek és antitestek széles választéka érhető el, melyekkel az 

egyes sejtfunkciókat, sejtszerveket, vagy folyamatokat szelektíven jelölhetjük, ami az 

áramlási citometriát rendkívül sokoldalúvá teszi (Hossain et al. 2011). Egy jól beállított 

flow citométerrel egy időben több paraméter is vizsgálható ugyanazon a mintán, sőt a 

hagyományos mikroszkópos technikákhoz képest jóval rövidebb idő alatt sokkal több sejtet 

vizsgálhatunk, ami a módszer statisztikai megbízhatóságát is javítja (Ajao et al. 2015). 
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1.7 Vizsgált minták bemutatása 

A következő fejezetben bemutatom a kutatásom során vizsgált mintákat, kifejtve, 

hogy milyen megfontolások alapján választottuk őket illetve kitekintek a minta típusra 

vonatkozó szakirodalom genotoxikológiai aspektusaira. 

 

1.7.1 Szennyvizek 

A felszíni vizeink nem csak az ivóvízbázisként, hanem rekreációs térként is 

funkcionálnak, és a különböző elfolyók gyűjtésére is szolgálnak. A népesség 

növekedésével és az ipar fejlődésével arányosan nő a rendelkezésre álló édesvíz készlet 

fogyasztása is. A társadalmunk tiszta édesvízzel való ellátása egyre nagyobb kihívást 

jelent, ezért rendkívül fontos a felhasznált víz megfelelő tisztítása. A szennyvíztisztítók 

tisztítási hatékonysága a technológiai fejlődésnek köszönhetően javul, azonban az 

elfolyókban még így is megjelenhetnek veszélyes komponensek, amelyeket nem 

monitoroznak, vagy nem detektálhatók a jelenleg alkalmazott módszerekkel. Számos cikk 

számol be arról, hogy az egyes ipari és kommunális szennyvizekben, sőt több természetes 

felszíni víztest (folyók, tavak, öblök) esetén is genotoxikus vegyületeket illetve 

genotoxikus hatásokat detektáltak (Chen and White 2004; OSPAR Commission 2002; 

Žegura et al. 2009). A genotoxikus hatások pont és diffúz forrásokból származnak, melyek 

leginkább ipari-, mezőgazdasági- és kommunális forrásoknak tudhatóak be, de ide 

tartoznak a különböző atmoszférikus források, és a csapadékvízzel a városokból és utakról 

bemosódó szennyezők is. 

A kommunális szennyvizekben részben a lakosság élettevékenységéhez 

kapcsolódóan, részben az ipari szennyvízforrások miatt rengetegféle vegyület található, 

melyek közt számos öko- és/vagy genotoxikus hatással rendelkezhet. A szennyvizek 

toxikológiai vizsgálatával foglalkozó szakirodalmi cikkek egy részében nem mutattak ki 

genotoxicitást se a befolyóknál, se a kifolyóknál (OSPAR Commission 2002), azonban 

előfordulnak olyanok is, melyek jelentős ökotoxikus és genotoxikus hatásokról számolnak 

be (Jolibois and Guerbet 2006; Ministère de l’Environnement du Québec and Environment 

Canada. 2001; Thewes et al. 2011).  

Az ipari szennyvizek legnagyobb mértékű termelődése olyan iparágakhoz köthető, 

mint az élelmiszeripar, a vegyipar és a kohászat. A legjelentősebb mennyiségben toxikus 

vegyületeket is tartalmazó ipari szennyező források közt található az olajfinomítás, a 
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vegyipar, a cellulóz- és papíripar, a textilipar, az elektromos-, gáz és egészségügyi 

szolgáltatók (Chen and White 2004). A textilipar valamint a cellulóz- és papíripari 

szennyvizekből az alkalmazott eljárástól függően változó eredményeket mértek, de több 

esetben genotoxikus hatásokat mutattak ki. A vegyipar szintén sok esetben használ olyan 

vegyületeket, melyek különböző toxikus hatásokkal rendelkeznek. Az alkalmazott 

technológiától és vegyszerektől függően ezek megjelenhetnek a szennyvizekben és az 

elfolyókban (OSPAR Commission 2002). A kórházak és egyéb egészségügyi 

létesítmények szennyvizeiben is több esetben mutagén hatásokat detektáltak, melyek közt 

különböző gyógyszer származékok, antibiotikumok és ezek metabolitjai is megtalálhatók. 

Sajnos sok készítményt rossz biológiai lebomlóképesség jellemez, ami azt eredményezi, 

hogy a szervezetből változatlan formában ürül a szennyvizekbe (Jolibois and Guerbet 

2006; Kümmerer et al. 2000).  

Egy kanadai átfogó tanulmány 15 különböző kommunális és városi 

szennyvíztisztító toxikus potenciálját vizsgálta több éven keresztül egy battery-

tesztrendszerrel, melyet kiegészítettek fizikai-kémiai mérésekkel is (Ministère de 

l’Environnement du Québec and Environment Canada. 2001). Az eredményeik szerint a 

vizsgált szennyvizek szinte minden esetben kismértékű toxicitást mutattak.  

A fizikai-kémiai paraméterek vizsgálata alapján megállapították, hogy egyes 

vegyületek (különböző tápanyagok, ionok, fémek, szerves anyagok) a minták 85%-ban 

jelen voltak. Ezek nagy része az elfolyóknál legtöbb esetben már nem okozott toxicitást 

vagy határérték átlépést, de időszakosan sajnos az is előfordult. Néhány vegyület 

rendszeresen túllépte a hatályos határértékeket, melyek közt szervetlen és szerves 

vegyületek vegyesen találhatóak. A legjelentősebbek az ammónia, a foszfor, a 

kénhidrogén, különböző fémek (alumínium, ezüst, króm, réz,), peszticidek és a különböző 

felületaktív vegyületek voltak. Ezen kívül általánosan kimutatható volt néhány közismerten 

toxikus vegyület jelenléte is, pl. a PCBk, klórozott dioxin vegyületek és furánok, valamint 

higany vegyületek (Ministère de l’Environnement du Québec and Environment Canada. 

2001). Egyes szerzők a genotoxikus PAH vegyületek előfordulását emelik ki (White and 

Rasmussen 1998). A vizsgált kommunális szennyvíz minták kétharmadában genotoxikus 

hatásokat detektáltak, habár a legtöbb esetben csak alacsony toxicitás volt kimutatható. A 

toxicitásért legtöbb esetben a magas ammónia tartalom, az anionos és nem ionos 

felületaktív anyagok, valamint a peszticidek, és fémek jelenléte volt a felelős (Ministère de 

l’Environnement du Québec and Environment Canada. 2001). 
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Több korábban említett ipari ágazat (textilipar, vegyipar, cellulóz- és papíripar), 

valamint egyes intézményi (egészségügyi) és háztartási szennyvizek esetén közös, hogy 

mindegyik használ különböző felületaktív anyagokat, ugyanis az általános tisztító hatásuk 

mellet alkalmasak fertőtlenítésre, puhításra és egyes anyagok fellazítására is. Az ipari 

befolyók tehát jelentősen hozzájárulnak a kommunális szennyvíztisztítókból kifolyó vizek 

potenciális toxicitásához, habár számos esetben ezek jelenléte nélkül is jellemzőek a 

toxikus elfolyók. 

A vízminták genotoxicitásának vizsgálatakor ügyelnünk kell arra, hogy az egyes 

minták töményítésével esetenként elérhetjük azt, hogy toxikus/genotoxikus hatásokat 

detektálhatunk, azonban tisztában kell lennünk vele, hogy természetes körülmények között 

ugyanezek a minták sokkal hígabbak, így elképzelhető, hogy a töményítés hatására 

jelentősen túlbecsüljük a hatásukat.  

Magyarországon a kibocsátott szennyvizek minőségének ellenőrzését a 27/2005. 

(XII. 6.) KvVM rendelet szabályozza. A rendelet meghatározza az ellenőrzés során 

mérendő paramétereket, valamint az ezek vizsgálatához javasolt módszereket (2. 

melléklet). A 2. mellékletben a Toxicitás: genotoxicitás teszt alatt név szerint két tesztet 

javasol, az SOS-ChromoTest-et, valamint az UMU tesztet (ISO DIS 13829:2000), azonban 

az SOS-ChromoTest
 
mellett megadott OECD guidelines No 471:1977 a bakteriális reverz 

mutációs tesztre (Ames teszt) vonatkozik. A szennyvizek vizsgálatát a szakirodalomban 

fellelhető cikkek többsége is a fent említett rendeletben is javasolt gyorsan végezhető 

bakteriális szűrő tesztekkel vizsgálták (Ames, Umu, SOS-ChromoTest), de emellett 

számos más szabványos és alternatív tesztet és vizsgálati módszert is alkalmaztak 

(mikronukleusz teszt, comet teszt, kromoszóma aberrációs teszt, in vivo haltesztek, alga- 

és növény tesztek). 

A munkám során tizenöt különböző nyers, ülepített kommunális szennyvízminta, 

valamint két gyógyszeripari szennyvízminta genotoxicitását vizsgáltam az SOS-

ChromoTest
TM

-tel. A két utóbbi mintát a mikronukleusz teszttel, valamint a flow 

citométerre adaptált sertés kansperma teszttel is vizsgáltam. 
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1.7.2 Üledékek 

A Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó és 

környezte a természeti értékei és kulturális örökségei miatt is kiemelt jelentőségű 

turisztikai célpont, mely évente mintegy másfél millió vendéget csalogat a térségbe (KSH 

2015). Az etikai szempontokat nem számolva kulturális és gazdasági szempontból is 

rendkívül fontos a tó kiváló ökológiai állapotának fenntartása. Az ehhez szükséges 

legalapvetőbb feladatok közé tartozik a természetes vizes élőhelyek megőrzése és a 

Balaton vízminőségének védelme, melyet többek között a befolyó vizek minőségének 

javításával és a vizek mennyiségi-, minőségi- és biológiai monitorozásával lehet 

fenntartani. A vízgyűjtő területen lévő vízfolyások nagy része sajnos erősen módosított 

(trapéz meder, vízszennyezés, invazív fajok), amely negatívan befolyásolhatja a környezet 

ökológiai állapotát.  

A Kis-Balaton és a Zala folyó területén hajdanán kiterjedt mocsárvilág volt, ahol a 

szabályozatlan folyómedrek rendszeresen áradásokat okoztak. A Balatonba torkolló Zala 

folyó és a térség egyéb folyóinak medrét árvízvédelmi és gazdasági megfontolásokból az 

1800-as évektől kezdve több szakaszban szabályozták. A szabályozások következtében 

azonban a mocsarak korábban jól működő víztisztító hatása megszűnt. Ezzel egy időben 

megnőtt a térségben az emberi jelenlét, az urbanizáció mellett intenzív mezőgazdasági 

tevékenység és turizmus fejlődött ki, melyek a Zala folyó jelentős elszennyeződéséhez 

vezettek. Ennek eredményeképpen az 1960-as években a Balaton legnyugatibb öblében, a 

Keszthelyi öbölben látványos eutrofizáció jelentkezett. Mivel a Balaton vízutánpótlásának 

mintegy felét a Zala folyó biztosítja, ez az állapot tarthatatlan volt, így a 

tápanyagterheléssel valamit kezdeni kellett. A szennyezőforrások jelentős része diffúzan 

kerül a Zalába, tehát a kibocsátás helyén nem lehet megfogni, ezért végül a Nyugat-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy, a korábbi természetes állapothoz hasonló mocsaras-

nádas terület, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) helyreállítási tervét dolgozta ki. 

A koncepció elve az volt, hogy a víz által szállított szennyezést még a Balatonba jutás előtt 

és attól elkülönítve fogja meg és vegye fel a Kis-Balaton növényvilága, ezáltal javítva víz 

minőségén. A védőrendszer két ütemből áll, az 1980-85 közt épült I. ütem a Hídvégi tavat, 

a 2012-15 közt megvalósult II. ütem pedig a Fenéki tavat foglalja magába (NYUDUVIZIG 

2006, 2017). 

A tó keleti oldalán található a Balatonfűzfői-öböl. Az öböl közvetlen közelében, 

Fűzfőgyártelep területén 1921-ben alakult meg a Magyar Lőporgyárüzemi Rt, mely 
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eredetileg lőpor és robbanóanyag gyártással foglalkozott, majd folyamatos bővítések során 

az utódvállalatai az 1990-es évekre mintegy 600 hektár területen szerves- és szervetlen 

intermedierek, növényvédőszerek, ioncserélő műgyanták, nitrocellulózok, papír, 

olajadalékok, műanyag alapanyagok és műanyagok, építőipari kemikáliák, ipari 

robbanóanyagok, faipari ragasztók, vegyipari és egyéb gépek, berendezések gyártásával is 

foglalkoztak. Az ipari tevékenységhez kapcsolódva a területen egy veszélyes 

hulladéklerakó is épült. Azt feltételezhetjük, hogy ilyen mértékű ipari tevékenység akár 

közvetlenül, vagy a kibocsátott füstgázok kiülepedésével és az elfolyók- és szennyvizeken 

keresztül közvetve hatással lehetett a balatoni ökoszisztémára. Szerencsére a Balatonfűzfő 

és Fűzfőgyártelep területén keletkező szennyvizeket a balatonfűzfői szennyvíztisztító 

telepen történő tisztítás után nem a Balaton vízgyűjtőjére, hanem a Veszprémi-Sédbe 

vezetik, ezáltal védve a Balatont az elfolyókból származó közvetlen szennyezésektől. 

Azonban, ha az elfolyókból közvetlenül nem is, de a termelés során kibocsátott por és 

füstgázok által, illetve a talajszennyezésekből a talajvízbe kerülve közvetve mégis 

szennyezések juthattak a Balatonba, főleg ha számításba vesszük, hogy a térségben több 

ipari jellegű baleset is történt (Kakasi et al. 2012; Kováts et al. 2004). 

Az utóbbi évtizedekben komoly lépéseket tettek az említett problémák orvoslására. 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer kialakítása mellett, megszervezték a felszíni vizek és 

vizes élőhelyek monitorozási hálózatát. Ez az EU Víz Keretirányelvének előírásaihoz 

igazodik, amely előírja a vízkémiai paraméterek mellett a biológiai változók monitorozását 

is.  

A vízminőség ismerete mellett azonban fontos ismernünk az üledékekben rejlő 

veszélyeket is, hiszen az üledékekben eltemetve, a pórusvízben oldva vagy a 

részecskékhez tapadva számos veszélyes vegyület és szennyezőanyag is előfordulhat. A 

Balaton esetében – sekély tóról lévén szó - egy nagyobb vihar, vagy valamilyen más 

perturbáció következtében az üledék időszakosan átkeveredhet, ami a szennyeződések 

újbóli víztestbe kerülését eredményezheti, ezzel folyamatos veszélynek téve ki a vízi 

élőlények egészségét, életképességét. Sőt, számos élőlény bolygatja nap mint nap az 

üledékeket, így közvetlen kapcsolatba kerülhetnek veszélyes vegyületekkel, melyeket 

szervezetükben akkumulálva a táplálékláncba is kerülhetnek (Kováts et al. 2004). 

Az üledékek vizsgálatakor háromféle expozíciós útnak megfeleltethető mátrixot 

különböztethetünk meg. A teljes üledék minták vizsgálata az üledékszemcsékkel való 

közvetlen érintkezés értékelését szolgálja. Értelemszerűen az üledéklakó és üledék felületét 

túró lények (puhatestűek, férgek, halak) számára jelent közvetlen veszélyt. Az 
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üledékszemcsék közt lévő teret kitöltő pórusvízben az üledékben felhalmozódott 

vízoldható vegyületek lassan kioldódhatnak és koncentrálódhatnak. A közvetlen kontaktus 

mellett ez jelenti a legfőbb veszélyt a bentikus élőlények számára, hiszen az oldott anyagok 

könnyen a szervezetükbe juthatnak. A harmadik vizsgálható ún. ülepített mátrix a 

bolygatással mobilizálható (pl. meder kotrás) szennyezők vizsgálatára szolgál (Paulovits et 

al. 2012). Az említett minta mátrixok mellett az üledékekből különböző szerves oldószerek 

alkalmazásával kivonatok készíthetők, melyek a potenciálisan veszélyes vegyületek 

koncentrátumát képezik, azonban ennek a biológiai relevanciája esetenként 

megkérdőjelezhető.  

Az üledékekben felhalmozódott genotoxikus szennyezők közt sok esetben mutatták 

ki a különböző PAH-ok és nehézfémek jelenlétét. A szennyeződések leginkább a 

víztestekhez közeli ipari létesítményekből származnak. A szennyeződések (PAH-ok) 

koncentrációjának térbeli eloszlása alapján több esetben visszakövethető volt a szennyező 

ipari forrás. Ezen kívül jelentős szennyezőforrásnak számítanak a kommunális, és 

intézményi szennyezések, akár kiülepedő porok, füstgázok és szennyvizek formájában, 

vagy a csapadékvízzel járó bemosódások hatására (Chen and White 2004). 

 Az üledékek genotoxicitását számos teszt típussal vizsgálták már, de legtöbb 

esetben az Ames tesztet használták, illetve a vizsgálatok számát tekintve második helyen 

az SOS-ChromoTest áll (Chen and White 2004; Paulovits et al. 2012). 

A munkám során célom volt a Kis-Balaton II. üteméből és a Balatonfűzfői-öbölből 

gyűjtött üledékminták potenciális genotoxicitásának vizsgálata. 

 

1.7.3 Aeroszolok 

Aeroszoloknak (a magyar köznyelvben szálló pornak) nevezzük a levegőben (vagy 

más gáztérben) eloszlatott finom szemcsék rendszerét. A szemcsék lehetnek folyadék és 

szilárd halmazállapotúak is, alakjuk a gömbtől a teljesen szabálytalanig terjedhet, melyet 

az anyagi minőségük is befolyásol. Mérettartományuk széles skálán mozoghat a néhány 

nm-től a 100 µm-ig, mely alapvetően befolyásolja a légköri tartózkodási idejüket is. A 

méretük alapján megkülönböztethetünk finom (<1 µm) és durva (>1 µm) tartományba 

tartozó aeroszolokat, melyek tulajdonságai eltérőek (Mészáros 1997).  

Az aeroszolok keletkezésére vonatkozóan megkülönböztethetünk elsődleges és 

másodlagos aeroszolokat. Az elsődleges részecskék közvetlenül kerülnek a légkörbe, míg a 

másodlagosak valamilyen légkörben zajló kémiai folyamat révén jönnek létre az elsődleges 
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részecskékből. Az aeroszolok közt természetes- és antropogén eredetűek is megtalálhatók. 

A természetes eredetű légköri aeroszolok közt találjuk a különböző eróziós és vulkáni 

folyamatok révén a felszíni kiporzásból, erdőtüzekből, és a tenger felszínéről a légkörbe 

jutó részecskéket, valamint az élővilág élettevékenységéhez köthető biogén részecskéket 

(pl. spórák, szerves törmelékek, növényi kipárolgások stb.). Az antropogén eredetű 

források legnagyobbrészt különböző ipari folyamatokhoz (pl. cementipar, kohászat, 

építőipar), valamint a bányászathoz, közlekedéshez és a biomassza égetéshez köthetőek 

(Gieré and Querol 2010; Mészáros 2001). 

Az erősen urbanizált és városi térségek légszennyezése állandóan jelentkező 

problémát jelent, mely komoly egészségügyi kockázatokkal jár. A légszennyezéshez 

jelentősen hozzá járulnak a közlekedésből eredő kibocsátások, melyek közt kiemelt 

szerepet játszanak a dízel emissziók, ugyanis ezekből származik az egészségre káros PM10 

és PM2,5 frakciók nagy része. A dízel üzemhez köthető aeroszolok egy részről a 

motortérben keletkeznek a tökéletlen üzemanyagégés, a kenőanyagok párolgása és kisebb 

mértékben az alkatrészek kopásának következményeként  (Vouitsis et al. 2009).  

Az egészségre gyakorolt káros hatásai miatt a 10 µm (PM10) és a 2,5 µm (PM2,5) 

alatti mérettartomány kitüntetett figyelmet kap, ugyanis az előbbi bejut a tüdő hörgőibe, az 

utóbbi pedig a hörgőcskékbe és a léghólyagocskákba is. Az aeroszolokat a környezeti 

levegő minőségéről szóló Európai Parlament és Tanács 2008/50/EK irányelve is az egyik 

legjelentősebb egészségkárosító hatású légköri összetevőként említi. A PM10 és PM2,5 

frakciókra, valamint más légszennyező paraméterekre is jól definiált határértékeket állapít 

meg, amelyekhez riasztási és tájékoztatási küszöbértékek is tartoznak. Az irányelv a 

környezeti levegő minőségével kapcsolatosan fogalmaz meg célkitűzéseket és intézkedési 

direktívákat, melyek a környezet és az egészség megóvására irányulnak. A levegő 

minőségének vizsgálatára vonatkozóan módszereket definiál, a határokon átívelő 

szennyezések detektálására együttműködések kialakítását mozdítja elő és előírja a 

nyilvánosság tájékoztatását. 

A dízel emissziók és a városi aeroszolok toxicitásának vizsgálatát széles körben 

vizsgálták in vivo, elsősorban rágcsálókat alkalmazva (Laks et al. 2008; Oberdörster 2000), 

valamint in vitro különböző sejtkultúrákat használva tesztszervezetként (Cooney and 

Hickey 2011; Hawley et al. 2014; Klein et al. 2017), így modellezve főképp a tüdőre 

vonatkozó várható egészségkárosító hatásokat. A finom részecskék nagymértékben 

rakódhatnak le a légutakban, ezáltal légúti megbetegedéseket okozva és növelik a rákos 

elváltozások kialakulásának kockázatát (Degrendele et al. 2014). A dízel üzemű járművek 
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öko- és genotoxikológiai hatásairól azonban viszonylag kevés információ áll 

rendelkezésünkre, miközben egyre nagyobb igény mutatkozik olyan pontos módszerekre, 

amelyekkel az üzemanyagok, motorok és más járművek környezeti hatásait jellemezhetjük. 

Az aeroszol minták vizsgálatát végezhetjük közvetlenül direkt kontakt módon, 

amennyiben az alkalmazott teszt alkalmas rá, vagy vizsgálhatjuk az aeroszolok valamilyen 

oldószerrel (vízzel, vagy szerves oldószerekkel) készített kivonatát. 

A finom frakcióba tartozó aeroszolok közvetlen károsító hatása mellett számos 

veszélyes vegyületet is hordozhatnak, ilyenek például a különböző poliaromás 

szénhidrogének (PAH)-ok és PAH származékok, poliklórozott-bifenilek (PCBk), 

halogénezett szénhidrogének, peszticidek, dioxinok, égéstermékek és egyéb perzisztens 

szerves szennyezők. A közelmúltban megjelent néhány átfogó tanulmány, melyek a városi 

levegőből izolált és közlekedésből származó aeroszolokban található vegyületek és 

vegyületcsoportok toxikus, köztük genotoxikus hatásainak vizsgálatáról számolnak be. A 

vizsgálatokhoz MRC-5 (humán magzati tüdő fibroblaszt) sejteket használtak (Besis et al. 

2017; Velali et al. 2016a; Velali et al. 2016b). A dízel emissziók és más aeroszolok 

genotoxikológiai vizsgálatát legtöbb esetben a leginkább elterjedt mutagenitást vizsgáló 

teszttel, az Ames teszttel végezték (Bocchi et al. 2016; DeMarini et al. 2004; Landkocz et 

al. 2017; Shi et al. 2009; Zhang et al. 2007) azonban esetenként az SOS-ChromoTest-et is 

használták (Aammi et al. 2017; Čupr et al. 2013; Malachova et al. 2016). 

Geno- és citotoxikológiai vizsgálatokat végeztem különböző dízel üzemű 

autóbuszok és személyautók kipufogógázaiból gyűjtött aeroszolokkal, az SOS-

Chromotest™-et és a sertés kansperma tesztet alkalmazva (Nora Kováts et al. 2013). 

 

1.7.4 Biodízel 

Az üzemanyagárak emelkedése, a környezetvédelmi megfontolások és a megújuló 

energiahordozók használatára vonatkozó Európai Uniós direktíva (2009/28/CE) lendületet 

adott az alternatív bioüzemanyagok fejlesztésének is. Ezek közt találjuk a megújulónak 

számító biodízeleket is. A biodízeleket növényi és állati eredetű olajokból és zsírokból 

állítják elő leginkább transzészterifikációval, melynek eredményeképpen hosszú szénláncú 

zsírsavak mono-alkil-észterei jönnek létre. A folyamat során két jelentős frakció 

keletkezik, a metil-észterek (biodízel) és melléktermékként glicerin (Ma and Hanna 1999). 

A biodízel előállítására és minőségi követelményeire vonatkozóan ASTM sztenderd 

(ASTM D 6751) áll rendelkezésre. A felhasználásuk történhet tisztán, 100% biodízelt 
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(B100) használva üzemanyagként, azonban magas hőmérsékletű égése miatt leginkább 

különböző arányokban hagyományos dízellel (BX) keverve forgalmazzák (blend). 

Környezetvédelmi szempontból a biodízelek tulajdonságai kedvezőbbek, mint a 

hagyományos dízeleké, hiszen olyan másodlagos nyersanyagokból is előállítható, mint a 

használt sütőolajok, felépítésükből adódóan könnyebben lebomlanak a természetben 

(Romano and Sorichetti 2011), valamint úgy tűnik toxicitásuk és az emisszióik toxicitása is 

kisebb (Steiner et al. 2013), habár ezzel kapcsolatosan ellentmondó eredmények is 

születtek (Turrio-Baldassarri et al. 2004). A biodízelek toxicitásával foglalkozó legtöbb 

cikk az emittált égéstermékekre és ezzel kapcsolatos légszennyezésre vonatkozik (Kooter 

et al. 2011; Krahl et al. 2009), azonban újabban megjelent néhány tanulmány, mely más 

biótákra, például a vízi élővilágra gyakorolt toxicitással foglalkozik (Bluhm et al. 2012; 

Leite et al. 2011; Leme et al. 2012). A biodízelek nem üzemanyag célú felhasználása 

mellett esetenként bioremediációs célokra is alkalmazzák detergensként (pl. nyersolaj, 

PAH talajszennyezések), melynek során egyes veszélyes komponensek oldószereként vagy 

azok megkötésére használható, így elősegítve a biodegradációt. Tekintve, hogy leginkább a 

hagyományos dízelekkel alkotott keverékek terjedtek el, ez egyben azt is jelentheti, hogy a 

dízelek potenciális PAH tartalmát könnyebben felvehetővé teszi, így egy esetleges kiömlés 

esetén még veszélyesebb helyzetet teremtve a vele érintkező élőlények számára (Leme et 

al. 2012). 

Vizsgáltuk biodízel minták vízoldható fázisainak cito- és genotoxicitását a 

kansperma teszttel, és más toxikológiai tesztekkel. 

 

1.7.5 Triklozán 

A triklozán (kereskedelmi forgalomban Irgasan DP300 néven) egy klórozott 

aromás vegyület (2-(2,4-diklórfenoxi)-5-klórfenol), melyet gomba és baktériumölő 

szerként használnak. A molekula felépítését tekintve halogénezett-bifenil-éter, melynek 

kémiai tulajdonságai és toxicitása is nagyon hasonló a PCB vegyületekéhez. Vízben 

kevésbé, azonban alkoholokban és zsírban viszonylag jól oldódik, gyenge biodegradáció 

jellemzi, miközben a biológiai szervezetekben akkumulációra hajlamos. Habár a szer 

pályafutását peszticidként kezdte, mára világszerte elterjedt és az olyan leghétköznapibb 

fogyasztói termékek komponensei közt is találkozhatunk vele, mint a különböző 

kozmetikai termékek, tisztító szerek, konyhai eszközök, ruházati cikkek, csomagoló 

anyagok, műanyagok, ragasztók, stb. Az 1964-es piacra kerülése óta szinte mindenféle 
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környezetben kimutatták a jelenlétét a talajoktól a felszíni és szennyvizeken keresztül a 

különböző élő szervezetekig (Ajao et al. 2015; Bedoux et al. 2012; Dhillon et al. 2015). A 

hatásmechanizmusát tekintve a triklozán citoplazma- és membránkárosító hatása miatt 

használható mikrobiális szerként, illetve valószínűleg a baktériumok zsírsav szintézisét 

gátolja az enoilreduktáz enzim inhibíciója által. Mivel ez az enzim magasabbrendű 

szervezetekben nem található meg, ezért sokáig úgy gondolták, hogy emberre nézve 

ártalmatlan. Azonban a vegyület és bomlástermékeinek felhalmozódása a környezetben, a 

növekvő mikrobiális rezisztencia illetve egyéb, időközben felmerülő egészségügyi 

kockázatok miatt a triklozán biztonságosságával kapcsolatosan kétségek merültek fel. Az 

egészségre gyakorolt hatásokat illetően egyre több negatív hangvételű kritika jelent meg. 

Egyes források nem találtak egészségre ártalmas hatást, azonban más források az endokrin 

rendszer megzavarására alkalmas vegyszerként jellemezték és xenoösztrogén hatást, 

tirozin hormon metabolizmussal kapcsolatos problémákat, sőt pajzsmirigy tumor 

kialakulását, bőr irritációt, és allergiás tünetek kialakulását is tulajdonítanak neki. A 

triklozán bioakkumulációja révén több cikk is foglalkozik az anyatejből is kimutatott 

triklozán egészségügyi kockázataival. A triklozántartalmú termékek egy része végül a 

szennyvízbe kerül, a természetes vizekben nagy mennyiség halmozódik fel belőle, és ez 

negatívan hathat a környezetre (Dayan 2007; Dhillon et al. 2015; Glaser 2004; Kolsek et 

al. 2014). Humánegészségügyi megfontolások miatt 2010-ben az 2010/169/EU bizottsági 

döntés alapján lekerült az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő műanyagokhoz adható 

adalékok listájáról. Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb érdeklődés övezi a triklozán 

környezeti viselkedését és ökológiai sorsát, valamint ennek kapcsán egyre több tanulmány 

célozza a szer pontos hatásmechanizmusának megértését. 

A triklozánnal történő vizsgálatok során célom volt a triklozán különböző, humán 

vonatkozásban is releváns koncentrációinak cito- és genotoxikus hatásainak vizsgálata, 

melyet az SOS-ChromoTest-tel és a sertés kansperma teszttel végeztem. 
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1.8. Célkitűzés 

Munkám során célom több, potenciálisan antropogén hatások eredményeképpen 

szennyeződött környezeti minta és szennyezőanyag geno- és citotoxikus hatásainak 

vizsgálata volt. 

Arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy a környezetünkben milyen környezeti 

minták okozhatnak (öko- és) genotoxicitást. Igyekeztem olyan mintákat választani, melyek 

nyilvánvalóan az emberi tevékenység eredményeképpen szennyeződhettek, illetve 

olyanokat, melyekkel az ember is közvetlenül találkozhat. Ezek között egyebek mellett 

megtalálhatók különböző szennyvizek, üledékek, kipufogógázokból gyűjtött aeroszolok, 

biodízel minták illetve egy széles körben alkalmazott perzisztens antimikrobiális szer is. 

Ahhoz, hogy a minták hatásairól pontosabb képet kapjak, a vizsgálat során többféle 

biotesztet is alkalmaztam, hiszen az egyes tesztek és tesztszervezetek különböző 

érzékenységűek lehetnek és eltérő biológiai paraméterek vizsgálatára alkalmasak.  

A spermiumok biotesztekben történő alkalmazása ugyan nem példanélküli, azonban 

tudomásom szerint a spermiumok DNS károsodását genotoxikológiai szempontból 

bioindikátorként használva eddig még nem vizsgálta senki, továbbá az említett 

módszereket áramlási citométerre sem alkalmazták.  

A minták genotoxicitásának SOS-ChromoTest™-tel történő vizsgálata mellett 

fontos célom volt a finn kutatók által mikroszkópos vizsgálatokra kidolgozott kansperma 

teszt (Andersson et al. 1997) adaptálása flow citométerre, valamint különböző 

genotoxikológiai tesztek beállítása az említett sertés kansperma tesztre alapozva. A DNS 

károsodás mérésére alkalmas protokollok közül a Nicoletti tesztet, illetve az oxidatív DNS 

károsodások detektálására alkalmas OxyDNA tesztet állítottam be és alkalmaztam. A DNS 

károsodáson felül más sejt szintű károsodások detektálását is célul tűztem ki, úgymint a 

mitokondriális aktivitás, a plazmamembrán integritás és membránváltozások, illetve az 

élő/elpusztult arány meghatározása. Fontosnak ítéltem a mitokondriális membránpotenciál 

vizsgálatát, ugyanis a sérült mitokondriumok az egyik legjelentősebb forrását képezik a 

reaktív oxigénszármazékoknak (ROS) amely végeredményben oxidatív DNS károsodáshoz 

vezethet (8-oxoguanin), illetve a sejtek motilitásához alapvetően szükséges ATP 

előállításáért is ez a sejtszervecske felelős.  

A vizsgálataim egyik célja egy olyan módszertani fejlesztésre irányult, amely a 

toxikológia területén széles körűen alkalmazható, (a megfelelő eszközök megléte mellett) 

olcsó, gyors, és precíz, valamint könnyen reprodukálható. A flow citométerre adaptált 
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spermium alapú toxicitási tesztet az SOS-ChromoTest mellett különböző környezeti 

minták és hatások vizsgálatára használtam.  

Az esetek többségében rendelkezésemre álltak más biotesztek eredményei is, 

melyek felhasználásával árnyaltabb képet kaphattam a vizsgált mintákról, illetve az 

eredményeket a vonatkozó irodalmi adatokkal is összevetettem.  
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 2. Anyag és módszer 

A kutatásaimat a Pannon Egyetem Mérnöki karán a Környezettudományi 

Intézetben, illetve a Georgikon karon, az Állattudományi Tanszéken található Sejtanalitikai 

laboratóriumban végeztem. 

A munkám során különböző környezeti mintákon végeztem genotoxikológiai 

méréseket az SOS-ChromoTest-tel, illetve az általam flow citométerre adaptált sertés 

kansperma teszttel.  

 

2.1 SOS-ChromoTest™ 

Az SOS-ChromoTest
TM

 (EBPI, Mississauga, Ontario, Canada) mérést kétféle 

módon lehet kivitelezni, vizuális kiértékeléshez, illetve műszeres kiértékeléshez igazítva, 

továbbá mindkét módszer kiegészíthető metabolikus aktiválással is. A két protokoll a 

kezdeti lépésekben megegyezik, azonban egy ponton túl eltérővé válik. A teszt kivitelezése 

a következőképpen zajlik: A liofilizált baktériumokat a növesztő közegben rehidratáljuk, 

majd 37 °C-on 8-12 óráig inkubáljuk. A 96-lyukú mikrotiter lemez használandó lyukjaiba 

első lépésben a C jelű oldatból (10% DMSO) 10 µl-t pipettázunk. Ezt követően az első 

oszlopba a pozitív kontroll (4NQO 10%-os DMSO-ban), kétszeres hígításai kerülnek. A 

következő oszlopok a 10 µl mintaoldatokat/mintaszuszpenziókat, valamint ezek 10% 

DMSO-val készült kétszeres hígításait tartalmazzák. A mikrotiter lemezen helyet kell 

hagyni a negatív kontrollnak, háttér kontrolloknak, valamint a metabolikus aktiválás esetén 

a metabolikusan aktivált pozitív kontrollnak (2AA) is. Ezt követően 100 µl baktérium 

szuszpenziót (OD600=0,05) pipettáztunk minden lyukhoz, majd két órát inkubáljuk 37 °C-

on. Ha metabolikus aktiválást is végzünk, akkor az előre elkészített S9 reagenseket frissen 

összekeverjük, és 2,5 ml-t adunk a baktérium szuszpenzióhoz, majd az így készített S9-

baktériumszuszpenzió keverékből adunk 100 µl-t minden releváns lyukhoz. A két óra 

inkubációs idő alatt a potenciálisan genotoxikus vegyületek kiváltják az SOS javító 

mechanizmus aktiválódását és ezáltal a β-galaktozidáz enzim termelődését. A vizuális- és 

műszeres kiértékelés protokollja ezen a ponton tér el egymástól.  

Ha csak vizuális értékelést végzünk, akkor a következő lépésben 100 µl kék 

kromogén oldatot (F oldat) adunk a lyukakhoz, majd 90 percig inkubáljuk 37 °C-on. Az 

inkubációs idő lejárta után megvizsgáljuk, hogy a vizsgált minták esetén megjelent-e a 

genotoxikus hatást jelző kék szín. Ha nem játszódott le színreakció, akkor életképesség 
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vizsgálatot végzünk, melyhez először a mellékelt oldószerrel (G oldat) oldjuk a por 

formájú alkalikus-foszfatáz enzimet (H üvegcse), majd ebből 50 µl-t pipettázva a 

lyukakhoz, 37°C-on újabb 30-60 percig inkubáljuk. Ennek hatására az életképes 

baktériumokat tartalmazó lyukakban sárga színreakció játszódik le. Amennyiben 

igényeljük, a kolorimetrikus reakció továbbhaladását az I jelű stoppoló oldattal 

megállíthatjuk. A vizuális értékelés úgy történik, hogy a pozitív kontroll hígításainak 

színéhez viszonyítjuk az egyes minták esetén kapott színeket, így az ismert koncentrációjú 

pozitív kontrollhoz viszonyítva kapunk kvantitatív képet az indukált genotoxicitás 

mértékéről. A színek intenzitását a következő jelölésekkel érzékeltethetjük: ha nem jelent 

meg szín, ezt – jellel érzékeltetjük, a sötétedő színárnyalatokat egyre több + jellel jelöljük. 

Amennyiben műszeres kiértékelést használunk, úgy közvetlenül a kék kromogén 

oldattal (F oldat) oldjuk a szárított alkalikus foszfatázt (H üvegcse), majd ebből 100 µl-t 

adagolunk a lemez lyukjaihoz és 37°C-on 60-90 percig inkubáljuk. Ezalatt zöld 

színreakció játszódik le (a kék és a sárga szín együtt jelenik meg). A lyukakhoz 50 µl stop 

oldatot adunk, ezáltal megállítva a színreakciók továbbhaladását. Az eredmények 

kiértékelését mikrotiter lemezolvasó segítségével végezzük. Ez esetemben egy Dialab 

EL800 plate reader és a Gen5 szoftver alkalmazásával történt. Minden lyuk esetén 

felvesszük a kék (615/630 nm) és a sárga (405 nm) színek abszorbancia értékeit, így 

egyszerre kapunk információt a genotoxikus hatásokról és a baktériumok életképességéről. 

Komplex minták esetén az ún. SOS indukciós faktorral (SOSIF) fejezhetjük ki a 

genotoxicitás mértékét, mely a baktériumokban kiváltott SOS válasz mértékét a vizsgált 

minta hígításainak függvényében adja meg. A SOSIF érték számítása a következő képlet 

alapján történik. 

 SOSIF = [(OD630i)/(OD405i)]/[(OD630negatív)/(OD405negatív)], 

ahol az OD630i és az OD405i a teszt vagy kontroll minták adott hullámhosszon mért 

abszorbanciája, az OD630negatív és az OD405negatív pedig a jelölt hullámhosszakon mért 

oldószer kontroll abszorbancia értékeinek átlagai. Ez alapján a kapott eredmények három 

kategóriába sorolhatóak: 0 és 1,5 közt nem toxikus; 1,5 és 2,0 közt nem meggyőző; 2,0 

fölött pedig genotoxikus (Environmental Bio-Detection Products Inc. 2009; Kevekordes et 

al. 1999). 
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2.2 A kansperma teszt 

A sertés kansperma teszttel történő kísérletek a következő lépések sorrendjéből 

állnak: 

A sperma minta beszerzése, a sperma minőségi (motilitásvizsgálat) és mennyiségi 

(sejtkoncentráció) paramétereinek meghatározása. Ezt követi a vizsgálandó környezeti 

mintával, vagy vegyülettel történő expozíció (rövid és/vagy hosszú távú hatások 

felmérése). A következő lépésben történik a spermaminta optimális sejtkoncentrációjának 

beállítása, és a hígítás után a vizsgálandó paramétereknek megfelelő festési protokoll 

kivitelezése. A festés után a minták alkalmassá válnak a flow citométerrel való vizsgálatra 

(illetve a legtöbb esetben a citométeres vizsgálat mellett egyúttal a fluoreszcens 

mikroszkópiás vizsgálatra is). A citométer szoftverében a vizsgálati protokollok 

létrehozását először minden esetben kezeletlen mintákra kell beállítani, és méréskor a 

kezelt mintákra lehet finomhangolni az eljárást. Ha ez megvan, akkor be kell tölteni a 

kiválasztott paraméterek vizsgálatához optimalizált beállításokat. A mintákat a citométer 

mintatartó karusszelébe való betöltése után futtatható a vizsgálat. A megfestett mintákat 

célszerű fluoreszcens mikroszkóppal is ellenőrizni, így az esetleges nem specifikus 

festődések, festék aggregátumok és egyéb rendellenességek is felfedezhetőek. 

 

2.2.1 A flow citométerre adaptált kansperma teszt 

kivitelezése 

 

A kansperma teszt azon alapul, hogy a sperma mintát több részre osztjuk és egy 

részét a vizsgált komponens hatásának tesszük ki, míg egy részét megtartjuk kontrollnak. 

Így tulajdonképp a kezelt sejteket az eredeti, kezeletlen sejtekhez viszonyítva kaphatunk 

információt a kezelés hatásáról. A tesztnek több végpontja is lehet attól függően, hogy az 

adott kezelés hatására milyen sejten belüli paraméterek változására vagyunk kíváncsiak. 

A teszt kivitelezése során vizsgálhatunk rövidtávú és hosszútávú hatásokat is. A 

sejtre gyakorolt rövid távú hatások vizsgálata céljából 200 μl hígított spermát teszünk ki 5 

μl vizsgálandó vegyület hatásának 30 percig (Andersson et al. 2004). A hosszútávú hatások 

vizsgálata úgy történik, hogy 20 μl vizsgálandó vegyületet adunk 2 ml hígított spermához 

és 24 órán át inkubáljuk sötétben, szobahőmérsékleten (Hoornstra et al. 2003). 

Kontrollként metanolt használhatunk, ugyanilyen módon. Az inkubációs idő lejárata után a 

sperma koncentrációját egy Minitube SDM 1 típusú fotométer segítségével mérjük és 1-
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2x10
6
 sejt/ml töménységűre hígítjuk PBS-el (pH=7,4) (P4417, Sigma-Aldrich), ugyanis az 

alkalmazott flow citométer számára ez az optimális sejtkoncentráció.  

Ezt követően végezzük el a vizsgálandó paramétereknek megfelelő festési 

protokollokat (lásd vizsgált paraméterek, 2.2.4 fejezet).  

 

2.2.2 Flow citometria 

 

A megfestett minták vizsgálatát egy Beckman Coulter FC500 típusú flow 

citométerrel végeztem (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, USA). A citométer egy 488 nm 

20 mW Ar ion lézerrel és egy 635 nm 25 mW HeNe gerjesztőlézerrel is rendelkezik. A 

fluoreszcens festékek által emittált jeleket az adott festék emissziós spektrumának 

megfelelő detektorokkal rögzítettem (FL1-5) (6. ábra) 

 

 

6. ábra A Beckman Coulter FC500 készülék optikai rendszere, a detektorok és a detektorok 

által észlelt fluoreszcens festékek 

Rövidítések: SS – side scatter, FL1-5 detektorok, LP – long path, SP - short path, BP – band 

path, PI – propidium-jodid, Mito G- Mitotracker Green FM, Mito DR – Mitotracker Deep 

Red FM, M540 – Merocianin 540 

Minden mérés előtt a hordozófolyadék tankot tele töltöttem, és a detektorokat a 

megfelelő kalibrációs gyöngyök segítségével bekalibráltam. Az adatgyűjtés minden 

futtatott minta esetén 5 percig, vagy 20000 detektált esemény összegyűjtéséig tartott. A 

sejtek szórtfényintenzitási és fluoreszcens jeleit a Beckman Coulter CXP szoftverrel 

rögzítettük. A spermium sejtek a szórtfényintenzitási komponenseik (forward scatter - 
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FSC, side scatter – SSC) tulajdonságai alapján elkülönülő populációt alkotnak, így ezeket 

lekapuzva (gate) a nem spermium események kizárhatóak a vizsgálatból (7. ábra). A 

készülék az adatfájlokat List Mode File (LMD) formátumban menti el. Az LMD fájlokat a 

Flowing Software (Version 2.5.1, http://www.flowingsoftware.com) programmal, valamint 

esetenként a Cyflogic (Version 1.2.1, www.cyflogic.com) analízis szoftver hisztogram 

modellező programját használva értékeltem ki.  

 

 

7. ábra A sperma populáció lekapuzása az FSlog/SSlog detektor paraméterek alapján 
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2.2.3 Mikroszkópia 

 

Fluoreszcens mikroszkóp 

A flow citométeres méréseket követően a mintákat egy Olympus CX31 típusú 

fluoreszcens mikroszkóppal (Olympus Europe, Hamburg, Németország) ellenőriztem (8. 

ábra). A mikroszkóphoz egy higanygőzlámpa (U-RFLT50) és egy FITC és TRITC 

szűrőkkel ellátott fluoreszcens szűrőkocka is tartozik. 

 

8. ábra A vizsgálatok során használt fluoreszcens (balra) és a fáziskontraszt (jobbra) 

mikroszkópok 

Fáziskontraszt mikroszkóp 

A spermaminták motilitásának ellenőrzését egy Olympus CX41 típusú 

fáziskontraszt mikroszkóppal végeztem (8. ábra). A mikroszkóphoz tartozik egy 

tárgylemezfűtő, mely a tárgyasztalhoz kapcsolva, bizonyos hőmérséklettartományon belül 

lehetővé teszi a tárgyasztal kívánt hőmérsékletre fűtését (a vizsgálataim során 37°C). A 
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minták vizsgálatát végezhetjük az okuláron át, vagy az élőképet biztosító mikroszkóphoz 

kapcsolt kamerán keresztül is. 

 

2.2.4 Vizsgált paraméterek 

 

Mitokondriális membránpotenciál 

A mitokondriális aktivitás összefügg a motilitással, ugyanis a mozgáshoz szükséges 

ATP részben itt keletkezik. A mitokondriális aktivitás vizsgálatára több módszer is 

rendelkezésre áll, azonban itt csupán azoknak a bemutatására szorítkozom, melyeket a 

vizsgálataim során én is használtam.  

Jelölés a MitoTracker® festékekkel 

A Mitotracker® a mitokondriumok szelektív jelölésére szolgáló festékcsalád, A 

Mitotracker Green festék a mitokondriális membránpotenciáltól függetlenül, - mint ahogy 

azt a neve is mutatja - intenzív zöld színnel jelöli az összes mitokondriumot, ezért gyakran 

alkalmazzák a teljes mitokondriális tömeg jelölésére (Xiao et al. 2016). Ugyanennek a 

festékcsaládnak egy másik tagja a Mitotracker Deep Red festék, mely az előbbitől eltérően 

a mitokondriális membránpotenciál függvényében kötődik az aktív mitokondriumokhoz 

(Hallap et al. 2005; Xiao et al. 2016). Ez a fluoreszcens próba az aktív mitokondriumokat 

intenzív távoli vörös fluoreszcens fénnyel jelzi. A két festék kombinációjának 

alkalmazásával elérhető, hogy zöld színnel jelöljük az összes mitokondriumot, azonban az 

aktív mitokondriumok távoli vörös fényintenzitást is mutatnak. A két paraméter 

szoftveresen megkülönböztethető egymástól.  

A mitokondriális aktivitás vizsgálatára a méréseim során a Mitotracker Deep Red 

FM (Molecular Probes, M22426), és a Mitotracker Green (Molecular Probes, M7514) 

festékeket használtam. A Mitotracker Deep Red FM-ből és a Mitotracker Green FM-ből 

1 mM törzsoldatot készítettem DMSO-val, majd ebből a mérés előtt 20 µM töménységű 

munkaoldatot készítettem PBS-el.  

Az 5 ml-es polipropilén tesztcsövekben lévő 1 millió sejt/ ml koncentrációjú 

spermium szuszpenzióhoz a Mitotracker festékekből 5-5 µl-t (0.1 mM DMSO-ban) 

használtam a festésekhez. A mintát felszuszpendáltam és 10 percig sötétben, 

szobahőmérsékleten inkubáltam, majd flow citométerrel mértem. 
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A spermium populáció Mitotracker festékekkel kapott vörös/zöld medián 

fluoreszcencia intenzitásának arányát egy FL4log/FL1log pontdiagramon ábrázoltam, így 

könnyen elkülöníthető az aktív és inaktív mitokondriumokkal rendelkező spermiumok 

populációja. Az így létrehozott diagram eredményei alapján egyszerűen számszerűsíthető a 

kapott eredmény (9. ábra).  

 

 

9. ábra Az aktív és inaktív mitokondriumok elkülönítése a Mitotracker festékekkel 

 

Jelölés a JC-1 festékkel 

A mitokondriális aktivitás vizsgálatára alkalmas festék a JC-1 nevű lipofil festék is 

(5,5’,6,6’-tetrakloro-1,1’,3,3’-tetraetil-benzimidazolil-karbocianin-jodid). Az inaktív 

mitokondriumokban a JC-1 festékmolekulák monomer állapotban maradnak, azonban az 
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aktív mitokondriumokban ún. J-aggregátumokat képeznek. Ennek köszönhetően a festék 

az előbbieket zöld színnel jelöli, míg az utóbbiakat narancs-vörös színnel (Garner and 

Thomas 1999; Jääskeläinen et al. 2003) . A narancs /zöld színek aránya jól reprezentálja a 

sejtek mitokondriális aktivitását. 

A JC-1-ből (Molecular Probes, T3168) 2 mg/ml-koncentrációjú törzsoldatot 

készítettem DMSO-ban, és ebből 1 µl-t (3 mM DMSO-ban) adtam a hígított sperma 

szuszpenzióhoz, a mitokondriális aktivitás vizsgálatára. A festéket elkevertem a 

sejtszuszpenzióval és 10 percig sötétben, szobahőmérsékleten inkubáltam, majd flow 

citométerrel mértem. 

A JC-1-el jelölt spermiumok fluoreszcencia intenzitását az FL1log (zöld) és FL3log 

(vörös/narancs) detektorok érzékelik. Az előzőleg bemutatott festéshez hasonlóan, a két 

detektor jelét egy pontdiagramon ábrázolva megkapjuk az aktív és inaktív mitokondriumok 

populációit (10. ábra).  

 

 

10. ábra A mitokondriális aktivitás változása a kontrollban (balra) és a kezelt mintában 

(jobbra) a JC-1 festés esetén 

 

Az eredményeket leggyakrabban az aktív és inaktív mitokondriumok százalékos 

arányával jellemzik, azonban a spermiumok sejtenként több mitokondriummal 

rendelkeznek és sejten belül is különböző mértékben károsodhatnak az egyes 

mitokondriumok, ezért a pozitív és negatív populációk aránya helyett használhatunk más 

mutatót is a változások jellemzésére. Mindkét festési eljárás esetén alkalmazható egy 

másik kiértékelési módszer, melyben a spermium populáció eseményeit mutató 

hisztogramon ábrázoljuk az aktív/összes mitokondrium arányának medián fluoreszcencia 
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intenzitásait (MFI) és a hozzájuk tartozó CV értékeket. Ebben az esetben a kontroll medián 

fluoreszcencia intenzitásához viszonyítva kaphatunk relatív képet a mitokondriális 

membránpotenciál változásáról. 

Amaral és Ramalho-Santos (2010) eredményei alapján a mitokondriális 

membránpotenciál (MMP) vizsgálatára a Mitotracker- és a JC-1 festékek jól korreláltatható 

eredményeket szolgáltatnak, mindegyik festék hatékonyan képes jelezni az MMP állapotát. 

A festékek jól használhatóak egymás alternatíváiként, azonban a JC-1 kismértékben képes 

a jelölés után is jelezni a mitokondriális membránpotenciál változásait. Ebből adódóan a 

vizsgálat céljától és a kísérleti beállításoktól függően célszerű megválasztani az MMP 

vizsgálatára használandó festéket. 

 

Plazmamembrán integritás és az élő elpusztult sejtek aránya 

A plazmamembrán az a sejtszervecske, amely először érintkezik a környezeti 

hatásokkal. A plazmamembrán integritásának módosulása, vagy elvesztése fatális 

következményekkel járhat a sejtekre nézve. 

Jelölés a Merocianin 540 – TO-PRO-3 festékekkel 

A plazmamembrán megváltozása, károsodása a sejtek elpusztulásához vezet. A 

sárga színtartományban emittáló (FL2) Merocianin 540 (M540) (Molecular Probes, 

M24571) festékkel a plazmamembrán depolarizációja és a megváltozott foszfolipid-

aszimmetria értékelhető. Ez a hidrofób festék a polarizált sejtmembránok felszínéhez 

kötődik, amelynek megváltozása esetén hirtelen módosul a festékmolekulák orientációja is, 

dimereket képez, ezzel csökken az emittált fluoreszcencia intenzitás, majd egy lassabb 

folyamat során növekvő mennyiségben vesz fel újabb festékmolekulákat. Az M540 festék 

jelentős affinitást mutat az erősen rendezetlen szerkezetű membránlipidekhez (Spence and 

Johnson 2010). Mivel a sejtek elpusztulását követően a plazmamembrán változásokon 

megy keresztül, így ezekben a sejtekben a merocianin megtévesztő jelet produkálhat. 

Ennek kiküszöbölésére célszerű olyan más festékek alkalmazásával kiegészíteni, melyek 

az elpusztult sejteket szelektíven jelölik. A TO-PRO-3 festék a kettősszálú DNS-hez 

kötődik és a távoli vörös tartományban (FL-4) emittál. Mivel membrán impermeábilis 

festékről van szó, így a TO-PRO-3 csak akkor jut be a sejtekbe, ha azok plazmamembránja 

sérült. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva a TO-PRO-3 festéket a Merocianin 540-el 

együttesen használva képet kaphatunk a plazma membrán integritásról. Hallap és 

munkatársai (2006) a Merocianin 540 és YO-PRO 1 festékkombinációval értékelték a 
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plazmamembrán megváltozott foszfolipid-aszimmetriáját. A YO-PRO-1 a TO_PRO-3-hoz 

hasonlóan működő membrán impermeábilis festék, mely az elpusztult sejtek jelölésére 

szolgál.  

A sejtmembrán potenciál vizsgálatára az M540 és a TO-PRO-3 fluoreszcens 

festékeket használtam. Az M540-ből 1 mM-os munkaoldatot készítettem (DMSO)-val, 

ebből 1 µl-t használtam a festésekhez. A TO-PRO-3 1 mM-os törzsoldatából DMSO-val 

10x-es hígítást készítettem, tehát 0,1 mM-os munkaoldattal dolgoztam, melyből 5 µl-t 

adtam a mintákhoz.  

A flow citométeres mérés során FL2log/FL4log pontdiagramot készítünk, melyen a 

sperma populációt ábrázoljuk. Az így létrehozott diagramon egy kvadráns hozzáadásával 

három csoport különböztethető meg, az élő (bal alsó kvadráns), az elpusztult sejtek (jobb 

felső), illetve a rendezetlen membránszerkezettel rendelkező sejtek csoportja (jobb alsó 

kvadráns), mely egyfajta átmenetet képvisel a másik két csoport között (11. ábra). 

 

11. ábra A Merocianin 540 és TO-PRO-3 festékkombinációval elkülöníthető 

spermiumpopulációk a kontroll minta (balra) és egy toxikus vegyülettel kezelt minta esetén 

(jobbra) 

Jelölés a LIVE/DEAD
®
 Sperm Viability kittel 

A LIVE/DEAD
®
 Sperm Viability Kit (L-7011) egy fluoreszcens mikroszkópián 

vagy áramlási citometrián alapuló teszt, melyet spermiumok életképességi vizsgálatára és 

ezáltal a termékenyítő képesség mérésére fejlesztettek ki. A készlet két fluoreszcens festék 

kombinációját tartalmazza, a SYBR-14-et és a Propidium jodidot (PI).  

Mindkét festék gerjeszthető a látható fény hullámhossztartományban és az 

emissziójuk is itt detektálható. A SYBR-14 emissziójának maximuma 516 nm, ami zöld 

jelet ad (FL1), a PI maximuma pedig 617 nm-nél található (FL3), ami a narancs-vörös 
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színtartományba esik. Ez több szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen nincs szükség 

UV gerjesztőfény alkalmazására, ami esetleg a sejtek károsodást okozhatná, illetve az 

emittált fluoreszcens jelek könnyűszerrel detektálhatók.  

A SYBR-14 egy olyan aszimmetrikus, cianin alapú festék, mely a membránon 

átjutva a kettős szálú DNS nukleinsavaihoz nem-kovalens módon kötődik és a 

nukleinsavakhoz kapcsolódva komplexet képez: részben interkalálódik, részben pedig a 

DNS külső régióihoz kötődik. (MolecularProbes 2001; Zipper et al. 2004).  

A Propidium jodid (PI) egy széles körben használt, membrán impermeábilis, 

bázispreferencia nélkül interkalálódó DNS festék, mely csak akkor jut be a sejtekbe, ha a 

plazmamembrán sérült. Ezt a tulajdonságot kihasználva legtöbb esetben az elpusztult 

sejtek jelölésére használják valamint több festék kombinációját alkalmazó festéseknél 

kontrasztfestékként (Invitrogen 2006) megbízhatóan alkalmazható az intakt 

plazmamembránnal bíró ondósejtek százalékos arányának megállapítására is. A PI a kit 

részeként 2,4 mM-os vizes oldatban érkezik, ami egy az egyben használható. A 

törzsoldatból 5 µl-t adunk a hígított spermamintához (12 µM). A kit a SYBR 14 –et 1 mM-

os oldat formájában tartalmazza DMSO-ban, melyből 10x-es hígítást készítünk DMSO-

val. Az így készített munkaoldatból 1 µl-t adunk egy ml hígított spermához (100 nM). 

A vizsgálat értékeléséhez FL1log/FL3log pontdiagramot készítünk, melyen a 

sperma populációt ábrázoljuk. A diagramon két nagy elkülönülő csoport fedezhető fel, az 

egyik intenzív vörös jelet, a másik csoport erős zöld jelet ad, valamint a két csoport között 

megfigyelhető egy gyenge átmeneti tartomány is. Ezek alapján megkülönböztethetjük az 

élő és elpusztult sejteket, valamint a haldokló átmeneti tartományt, amelyet kiértékeléskor 

célszerű a halott sejtek közé sorolni (12. ábra). 
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12. ábra Az élő és elpusztult sejtek meghatározása a SYBR-14 - PI festékek alapján 

 

DNS károsodás 

A kromatin állomány integritása rendkívül fontos tényező, hisz ez tárolja a 

genetikai információt. A spermiumok DNS-ének sérülései komoly hatással lehetnek a 

termékenyítőképességre, az embrió fejlődésére nézve, vagy akár örökíthető 

rendellenességek és betegségek kialakulásához is vezethetnek. A spermiumok fejében 

található kondenzált kromatin kvázi inaktív, benne nem működnek a javító 

mechanizmusok és transzkripció sem zajlik. A genotoxikus hatások igen komoly 

következményekkel járhatnak, így ezek detektálása és kiszűrése kiemelt fontosságú. 

Jelölés a Nicoletti teszttel 

A spermiumok DNS integritásának vizsgálatára több módszer is rendelkezésünkre 

áll. Egy viszonylag egyszerű eljárás, melyet Nicoletti és munkatársai (1991) mutattak be, a 
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már korábban is említett membrán impermeábilis propidium-jodid (PI) festéket használja. 

Azt a tulajdonságot kihasználva, hogy a festék szelektíven kötődik a DNS-hez, a kromatin 

struktúra rendellenességek és az apoptotikus DNS fragmentáció együttes detektálása is 

lehetséges. A módszer azon az elven működik, hogy az apoptotikus sejtekben egyebek 

mellett olyan folyamatok is megindulnak, melyek a DNS fragmentálódásával járnak. A 

propidium-jodid egy olyan fluorogenikus festék, mely szinte sztöchiometriai pontossággal 

kötődik a nukleinsavakhoz, így a kapott fluoreszcencia intenzitásból következtethetünk a 

sejt DNS tartalmára. Mivel az apoptotikus sejtekben a DNS részben fragmentálódott 

formában van jelen, a kis molekulatömegű DNS fragmentumok 

kiszabadulhatnak/kivonhatóak a sejtből, viszont a nagyobb molekulatömegű DNS a sejtben 

marad (Riccardi and Nicoletti 2006). 

 A vizsgálat kivitelezését a Riccardi és Nicoletti (2006) által leírt protokoll alapján a 

gyors módszernek megfelelően végeztem. A hígított spermából 1-2x10
6
 sejtet juttattam 1 

ml PBS-be, 1,5 ml-es eppendorf csőben. A szuszpenziót lecentrifugáltam (400 x g, 10 

perc), majd a sejtpelletet 1 ml előre elkészített fluorokróm oldattal szuszpendáltam, majd 

4°C-on egy órán át inkubáltam. A fluorokróm oldat 0,1% nátrium citrátot (wt/v; cat. no. 

27833.237, VWR International), 0.1% Triton X-100-at (v/v; cat. no. 9002-93-1, G-

Biosciences) és 50 mg/l PI-ot (Component B of LIVE/DEAD Sperm Viability Kit, L-7011, 

Invitrogen) tartalmaz desztillált vízben. Az inkubációs idő végeztével a mintákat flow 

citométerrel mértem. 

 A propidium-jodid fluoreszcencia intenzitását az FL3log detektorral mértem. Ha a 

sperma populációt egy FL3log hisztogramon ábrázoljuk, akkor egy jellegzetes főcsúcsot 

kapunk. A DNS fragmentációt a fő csúcs alatt megjelenő kisebb intenzitású csúcsok jelölik 

(13. ábra). 
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13. ábra A DNS fragmentumok meghatározása a Nicoletti teszttel 

 

 

Oxidatív DNS károsodás 

Jelölés az OxyDNA teszttel 

Az OxyDNA teszt egy in-vitro direkt fluoreszcens fehérje kötő eljárás, amellyel az 

oxidatív DNS károsodás detektálása válik lehetővé fixált, permeabilizált sejtekben. A 

tesztben használt FITC-el jelölt fehérje konjugátum az oxidált DNS-en belül a 8-

oxoguaninhez kötődik. Mivel a 8-oxoguanin nagy mennyiségben keletkezik oxidatív 

károsodás esetén, ezért kiváló biomarker. A flow citométerrel mérhető fluoreszcencia 

intenzitás egyértelműen jelzi a DNS oxidatív károsodását.  
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Az oxidatív DNS károsodások vizsgálatát az OxyDNA teszttel végeztem (Argutus 

Medical OxyDNA Test, BIO81DNA, illetve Calbiochem
®
 OxyDNA Kit, 500095), a 

mellékelt tesztprotokollokhoz képest kisebb módosításokkal Silva és munkatársai (2007) 

szerint. A kezelt sejteket először fixálni és permeabilizálni kell. Ennek érdekében a kezelt 

sejteket először 1% paraformaldehid (PBS-ben) oldattal kezeltem egy órán át 

szobahőmérsékleten. Egy PBS-es mosási lépést követően (400 x g, 10 perc) a sejteket 

0.1% Triton-X 100-al permeabilizáltam 15 percig szobahőmérsékleten. A sejtszuszpenziót 

az előre bekevert (1:25) mosó oldattal (Washing Solution) mostam (400 x g, 10 perc), majd 

100 µl FITC konjugátummal egy órán át inkubáltam sötétben, szobahőmérsékleten. A 

sejteket ismét a mosó oldattal mostam (400 x g, 10 perc), végül a sejtpelletet 1 ml PBS-ben 

vettem fel és flow citométerrel mértem. 

A FITC konjugátum fluoreszcencia intenzitását az FL1 detektorral mértem 

logaritmikus skálán. A spermium populáció FL1log fluoreszcencia intenzitásait 

egydimenziós hisztogramon ábrázolva egy karakterisztikus, a fő spermapopulációra 

jellemző csúcsot kapunk. Az oxidatív károsodások megnövekedett fluoreszcencia 

intenzitást okoznak, így elkülöníthető egy normális és egy oxidált régió (14. ábra). 

 

 

14. ábra Az oxidatív DNS károsodás kimutatása az OxyDNA teszttel 
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2.2.5 Sperma minták 

 

 A kansperma teszt kivitelezéséhez a tesztsejtek optimális esetben sertés 

spermiumok, de más fajok spermiumai is használhatóak. Természetesen a különböző fajok 

sperma mintái között különbségek vannak, ezért a flow citométeres mérési protokollokat és 

beállításokat az egyes fajokra kell optimalizálni, hozzájuk kell igazítani. 

A sperma minta koncentrációját az erre a célra kifejlesztett spermahígítóval a 

mintavételezéskor 25-65 millió sejt/ml koncentrációra állítják be. Itt fontos megjegyezni, 

hogy az egyes spermahígítók összetétele jelentősen eltérhet egymástól és tartalmazhatnak 

olyan komponenseket (antibiotikumok, antioxidánsok, puffer komponensek), melyek egyes 

vizsgálatok eredményét befolyásolhatják. A sertés sperma hígításához az antioxidáns 

tartalmú Androstar Plus (Minitube), illetve az antioxidánsokat nem tartalmazó BTS (IMV 

Technologies) spermahígítót használtunk. 

A termékenyítő állomásról beszerzett sperma hígítása után, a spermamintákat azok 

optimális tárolásához használatos +17 °C-ra temperált speciális hűtőkonténerben tároltuk 

és szállítottuk a laborba. A mintákat néhány napon belül felhasználtam a mérésekhez. A 

mérések kivitelezését megelőzően minden esetben ellenőriztem a sperma minta motilitását 

(és ezzel együtt az életképességét).  

A motilitásvizsgálatot egy 37°C-ra beállított tárgylemezfűtőn előmelegített 

tárgylemezre csöppentett spermamintán állapítottam meg, egy 37°C-ra fűtött tárgyasztallal 

rendelkező Olympus CX41 típusú mikroszkóp segítségével, melyről a mikroszkóphoz 

kapcsolt kamera élőképet biztosított. A spermaminta motilitását vizuális becsléssel 

állapítottam meg, és az 50%-nál rosszabb progresszív motilitást mutató mintákat nem 

használtam fel a további vizsgálatokhoz. A többi paraméter értékelése különböző 

fluoreszcens festési technikákat alkalmazva flow citometriával történik 
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2.3 Vizsgált minták 

2.3.1 Szennyvizek 

Kommunális szennyvíz 

Mintavétel és minták 

A vizsgálat során tizenöt különböző nyers, ülepített kommunális szennyvízminta 

genotoxicitását vizsgáltam meg. A 2010.október 19. és november 24. közötti időszakban 

három alkalommal vettünk mintákat Veszprém, Herend, Várpalota és Eplény települések 

valamint a mátyásdombi ATEV Fehérjefeldlgozó ZRt szennyvíztisztító telepének 

szennyivízelfolyóinál. (Kakasi et al. 2011) 

Genotoxicitás vizsgálat 

A szennyvíz minták direkt genotoxicitását metabolikus aktiválás nélkül vizsgáltam 

az SOS-ChromoTest
TM

-tel. A vizsgálat kivitelezése a vizuális értékeléshez ajánlott 

protokoll szerint történt.  

Gyógyszeripari szennyvíz 

Mintavétel és minták 

Vizsgáltam két magyarországi gyógyszeriparhoz kapcsolódó szennyvízminta 

genotoxicitását, melyeket 2014 februárjában gyűjtöttünk. A gyógyszeripari szennyvíz saját 

szennyvíztisztítójából származó tisztított elfolyó vizet a kommunális szennyvíztisztítóba 

vezetik. Az első mintát a gyógyszeripari szennyvíztisztító kifolyójánál, a második mintát a 

kommunális szennyvíztisztító kifolyójánál vettük (15. ábra). Az SOS-ChromoTest 

vizsgálat során közvetlenül a tömény szennyvíz minták hígításait vizsgáltam. 
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15. ábra A gyógyszeripari szennyvízminták mintavételi helyeinek sematikus ábrája 

 

Genotoxicitás vizsgálat 

A minták genotoxicitás vizsgálatát SOS-ChromoTest
TM

-tel végeztem, a direkt- és a 

metabolikusan aktivált genotoxicitást is vizsgálva. A mintákat három ismétlésben, nyolc 

hígításban vizsgáltam. Az eredmények értékelése lemezolvasóval történt.  

Ugyanezeket a mintákat a sertés kansperma teszttel is vizsgáltam. A mitokondriális 

aktivitás mérése mellett a DNS fragmentáció és az oxidatív DNS károsodások mértékét 

vizsgáltam. Ehhez a Mitotracker festékek kombinációját, az OxyDNA és a Nicoletti 

teszteket használtam (lásd 2.2.4. fejezet). 

A sperma mintát egy helyi sertéstelepről szereztük, ahol az Androstar Plus 

spermahígítóval dolgoznak. A kansperma teszt kivitelezéséhez kontrollként a PBS puffer 

készítésének megfelelően 200 ml desztillált vízben oldott PBS tablettát (Sigma-Aldrich) 

használtam (pH= 7,4), a szennyvízminta előkészítését ugyanilyen módon végeztem: 1 db 

PBS tabletta (Sigma-Aldrich) 200 ml szennyvíz mintában oldva.  

A szennyvízmintákból 20 µl-t adtam 2 ml hígított spermához és a rövidtávú hatások 

vizsgálata érdekében 30 perces expozíciós időt alkalmaztam. A mintákat három 

ismétlésben mértem. 
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Az eredmények statisztikus értékelése során a mért eredményeket a Yates korrigált 

Khí négyzet teszttel viszonyítottam a kontrollokhoz, a GraphPad QuickCalcs szoftver 

(http://graphpad.com/quickcalcs) segítségével.  

 

2.3.2 Üledékek 

Balatonfűzfő 

Mintavétel és minták 

2011 szeptemberében a Balatonfűzfői-öböl négy különböző pontján vettünk 

üledékmintát egy alacsony vízhozamú befolyónál. A mintavételi helyek és GPS 

koordinátáik a következők voltak:  

1. csatorna (47 °03’26,5”; 018°01’58,7”)  

2. torkolat (47°03’18,5”; 018°02’00,6”)  

3. nádas széle (47°03’15,9”; 018°02’02,6”)  

4. nyílt víz (47°03’02,9”; 018°02’01,0”) 

A mintavételezéshez egy intakt (cső) mintavevőt használtunk, amellyel az üledékréteg 

felső 80-100 cm-ből vettünk mintát. A mintákon két frakció volt megkülönböztethető, a 

felső barnás színű homokos frakció és az alsó szürkés színű iszapos frakció. 

Mintaelőkészítés 

A frakciók elkülönítése után a mintákat inkubátorban légszárazra szárítottam (30 

°C-on), majd az extrakció készítéséhez 5-5 g-ot mértem le táramérlegen. Az így 

előkészített mintákhoz 50 ml 0,1%-os dimetil-szulfoxidot (DMSO) adagoltam, majd 30 

percig rázattam. Az így kapott szuszpenziót redős szűrőpapíron át szűrtem. A szűrlet első 

10 ml-ét elöntöttem, a további szűrlet képezte a kivonatot. 

SOS-ChromoTest
TM

 

A minták genotoxicitásának vizsgálatához az SOS-ChromoTest
TM

-et használtam. A 

mikrotiter lemezekre minden minta 4 hígításban került fel, két ismétlésben. A direkt 

genotoxicitás mérése mellett metabolikus aktiválást is végeztem. A mérés kivitelezését a 

műszeres értékeléshez ajánlott protokoll szerint hajtottam végre . Az eredmények 

értékelése egy Dialab EL800 típusú mikrotiter lemez olvasóval történt (Kakasi et al. 2012) 
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Kis-Balaton 

Mintavétel és minták 

A mintavételi helyek a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer sematikus ábráján (16. 

ábra) láthatóak. A mintákat 2011 márciusában vételeztük. Az üledékmintákat kb. 20 cm 

mélyről vettük, egy manuális iszapmarkoló mintavevővel. A mintavételi helyeket a Zala 

folyó folyási irányának megfelelően választottuk a víztározóban (1-6 hely). Ezen kívül két, 

a folyó fő folyási irányától távolabb eső helyen is vettünk mintát (7. hely) melyek közül az 

egyik egy kis öbölben található, közel a parthoz (8. hely).  
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16. ábra A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer második ütemének sematikus ábrája, a 

mintavételi helyek feltüntetésével, illetve a teljes üledék (TÜ) és az ülepített minták (Ü) EC50 

értékével 

Mintaelőkészítés 

A pórusvizet a minták centrifugálásával nyertük, (4800 rpm, 15 perc, 4 °C) (Coz et 

al. 2008; Viguri et al. 2007). A vízmintákat 0,45 µm-es nitrát cellulóz membrán szűrőn 

szűrtük. Az ülepített mintákat 5 g szárított üledék 50 ml 0,1% DMSO-val nyert, majd 30 

percig rázatott frakciójából készítettük, majd szűrtük és rögtön mértük. A direkt kontakt 
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(teljes üledék) teszt esetén közvetlenül a nedves üledéket vizsgáltuk (Tuikka et al. 2011). 

Lappalainen és munkatársai (1999) cikke alapján 200 µg üledéket kevertünk 1ml 1243-552 

minta hígítóhoz. A teljes üledék mintákból készült ülepített alminták koncentrációit 

DMSO-val történő alapos átkeverés után 1000 μg/ml-re állítottuk be. 

Toxicitás vizsgálat 

Az ülepített üledékek genotoxicitásának vizsgálatát az SOS-ChromoTest™-tel 

végeztem. A minták hígításait 14 lyukban vizsgáltam. A teszt protokollt a műszeres 

kiértékelésnek megfelelően végeztem, a kiértékeléshez egy Dialab EL800 típusú mikrotiter 

lemezolvasót használtam. Az SOS vizsgálatot teszt csövekben is elvégeztem S9 

metabolikus aktiválással (Bombardier et al. 2001; Ohe et al. 2003) és anélkül is, hogy a 

direkt és indirekt genotoxikus potenciálról is képet kapjak. 

Az előkészített üledékmátrixok ökotoxicitásának vizsgálatát a Vibrio fischeri 

biolumineszcencia-gátláson alapuló kinetikus Flash rendszerrel vizsgáltuk a vonatkozó 

ISO 21338:2010 szabvány alapján. A teszt kivitelezésének részletes leírását Paulovits et al. 

(2012) ismerteti. 

 

2.3.3 Aeroszolok 

Dízel üzemű személyautók kipufogógázaiból származó aeroszolok 

Mintavétel és minták 

A 9 különböző, EURO-2-4 környezetvédelmi kategóriákba tartozó dízel üzemű 

személyautóból származó aeroszol mintákat (Dízel 1-9) az M8 Autó szerviz állomáson 

gyűjtöttük Veszprémben 2010.október 27 - 2011 január 5. között. A mintavétel során egy 

PM10 bemenetű KÁLMÁN típusú aeroszol mintavevővel 32 m
3
h

-1
 áramlási sebességgel, 

közvetlenül az alapjáraton üzemelő járművek kipufogócsöveinél gyűjtöttünk aeroszol 

mintákat.  

Mintaelőkészítés 

Az SOS-ChromoTest-hez a szűrőkről 300 ml diklórmetán (DKM) jelenlétében 24 

órán át tartó Soxhlet extrakcióval extraktumot késztettem, majd rotációs bepárlással 1 ml-

re csökkentettem a minták térfogatát. A koncentrált extraktumok oldószerét végül 1 ml 

DMSO-ra cseréltem és ioncserélt vízzel 10 ml végső térfogatra hígítottam. 

Az Aboatox Flash ökotoxikológiai teszthez a szűrő korongokat achát mozsárban 

őröltük, majd 2 ml magas tisztaságú vízzel szuszpenziót készítettünk belőle ( Kováts et al. 

2012). 
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Toxicitás vizsgálat 

A genotoxicitás vizsgálatát SOS-ChromoTest™-tel végeztem. A minták direkt 

genotoxicitását vizsgáltam, metabolikus aktiválás nélkül. A vizsgálat a vizuális 

értékeléshez ajánlott protokoll szerint zajlott. 

Az ökotoxicitás vizsgálatát az Aboatox Flash rendszerrel vizsgáltuk, mely a Vibrio 

fischeri biolumineszcencia gátlásán alapul. A teszt kivitelezése a releváns ISO szabvány 

alapján történt (ISO 21338:2010) (Kakasi, et al. 2012). 

 

Dízel üzemű autóbuszok kipufogógázaiból származó aeroszolok 

Minták  

Az aeroszol mintákat 6 különböző motortípussal rendelkező autóbusz 

kipufogógázaiból gyűjtöttük (alapjáraton és gázfröccsel) 2011.06.20-án (TÁMOP 32-41). 

A mintavétel 10 percen keresztül 32 m
3
 h

−1
 térfogatáramú KÁLMÁN mintavevővel történt 

egy zárt telephelyen a kipufogóktól kb. 1 méterre.  

Mintaelőkészítés 

A kvarc szűrőkből 25 mm átmérőjű korongokat vágtam, majd egy Sartorius 

analitikai mérleggel gravimetriásan mértem. Ezt követően 300 ml diklórmetánnal (DKM) 

Soxhlet extrakciót végeztem és szárazra pároltam. A koncentrált extraktumot 1ml 

dimetilszulfoxidban (DMSO) oldottam, majd desztillált vízzel 10 ml végső térfogatra 

hígítottam.  

Genotoxicitás vizsgálat 

A genotoxikus potenciál meghatározásához az SOS-ChromoTest™-et használtam. 

A mikrotiter lemezekre minden minta 4 hígításban került fel, három ismétlésben. A direkt 

genotoxicitás mérése mellett metabolikus aktiválást is végeztem. A mérés kivitelezése a 

műszeres értékeléshez ajánlott protokoll szerint történt. Az eredmények értékelését egy 

Dialab EL800 típusú lemezolvasó segítségével valósítottam meg ( Kováts et al. 2013). 

 

Dízel üzemű járművekből származó aeroszolok vizsgálata a kansperma teszttel 

Az automatizált kansperma teszttel különböző dízel üzemű gépjárművek kipufogó 

gázaiból gyűjtött aeroszol minták metanolos extraktumainak spermiumokra gyakorolt cito- 

és genotoxikológiai hatásait vizsgáltam.  

Minták 
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A vizsgálathoz négy, korábban az SOS-ChromoTest-tel már vizsgált mintát 

választottam. A kipufogógázokból gyűjtött aeroszol minták sorban a következő 

környezetvédelmi besorolású járművekből származtak: egy Euro-3-as dízel 

személyautóból (Dízel-1), egy Euro-1-es dízel buszból (Dízel-2), valamint egy Euro-0-s 

besorolású buszból alapjáraton (Dízel3) és gázfröccsel (Dízel-4). 

Mintaelőkészítés 

A minták előkészítése során a szűrőkorongokból (a négy minta és egy új szűrő 

kontrollnak) 25 mm átmérőjű korongokat vágtam egy speciális lyukasztóval, analitikai 

mérlegen megmértem a kivágott korongok tömegét. A korongokat achát mozsárban 

őröltem, majd 4 ml-es csavaros kupakos üvegcsébe helyeztem át és 2 ml metanolt adtam a 

mintákhoz. A mintákat szobahőmérsékleten egy éjszakán át állni hagytam, majd 10 percig 

centrifugáltam (1600 x g). A felülúszókat Millex-HV fecskendőszűrőkön (0.45 µm, PVDF) 

keresztül lemért tömegű új üvegcsékbe töltöttem. A metanolt N2 áram alatt bepároltam, 

majd megmértem a szárazanyagtartalmat és 1 ml metanolban vettem fel. A metanolt 

reagens kontrollnak is használtam. 

A vizsgálathoz használt sperma mintát Androstar Plus (Minitube) spermahígítóval 

hígították. Az aeroszol minták spermiumokra gyakorolt rövid- és hosszú távú hatásait is 

vizsgáltam, melyhez 30 perces és 1 napos expozíciós időket használtam. A vizsgálat során 

mértem a Mitokondriális membránpotenciál változását a Mitotracker Deep Red festékkel, 

az élő-elpusztult sejtek arányát a LIVE / DEAD kittel, a DNS fragmentációt a Nicoletti 

teszttel, valamint az oxidatív DNS károsodás mértékét az OxyDNA kittel.  

A Mitotracker Deep Red FM (FL4log) hisztogramján a spermium populációt 

ábrázoltam, ez alapján megkaptam a hisztogram medián fluoreszcencia értékeit és a 

hozzájuk tartozó CV-t. A többi tesztet a korábban már bemutatott módon végeztem.  

Az eredményeket a Yates korrigált Khí négyzet teszttel viszonyítottam a kontrollok 

értékeihez, a GraphPad QuickCalcs szoftver (http://graphpad.com/quickcalcs) segítségével, 

illetve az OxyDNA teszt eredményein Overton analízist végeztem a Beckman Coulter 

CXP (Ver. 2.2) programmal. 
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2.3.4 Triklozán 

Minták és mintaelőkészítés 

A triklozánból (CAS 3380-34-5, analytical grade, ≥97.0% - Sigma-Aldrich) 1 

mg/ml koncentrációjú törzsoldatot készítettem metanolban, ennek hígításait használtam a 

genotoxicitás vizsgálatához. 

Genotoxicitás vizsgálat 

Az SOS-ChromoTest-tel a direkt- és az S9 metabolikusan aktivált genotoxicitást is 

vizsgáltam. A mintákat három ismétlésben, nyolc hígításban vizsgáltam 6,25 μg/ml-től a 

200 μg/ml-ig. Az eredmények értékelését lemezolvasóval végeztem.  

Ugyanennek a koncentráció tartománynak a toxicitását a kansperma teszttel is 

vizsgáltam. A teszthez használt sperma mintát a mintavételezéskor az Androstar 

spermahígítóval hígították. A teszt kivitelezése során a rövid- és hosszú távú hatásokra is 

kíváncsi voltam, ezért 30 perces és 24 órás expozíciót is végeztem. A DNS száltöréseket a 

Nicoletti teszttel, az oxidatív DNS károsodást az OxyDNA-vel vizsgáltam a korábban 

bemutatott módon (lásd 2.2.4.fejezet). A genotoxikus hatások mellett vizsgáltam a JC-1-el 

a mitokondriális membránpotenciál változásokat, a plazmamembrán változásait az M540-

TO-PRO-3 festékkombinációval, továbbá az élő és elpusztult sejtek arányát a LIVE/DEAD 

kittel (lásd 2.2.4. fejezet). 

 

2.3.5 Biodízel 

Minták és mintaelőkészítés 

A vizsgált repceolaj alapú biodízelt a Rossi Biofuel cégtől szereztük be (2015 

júniusában). Az összetételét illetően a címkéje szerint 99,7% zsírsav-metil-észter és 0,3% 

metanol alkotják, az oldat pH-ja 7, a sűrűsége: 0.875-09 g/cm
3
. A vízoldható fázis 

vizsgálatára 1:1 arányban kevertük vízzel, majd 130 rpm-en 20°C-on 24 órát rázattuk. Ezt 

követően fél órát állni hagytuk, hogy szétváljanak a fázisok, és a vizes fázist használtuk a 

további vizsgálatokhoz.  

Toxicitás vizsgálat 

A biodízel minták vízoldható fázisainak cito- és genotoxicitását a kansperma 

teszttel vizsgáltam. A frissen vett sperma minta koncentrációját BTS spermahígítóval 

állították be kb. 30 millió sejt/ ml-re. A kansperma teszt kivitelezése során vizsgáltam az 
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élő/ elpusztult sejtek arányát, illetve a DNS fragmentációt a Nicoletti teszttel (lásd 2.2.4. 

fejezet). A vizsgálatot 30 perces és 1 napos expozíciós idővel is elvégeztem, két 

ismétlésben. 

Az eredmények kiértékelését Yates korrigált Khí négyzet teszttel végeztem, 

melyhez a GraphPad QuickCalcs szoftvert (http://graphpad.com/quickcalcs) használtam. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1 Szennyvizek 

Mind a nyers kommunális szennyvízminták, mind a gyógyszeripari szennyvizek 

SOS-ChromoTest-tel mért genotoxicitás tesztje negatívnak bizonyult (17. ábra). A teszt 

kivitelezése során minden esetben megjelent a genotoxicitást jelző színreakció a pozitív 

kontroll hígításaiban, de egyik vizsgált minta sem volt genotoxikus, még a legtöményebb 

vizsgált koncentrációban sem. Habár az irodalomban esetenként ellentmondásos 

eredmények jelentek meg a szennyvizek genotoxicitását illetően, az általam kapott 

eredmények egybevágnak több szerző megfigyeléseivel.  

 

 

17. ábra Az SOS-ChromoTest során használt mikrotiter lemez. Az első oszlopban a pozitív 

kontroll hígításai, a 2-12. oszlopban a vizsgált minták hígításai láthatóak a vizsgálat végén. 

 

Manusadžianas és munkatársai (2003) egy több fajból álló ún. battery-

tesztrendszert alkalmazva vizsgálták különböző ipari, ill. kommunális szennyvízmintákat, 

azonban az SOS-ChromoTest egyik minta esetén sem mutatott genotoxicitást. Azonban itt 

meg kell jegyezni, hogy több más, főként ökotoxikológiai végpontokat vizsgáló tesztekkel 

ugyanezen mintákban toxikus hatásokat mutattak ki. Žegura és munkatársai (2009) 51 

vízminta genotoxicitását vizsgálták az SOS/umuC teszttel. A vizsgált minták közt 

vegyipari, kórházi, kommunális befolyó- és kifolyó szennyvízminták, valamint folyóvizek, 
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tavak, csapvizek és kútvíz minták szerepeltek. A vizsgált kommunális szennyvíz befolyó 

minták közül egyet sem találtak genotoxikusnak se metabolikus aktiválással, se a nélkül. 

Meglepő módon a kifolyó minták között egyet genotoxikusnak találtak, azonban a minta 

különböző hígításaival nem lehetett korrekt dózis-válasz görbét felállítani, így nem 

tekintették meggyőzőnek a kapott eredményt. Jolibois és Guerbet (2005a) kommunális 

szennyvíztisztítók befolyóinál és kifolyóinál vett minták genotoxicitását vizsgálták Ames 

teszttel és az SOS-ChromoTest-tel. Míg a nyers szennyvízminták közül mind toxikusnak 

bizonyult az Ames-teszt szerint, addig az SOS- ChromoTest egyetlen mintára sem mutatott 

ki genotoxicitást. Az elfolyók ugyanakkor már az Ames-teszt szerint sem mutatkoztak 

genotoxikusnak. Ugyanez a szerző páros ipari, kórházi és kommunális szennyvizek 

vizsgálata esetében is eltérő érzékenységét tapasztaltak a két alkalmazott módszer között. 

Habár itt az SOS-ChromoTest is képes volt detektálni a kórházi minták genotoxikusságát, 

de csak kisebb arányban, mint az Ames-teszt. Az Ames teszt valamennyi szennyvíztípus 

esetében érzékenyen reagált, az SOS-ChromoTest azonban csak a kórházi, valamint a 

kórházi szennyvizeket is tartalmazó kevert minták esetében adott pozitív eredményeket. 

(Jolibois and Guerbet 2005b, 2006). 

Vizsgáltam két gyógyszeripari szennyvíz minta sertéskan spermára gyakorolt 

hatását is. Mértem a DNS fragmentáció, az oxidatív DNS károsodások és a mitokondriális 

transzmembrán potenciál változás mértékét.  

Az eredmények a kontroll mintákhoz képest jelentős változásokat mutattak 

mindegyik vizsgált paraméter esetén (a Yates korrigált Khí négyzet próba eredménye 

minden esetben p<0,001 volt). 

 

A Nicoletti teszttel a kontroll esetében is tapasztaltam minimális mértékű DNS 

fragmentációt (0.02 ± 0.02%), mely a szennyvíz mintákkal történő inkubáció során 

szignifikánsan megnőtt, azonban még így is 1%-on belül maradt (1. táblázat).  

1. táblázat A flow citometriával kapott eredmények (átlag ± SD) 

Minták 
Aktív mitokondriumok 

(%) 

Oxidatív károsodás 

(%) 

Fragmentált DNS 

(%) 

Kontroll 87,17 ± 0,91 3,19 ± 1,61 0,02 ± 0,02 

Szennyvíz-1 83,62 ± 0,84 2,96 ± 0,61 0,1 ± 0,04 

Szennyvíz-2 34,59 ± 5,59 14,57 ± 2,46 0,6 ± 0,15 
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Az oxidatív károsodások aránya a kontrollnál és a gyógyszeripari szennyvíz 

elfolyónál közel azonos alacsony értéket mutatott, azonban a szennyvíztisztító kifolyójánál 

vett minta jelentős, majdnem 15%-ot is elérő oxidatív károsodást idézett elő a 

spermiumokban (1. táblázat).  

A szennyvíz minták a mitokondriális aktivitásra jóval nagyobb hatással voltak. A 

kezdeti kb. 90%-os mitokondriális aktivitás a gyógyszeripari tisztított szennyvíz hatására 

enyhén csökkent, viszont a kommunális szennyvízzel kevert minta az elfolyónál még 

mindig jelentős mitokondriotoxicitást mutatott, az aktív mitokondriumok aránya 

mindössze 34,59%-ra csökkent (1. táblázat). 

Ugyanezen minták genotoxicitását vizsgáltuk a mikronukleusz teszttel is kagyló 

hemolimfán, azonban ez minden esetben negatívnak bizonyult, nem tapasztaltunk 

szignifikáns genotoxikus hatásokat (Kakasi et al. 2015). Mint arról már korábban is szót 

ejtettem, a genotoxicitás vizsgálatakor fontos szem előtt tartanunk, hogy a különböző 

vizsgálati módszerek legtöbb esetben más-más paraméterek változását mérik, illetve az 

egyes tesztsejtek is eltérő érzékenységűek lehetnek, így nem meglepő, ha két különböző 

genotoxicitást mérő próba eredménye is eltér. A gyógyszeripari szennyvízzel kevert 

kommunális szennyvíz toxicitása nagyobb volt, mint önmagában a tisztított gyógyszeripari 

szennyvízé, habár ha a lakossági szennyvíz komplex természetét vesszük alapul, akkor 

nem meglepő az eredmény, hiszen előfordulhat, hogy az egyes gyógyszeripari 

maradványok reakcióba lépnek a kommunális szennyvíz más komponenseivel, esetenként 

akár még toxikusabb vegyületeket hozva létre. 

A gyógyszeripari és kórházi szennyvizekben leggyakrabban előforduló vegyületek 

közé tartoznak a különböző gyógyszerek és gyógyszermaradványok, radionuklidok és más 

kontrasztanyagok, valamint egyes oldószerek és fertőtlenítő szerek. Az ilyen intézmények 

szennyvizeiben található gyógyszerek és gyógyszermaradványok közt a legjelentősebb 

csoportok az antibiotikumok, a különböző szteroidok és nem szteroid 

gyulladáscsökkentők, a koleszterinszint-csökkentők, vérnyomás szabályozók, hormonok, 

β-blokkolók, ópiátok és más érzéstelenítők, pszichiátriai drogok, kábítószerek és 

rákgyógyszerek, de számos más gyógyszer és hatóanyag is előfordulhat. A gyógyszerek 

mellett a kórházak és egészségügyi intézmények számos olyan speciális anyagot is 

használnak, melyek szinte csak itt fordulnak elő, ilyenek például a diagnosztikai 

módszerekhez alkalmazott citosztatikumok, festékek, pigmentek, kontrasztanyagok és 

radionuklidok. Ezek az intézmények természetüknél fogva nagy hangsúlyt kell fektessenek 
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a megfelelő higiéniára, aminek érdekében nagy mennyiségben használnak különböző 

tisztító és fertőtlenítő szereket, például formaldehidet, nátrium-hipokloritot, 

glutáraldehidet, klórhexadiént és más aktív anyagokat (Fatta-Kassinos et al. 2011; Jabbour 

et al. 2016; Jolibois and Guerbet 2006; Magdaleno et al. 2014). 

A vizekbe és szennyvizekbe kerülő vegyületek toxikus és genotoxikus hatásai 

természetesen erősen koncentrációfüggők. Az előzőekben felsorolt vegyületek és 

vegyülettípusok közül azonban több közvetlenül genotoxikus potenciállal rendelkezik, 

illetve a szennyvizekbe kerülve in situ reakcióik során vezethetnek genotoxikus anyagok 

kialakulásához.  

Az környezetbe kerülő antibiotikumok közül az SOS-ChromoTest-tel az ofloxacin 

genotoxikusnak; a szulfametoxazol (szulfonamid), az ofloxacin (fluorokinolon) és a 

linkomicin (linkózamid) pedig mutagénnek bizonyult az Ames teszttel (Isidori et al. 2005). 

A nalidixsav (kinolon) és a fluorokinolonok közé tartozó a ciproflaxacinról és 

enrofloxacinról kimutatták, hogy Vicia faba gyökérben mikronukleusz képződést indukál 

(Khadra et al. 2012) illetve az enrofloxacin az Allium cepa gyökerében is (Magdaleno et al. 

2017). A cefalosporinok közé tartozó cefalozolinról kimutatták, hogy a szennyivzekben 

lévő klórvegyületekkel történő reakciók révén genotoxikus vegyületeket hozhat létre (Li et 

al. 2013). A fertőtlenítésre használt formaldehid DNS adduktokat és DNS keresztkötéseket 

okoz. A szintén fertőtlenítőszerként alkalmazott nátrium-hipoklorit egy oxidálószer, mely 

bomlása során oxigéngyököket hoz létre, illetve a szerves anyagokkal reagálva 

halogénezett vegyületek kialakítására képes, továbbá savakkal reagálva klórgáz is fejlődhet 

(Magdaleno et al. 2014).  

Itt csupán néhány antibiotikum és fertőtlenítőszer genotoxikus vonatkozásait 

emeltem ki, azonban a kórházi, gyógyszeripari és egészségügyi intézményekből a 

szennyvizekbe kerülő vegyületek és azok származékainak változatossága rendkívül nagy, 

ezáltal a potenciális toxikus hatásaik is ennek megfelelően alakulnak. 

A korszerű szennyvíztisztítók tisztítási hatékonysága egyre jobb, azonban az 

elfolyókban még így is megjelenhetnek veszélyes komponensek, amelyeket nem 

monitoroznak, vagy nem detektálhatók a jelenleg alkalmazott módszerekkel. Ezek az 

eredmények felhívják a figyelmet a jelenleg alkalmazott szennyvíztisztítási rendszerek 

hiányosságaira valamint arra, hogy az elfolyók toxicitásának monitorozására célszerű több 

tesztet, vagy akár battery-tesztrendszereket is alkalmazni, hogy jobb hatékonysággal 

kerülhessük el a befogadó víztestek élővilágának károsítását. 
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3.2 Üledékek 

Az SOS-ChromoTest kivitelezésekor a pozitív kontroll hígításait tartalmazó 

lyukakban jelentkezett a genotoxicitást jelző színreakció (a 4NQU és a 2AA esetén is), 

azonban egyik vizsgált üledékminta esetében sem detektáltam genotoxikus potenciált, még 

S9 metabolikus aktiválást követően sem. Ez jelentheti azt, hogy a mintákban nem volt 

genotoxikus anyag, vagy azt, hogy olyan alacsony koncentrációban van jelen, hogy a teszt 

nem volt képes kimutatni. 

A Kis-Balatonon vett minták genotoxikológiai vizsgálata mellett Vibrio fischeri 

biolumineszcencia-gátlási teszttel ökotoxikológiai és a PAH tartalomra vonatkozó 

analitikai méréseket is végeztünk. A vonatkozó hatályos rendeletek (6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM és 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet) rögzítik a földtani közegben és a 

felszín alatti, valamint a felszíni vizekben maximálisan megengedhető szennyezőanyagok 

koncentrációját és a környezetminőségi határértékeket. Ennek értelmében a földtani 

közegre vonatkozóan az összes PAH tartalom maximum 1 mg/kg, a felszíni vizekben 

pedig 0,05 µg/l lehet. Jelen vizsgálat során az összes vizsgált üledékminta PAH 

koncentrációja jóval a határérték alatt volt (2. táblázat). 

 

2. táblázat Az egyes mintavételi helyeken mért EC50 (%) értékek. A teljes üledék, a pórusvíz, 

és az ülepített frakciók toxicitásának összehasonlítása. A teljes PAH koncentráció ng/kg 

egységben megadva. 

Mintavételi 

hely száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Teljes 

üledék 

3.51 4.03 5.02 36.54 6.49 20.20 92.36 1.74 

Pórusvíz Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

Ülepített 

minta 

42.95 42.86 46.55 66.07 16.85 Nincs 

toxicitás 

Nincs 

toxicitás 

27.56 

Σ15 PAH-

ok
a
 

<0,0132 <0,0147 <0,0325 <0,0124 <0,0227 <0,0322 <0,0375 <0,0425 

a
PAH-ok: Naftalén, Acenaftén, Fluorén, Fenantrén, Antracén, Fluorantén, Pirén, 

Benz(a)antracén, Krizén, Benzo(b)fluorantén, Benzo(k)fluorantén, Benzo(a)pirén, 

Dibenzo(a,h)antracén, Benzo(g,h,i)perilén, Indenopirén 
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A biolumineszcencia-gátlási teszt eredményét effektív koncentráció értékkel (EC50) 

fejezzük ki, mely azt a koncentrációt jelöli ahol 50%-os hatás jelentkezik. Ez első 

pillantásra megtévesztő lehet, ugyanis itt a kisebb értékek jelentik a nagyobb toxicitást, 

hiszen minél alacsonyabb koncentráció váltja ki az 50%-os hatást annál toxikusabb az 

anyag. Ha a kapott eredményeket összevetjük a mintavételi helyekkel, az üledékeinek 

toxicitása egyértelmű térbeli mintázatot rajzol ki (16. ábra), mely a tározó aktuális 

visszatartó képességéről szolgáltathat információt. A teljes üledékek vizsgálatával kapott 

toxicitás értékek csökkenése a 3. és 4. mintavételi pontok közt elég jelentős, azonban az 5. 

mintavételi pontnál mért magasabb toxicitási érték újabb szennyezőforrás jelenlétét sejtteti. 

Tekintve, hogy a Hévíz-Páhoki csatorna befolyó a közelben található, a csatorna által 

szállított esetleges szennyezések magyarázhatják a toxicitás átmeneti emelkedését. Az 5. és 

6. mintavételi pontok közti toxicitás csökkenés további tisztulást jelent. Habár a teljes 

üledék minták mutatták a legmagasabb toxicitási értékeket az eredmények viszonylag jól 

korrelálnak (Spearman korreláció r = 0.738, P = 0.037) az extraktumok toxicitásával. A 

PAH-ok tekintetében igen alacsony értékeket kaptunk, amelyek önmagukban nem 

magyarázhatják az üledékek toxikus hatásait és a szennyeződés mintázatát. Mivel a 

legmagasabb toxicitási értékek mellett a legnagyobb térbeli változásokat a teljes üledék 

minták mutatták, továbbá enyhe extrakciós viszonyok között a szennyezőket 

alacsony/közepes mobilitás jellemzett, ez azt sugallja, hogy a szennyezők jó a biológiai 

hozzáférhetőséggel rendelkezhetnek. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy bár a 

vizsgált üledékminták genotoxikus potenciállal nem rendelkeztek, az ökotoxikus hatások 

veszélyt jelenthetnek a tó élővilágára. 
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3.3 Aeroszolok 

3.3.1 Dízel üzemű személyautók kipufogógázaiból származó 

aeroszol 

A személyautók kipufogógázaiból gyűjtött aeroszolok genotoxicitásának vizsgálata 

során a pozitív kontroll hígításai esetén lejátszódott a genotoxicitást jelző színreakció, 

illetve két vizsgált minta legtöményebb hígítása esetén is gyenge genotoxikus potenciál 

mutatkozott. A két aeroszolminta esetén tapasztalt színintenzitást a pozitív kontroll 

hígításainak színintenzitásához viszonyítva megállapítottam, hogy a minták genotoxikus 

potenciálja 0,313 μg/ml 4NQO-nak megfeleltethető hatással bír.  

 

3. táblázat A vizsgált személyautók és a kipufogógázaikból gyűjtött aeroszol minták legfőbb 

paraméterei 

 

 

A genotoxicitás eredményei jól korrelálnak az Aboatox Flash rendszerrel mért 

ökotoxikológiai eredményekkel (3. táblázat). A Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlási 

teszt eredménye szerint mindegyik minta mutatott valamekkora ökotoxicitást (EC50 = 0.25-

442.7%). Az emissziók könnyebb összehasonlíthatósága miatt a mért EC50 értékeket egy 

köbméter levegőre vonatkoztatott aeroszol tömeg koncentrációegységben is kifejeztük 

(100,38-1624,88 µg/m
3
). A vizsgált aeroszolminták közt annak a két mintának az 
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ökotoxicitása bizonyult a legnagyobbnak (100,38 és 237,75 µg/m
3)

, melyeket az SOS-

ChromoTest-tel is genotoxikusnak találtam, továbbá ezen minták PAH tartalma (93349 és 

2279,45 ng/m
3
), valamint a PM10 frakció aránya (640183,3 és 2149,66 µg/m

3
) is 

jellemzően magas volt. A részecskék magas koncentrációja a kipufogógázokban tökéletlen 

égésre utal, mely a különböző veszélyes égéstermékek (köztük pl. a PAH-ok) széles 

skálájának megjelenéséhez és feldúsulásához vezethet a kibocsátott füstgázokban. Érdekes 

módon a személyautók környezetvédelmi besorolása és az általuk emittált kipufogógázok 

toxicitása között nem tudtunk egyértelmű összefüggést definiálni. Az egyes járművek által 

emittált kipufogógázok fizikai és kémiai paramétereit jelentősen befolyásolja az autó kora 

és műszaki állapota, a katalizátor jelenléte és annak állapota, az üzemanyag minősége, 

továbbá a futott kilométerek száma és a jellemző vezetési stílus is (Vaaraslahti et al. 2004). 

3.3.2 Dízel üzemű autóbuszok kipufogógázaiból származó 

aeroszol 

A vizsgált dízel üzemű buszok kipufogógázaiból származó 12 aeroszol minta 

genotoxicitását az EPBI által javasolt SOSIF értékekkel jellemeztem. Ez alapján három 

kategória különböztethető meg, a nem genotoxikus, a nem konkluzív és a genotoxikus. A 

vizsgált minták közül metabolikus aktiválás nélkül négy mutatott genotoxicitást a 

legtöményebb koncentrációban (TÁMOP 32, 33, 40, 41 jelű minták), illetve egy minta 

(TÁMOP 36) a nem konkluzív kategóriába esett. Metabolikus aktiválás után a legnagyobb 

genotoxikus potenciállal rendelkező TÁMOP 32 jelű minta a nem konkluzív kategóriába 

tartozott, amely azt jelenti, hogy nem egyértelműen eldönthető, hogy a hatás genotoxikus-e 

avagy sem. A genotoxikus minták közül több, még többszörös hígítást követően is 

genotoxikus hatású maradt, illetve a nem konkluzív kategóriába volt sorolható (18. ábra). 
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18. ábra A toxikus minták SOSIF értékei több lépcsős hígítás után is a genotoxikus, vagy a 

nem konkluzív kategóriába tartoztak 

 

A vizsgált minták genotoxicitása egyértelmű összefüggést mutat az ökotoxikológiai 

vizsgálat eredményeivel, hiszen a genotoxikusnak minősített minták mutatták a 

legnagyobb ökotoxicitást is. Az ökotoxicitást EC50 (%) és a korrekt összehasonlíthatóság 

érdekében EC50 (mg aeroszol/ml szuszpenzió) koncentráció értékekkel is jellemeztük (4. 

táblázat). 
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4. táblázat Gépjárművek ökotoxicitásának és genotoxicitásának eredményei 

 

 

A személyautókkal ellentétben, az autóbuszok esetén kapott toxicitás eredmények 

jó korrelációt mutattak a járművek környezetvédelmi besorolásával: minél jobb 

kategóriába tartozott a jármű, annál kevésbé volt toxikus. Az EURO 4 kategóriába tartozó 

busz mintái se genotoxicitást, se ökotoxicitást nem mutattak. Az EURO 3 kategóriájú 

minták nem voltak genotoxikusak, és az EURO 2-es minta is csupán a nem konkluzív 

kategóriába volt sorolható. A genotoxikus minták az EURO 0 és Euro 1 kategóriájú 

járművekből származtak. Ugyanez a tendencia a genotoxicitás mellett az ökotoxikusságra 

is jellemző volt. A környezetvédelmi besorolás természetesen összefügg a motor típusával 

és korával is, melyekről ismeretes, hogy befolyásolják az emittált füstgázok paramétereit, 

köztük a toxicitást is.  

3.3.3 Dízel aeroszol  

A vizsgált dízel üzemű járművek kipufogógázaiból gyűjtött aeroszol minták mérési 

eredményei, a kontrollokhoz viszonyítva minden esetben kismértékű eltéréseket mutattak, 

melyek közül néhány statisztikailag szignifikánsnak (p<0,05) bizonyult. 

A mintaelőkészítés során lemértem a szűrőkorongokról készült extraktumok 

szárazanyag tartalmát. Ez alapvetően összefügg a minták toxicitásával, jól jellemzi az 

egyes járműveket, illetve ez alapján a minták könnyen összehasonlíthatóak.  

Az aeroszol extraktumok vizsgálata során mértem az élő/elpusztult sejtek arányát. 

A kiértékelés során a metanol kontrollt tekintettem 100%-nak, ehhez viszonyítottam a 

többi mintát. Minden minta esetében valamilyen mértékű csökkenést tapasztaltam (5. 

táblázat). 

 

Minta neve Évjárat EC50 % EC50 (mg/ml) Genotoxicitás

TÁMOP 30 alapjáraton nem toxikus nem toxikus nem toxikus

TÁMOP 31 gázfröccsel nem toxikus nem toxikus nem toxikus

TÁMOP 32 alapjáraton 0,2 0,006 toxikus

TÁMOP 33 gázfröccsel 0,6 0,015 toxikus

TÁMOP 34 alapjáraton 34,23 0,084 nem toxikus

TÁMOP 35 gázfröccsel 9,5 0,025 nem toxikus

TÁMOP 36 alapjáraton 2,16 0,019 nem-konklúzív 

TÁMOP 37 gázfröccsel 4,72 0,015 nem toxikus

TÁMOP 38 alapjáraton 20,44 0,020 nem toxikus

TÁMOP 39 gázfröccsel 21,08 0,027 nem toxikus

TÁMOP 40 alapjáraton 0,32 0,008 toxikus

TÁMOP 41 gázfröccsel 0,59 0,016 toxikus

2006.09.20

1987

Motor

2008.12.10

1997.07.08

2006.04.05

2000.12.18

IKARUS 26006                                          

(Euro 0)

VOLVO ALFA B12 B Regio 

(Euro 4)

IKARUS 415.26                                     

(Euro 1)

VOLVO ALFA B12 B Regio                                   

(Euro 3)

IKARUS E 95                                     

(Euro 2)

CREDO EC12                                     

(Euro 3)
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5. táblázat A szárazanyag tartalom és az élősejt arány a metanol kontrollhoz viszonyítva 30 

perc és egy nap expozíció után. 

Minták Filter kontroll Dízel-1 Dízel-2 Dízel-3 Dízel-4 

Szárazanyag tartalom (mg/ml) 0 0.37 3.33 3.47 3.2 

30 perc expozíció után 

Élő % 102.71 94.91 86.53 83.99 80.53 

1 nap expozíció után 

Élő % 96.38 107.60 93.96 96.67 84.67 

 

A mitokondriális aktivitás változását a medián fluoreszcencia intenzitás és a hozzá 

tartozó variációs koefficiens értékekkel fejeztem ki. Az expozíció hatására az aktív 

mitokondriumok aránya 30 percet követően emelkedett a kontrollhoz viszonyítva, illetve 1 

nap után kismértékben még mindig magasabb volt (6. táblázat). 

 

6. Táblázat A mitokondriális membránpotenciál változásának alakulása 30 perc és 1 nap 

után MFI és CV értékekkel kifejezve 

Minták 
Metanol 

kontroll 

Filter 

kontroll 
Dízel-1 Dízel-2 Dízel-3 Dízel-4 

30 perc expozíció után 

MFI 50.03 62.64 66.71 59.89 55.73 62.64 

CV 81.86 79.67 82.54 61.81 53.65 60.81 

1 nap expozíció után 

MFI 50.94 53.28 55.73 55.73 60.43 56.23 

CV 92.97 76.45 88.15 74.06 79.03 82.18 

 

Az OxyDNA teszt kiértékelését Overton analízissel végeztem. Ez a hisztogram 

profilok összehasonlításán alapuló módszer, amely egy kontroll hisztogramhoz viszonyítva 

adja meg az eltérés százalékos arányát. (19. ábra). Mindegyik mintát mindkét kontrollhoz 

viszonyítottam.  
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19. ábra Az Overton analízis eredménye. A FITC-konjugátumok fluoreszcencia intenzitás 

hisztogramjai a metanol kontroll hisztogramjához viszonyítva az 1 napos expozíció esetén. 

 

A metanol kontrollhoz viszonyítva 30 perc után minden minta hasonló mértékű 

emelkedést mutatott, beleértve a filter kontrollt is, azonban a Dízel-1 és Dízel-3 minták a 

filter kontrollhoz képest is néhány százalékos emelkedést mutattak (1.47 % és 3.63 %). 

Egy nap expozíció után a pozitív sejtek aránya számottevően megemelkedett mindkét 

kontrollhoz viszonyítva (7. táblázat). 

 

7. táblázat Az Overton analízis eredménye. A pozitív sejtek százalékos aránya a metanol és a 

filter kontrollhoz viszonyítva, 30 perc és 1 nap expozíció után 

Minták Filter kontroll Dízel-1 Dízel-2 Dízel-3 Dízel-4 

30 perc expozíció után 

A metanol kontrollhoz 

viszonyítva 
4.95 5.23 4.85 4.51 4.89 

A filter kontrollhoz viszonyítva - 1.47 0.37 3.63 0.27 

1 nap expozíció után 

A metanol kontrollhoz 

viszonyítva 
12.20 17.32 17.96 13.76 11.96 

A filter kontrollhoz viszonyítva - 15.72 19.06 11.93 7.13 
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A DNS fragmentáció vizsgálata 30 perc után nem mutatott jelentős eltéréseket a 

kontrolltól. Az egy napos inkubáció esetében kis mértékben ugyan növekedtek a mért 

értékek, azonban a változás még így sem volt szignifikáns (8. táblázat).  

 

8. táblázat A Nicoletti teszttel mért DNS fragmentáció százalékos aránya a metanol 

kontrollhoz viszonyítva 30 perc és 1 nap expozíció után 

Minták 
Metanol 

kontroll 

Filter 

kontroll 
Dízel-1 Dízel-2 Dízel-3 Dízel-4 

DNS fragmentáció 

% 

30 perc után 

0.06 0.04 0.10 0.03 1.07 0.92 

DNS fragmentáció 

% 

1 nap után 

2.21 1.59 1.59 1.80 1.74 1.62 

 

A személyautó a jóval kisebb motortérfogatnak köszönthetően sokkal kisebb 

mennyiségű szárazanyagot tartalmazott, mint a busz minták. Az élősejtek száma 

mindegyik dízel minta esetében nagyjából a szárazanyag tartalommal arányosan mutatott 

csökkenést, mely egyben azt is jelenti, hogy a buszokból származó minták bizonyultak 

toxikusabbnak a spermiumokra nézve. Habár a Dízel-4 jelű minta (gázfröccs) kevesebb 

szárazanyag tartalommal bírt, mint a többi busz minta, mégis ez okozta a legnagyobb 

mértékű mortalitást. Ennek magyarázata az lehet, hogy egy gázfröccs esetében nagyobb 

valószínűséggel kerülhetnek toxikus vegyületek a kipufogógázokba, mint alapjárat esetén. 

Ez az eredmény egyezik az SOS-ChromoTest-tel és a Vibrio fischeri biolumineszcencia-

gátlási teszttel mért eredményekkel (lásd 3.3.2 fejezet).  

A mitokondriumok aktivitás emelkedése valószínűleg összefügg az ökotoxikus 

hatásokkal. A mitokondriumok hiperpolarizációját okozhatta az, hogy a homeosztázis 

fenntartása érdekében szükséges megnövekedett ATP igény váltotta ki az emelkedett 

mitokondriális aktivitást, majd idővel a mitokondriumok kimerülése után a MMP leesik. 

Egy másik, ezzel összefüggő magyarázat lehet, hogy hormetikus hatások érvényesültek 

(Giovannini et al. 2002; Poot and Pierce 1999), mely eredményezhet a kontrollhoz képest 

magasabb értékeket a későbbi, magasabb koncentrációk esetén jelentkező kiterjedtebb 
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depolarizáció előtt. Egyes vegyületek jelenléte kiválthat egy elsődleges stressz választ, 

amely átmenetileg előnyös lehet (Demirovic and Rattan 2013; Rattan et al. 2009).  

Az SOS-ChromoTest-tel végzett vizsgálat során kimutatott kismértékű 

genotoxicitás összefügghet a jelen vizsgálat során mért emelkedett oxidatív DNS 

károsodásokkal. 

Habár bizonyos hasonlóságok felfedezhetők és magyarázhatók is a korábbi mérési 

eredményekkel, azonban a kansperma teszttel kapott eredmények mégsem egyeznek 

teljesen velük. Ez fakadhat egy részről abból, hogy a két vizsgálat során különböző 

mintaelőkészítési eljárást használtunk, valamint fontos kiemelni, hogy a korábbi 

vizsgálattal ellentétben itt nem prokarióta, hanem eukarióta tesztsejteket használtunk. A 

vizsgálat során kapott eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált extraktumok kismértékű, 

de specifikus változásokat okoztak a spermium sejtek egyes paramétereiben. 
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3.4 Triklozán 

Az SOS-ChromoTest-tel sem a direkt-, sem a metabolikusan aktivált triklozán 

hígítások (6,25-200 μg/ml) esetén sem jelentkezett a genotoxicitást jelző színreakció, 

azonban a pozitív kontroll esetében maradéktalanul megjelent a kék szín. 

Habár legjobb tudomásom szerint a triklozánt eddig nem vizsgálták SOS-

ChromoTest-tel, azonban számos más genotoxicitást detektáló teszttel igen. A vizsgálati 

módszerek közt találjuk az Ames tesztet, mikronukleusz tesztet, kromoszóma aberrációs 

tesztet, és más teszteket is. Az általam kapott eredmény egybevág más szerzők vizsgálati 

eredményeivel, melyek szerint a triklozán nem volt sem mutagén, sem genotoxikus 

(Barbolt 2002). 

A triklozán spermiumokra gyakorolt hatásainak vizsgálata során sem a Nicoletti 

teszttel nem tudtam genotoxicitást kimutatni, sem az OxyDNA teszttel nem tapasztaltam 

oxidatív DNS károsodásra utaló eseményeket. Ez egybevág az SOS-ChromoTest-tel mért 

eredményekkel, valamint a korábbi irodalmi adatokkal is (Rodricks et al. 2010), habár 

egyes vélemények szerint a triklozán eltérő hatással lehet a különböző fajokra és 

előfordulnak olyanok is, amelyekre nézve genotoxikus hatású (Emery 2012). 

A triklozán citotoxikus hatásait illetően azonban egyértelmű dózisfüggő hatásokat 

tudtam kimutatni (20. és 21. ábra).  
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20. ábra Az élősejt arány (SYBR14/PI), a membrán lipid rendezetlenség (M540/TO-PRO-3) 

és a mitokondriális membránpotenciál (JC-1) változása különböző triklozán koncentrációk 

esetén. 

Az élősejtek aránya az alkalmazott dózissal arányosan csökkent, az EC50 

koncentráció 10 μg triklozán/ml-nek adódott. Ez a koncentráció okozta a sejtek 50%-os 

pusztulását. (20. ábra, 21. ábra - felső sor). A membránok szerkezetében is egyértelmű 

negatív hatásokat tudtam kimutatni. A plazmamembrán lipidjeinek rendezettsége már kb. 

2,5 μg triklozán/ml sperma koncentráció esetén elkezdett megbomlani, kb. 5 μg/ml-nél érte 

el az EC50 értéket, 9 μg/ml-nél teljesen rendezetlenné vált, majd a koncentráció további 

emelése a sejtek elpusztulásához vezetett (20. ábra, 21. ábra – alsó sor).  
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21. ábra A triklozán különböző koncentrációinak (0,5-18 µg/ml sperma) hatása az egyes 

sejtparaméterekre. 

Felső sor: baloldalon - élő (SYBR14) és jobb oldalon - elpusztult sejtek (PI); 

Középső sor: felső panel - magas mitokondriális membránpotenciál (JC-1 aggregátumok), 

alsó panel - a membránpotenciál megszűnt (JC-1 monomer); 

Alsó sor: bal alsó panel - élő, intakt sejtek (M540), jobb alsó panel - rendezetlen membrán 

(M540), felső panel - elpusztult sejtek (TO-PRO-3). 

 

A mitokondriális membránpotenciál már viszonylag kis koncentrációnál, 1-2 μg/ml 

környékén elkezdett depolarizálódni, és a folyamat a koncentrációval arányosan romlott. 

Az EC50 értéket kb. 10 μg/ml-nél érte el (20. ábra, 21. ábra - középső sor). A magasabb 

triklozán koncentrációk esetén tapasztalt hiperpolarizálódásnak tűnő (magas mitokondriális 

membránpotenciál) jelenségről a mikroszkópos ellenőrzés során kiderült, hogy a triklozán 

indukálta membránpotenciál emelkedés következtében a JC-1 festék nem specifikusan az 

akroszómához és a farok részhez is kötődött, melyet más vizsgálatok is megerősítettek 

(Ajao et al. 2015). 

Ez a jelenség ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad önmagában vakon 

megbízni a készülék által szolgáltatott jelekben, hiszen a flow citométer csak detektálja a 

fluoreszcencia intenzitásokat, de nem látja annak pontos forrását. Éppen ezért mindig 

célszerű mikroszkóppal is ellenőrizni a vizsgált sejteket. 

 A kansperma teszttel végzett vizsgálat során kimutattam, hogy a triklozán már 

alacsony koncentrációban is citotoxikus hatással van a sertés sperma egyes 

sejtparamétereire, köztük az életképességre, a membránpotenciálra és a mitokondriumok 

aktivitására. Új eredménynek számít az a megfigyelés, hogy a magasabb koncentrációban 
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alkalmazott triklozán hatására a spermiumok plazmamembránja több helyen 

hiperpolarizálódott, így az akroszóma és a farok egyes részein is (Ajao et al. 2015). 
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3.5 Biodízel 

A flow citométeres mérések eredményeit tekintve enyhe citotoxikus hatást 

mutattam ki. Az élősejt arány 30 perc expozíció után 82-83% körül adódott, mely nem tért 

el szignifikánsan a kontrolltól (p= 0.0547). Egy nap expozíció után azonban kb. 77%-ra 

csökkent, mely már statisztikailag szignifikáns eltérésnek minősül (p<0,0001). 

A Nicoletti teszttel kapott eredmények alapján a biodízel minták a spermium 

tesztsejtekre nézve nem voltak genotoxikusak, a kontrollhoz hasonló eredményeket 

kaptam. Szignifikáns különbség nem volt kimutatható se 30 perc, se 1 nap után.  

A toxicitásvizsgálat során egy battery-tesztrendszert használtunk a biodízel 

vízoldható frakciójának hatásainak felmérésére. A tesztrendszerbe tartozó tesztek a flow 

citométeres kansperma teszt mellett a következők voltak: Vibrio fischeri 

biolumineszcencia-gátlási teszt, fehér mustármag (Sinapsis alba) gyökérnövekedés-gátlási 

teszt, Daphnia magna immobilizációs teszt, és a kagyló mikronukleusz teszt. A Vibrio 

fischeri teszt a koncentrációval arányosan egyértelmű ökotoxicitást jelzett, az EC50 értéke 

12.52% volt. A mustármag-gátlás teszt nem mutatott toxicitást, sőt, a tápanyaghatásnak 

köszönhetően a biodízeles minták némiképp jobban nőttek, mint a kontroll. Az alkalmazott 

módszerek közt a Daphnia magna teszt volt a legérzékenyebb, már igen alacsony 

koncentráció esetén (0.001% és 0.1%) is a tesztállatok immobilizációját idézte elő. A 

mikronukleusz teszt a hígabb koncentrációk esetén nem tért el jelentős mértékben a 

kontroll értékektől, azonban a töményebb koncentrációk esetén (3.3%, 5% and 10%) 

szignifikáns genotoxikus hatásokat mutatott. Az alkalmazott tesztek különböző 

szerveződési szinteket reprezentálnak, a baktériumoktól az eukarióta sejteken és 

alacsonyabbrendű szervezeteken át a magasabbrendű növények és állatokig, köztük főként 

vízi szervezeteket alkalmazva, mint a hatásnak leginkább kitett csoport (Eck-Varanka et al. 

2018).  

Az alkalmazott tesztrendszerrel egyértelműen citotoxikus és genotoxikus hatásokat 

mutattunk ki a biodízel vízoldható frakciójából, melyre leginkább a vízi tesztszervezetek 

reagáltak a legérzékenyebben. Az eredményeink alapján elmondható, hogy habár a 

biodízelek toxicitása kisebb, mint a hagyományos dízeleké, azonban a vízi ökoszisztémára 

így is veszélyt jelentenek. 
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4. Konklúzió és összefoglalás 

 

Munkám során több környezeti minta és vegyület genotoxikológiai és 

citotoxikológiai hatásait vizsgáltam meg, melyhez az SOS-ChromoTest-et és egy 

eredendően mikroszkópos spermium alapú toxicitási tesztet használtam, melyet flow 

citométerre adaptáltam. 

A vizsgált minták közt komplex környezeti minták (szennyvizek, üledékek, 

aeroszolok) valamint különböző vegyületek (triklozán, biodízel) szerepeltek. A minták 

több esetben mutattak genotoxikus és/vagy citotoxikus hatásokat.  

Az SOS-ChromoTest-tel vizsgált minták többsége a szakirodalmi adatokkal 

összhangban nem mutatott genotoxicitást, egyedül a dízel üzemű járművekből származó 

aeroszolok extraktumai esetén tudtam genotoxikus hatásokat detektálni. Habár egyes 

esetekben más módszerekkel cito- és/vagy genotoxikus hatásokat mutattunk ki, a tesztek 

érzékenysége változó lehet, így nem meglepő, ha esetenként eltérő eredményeket 

szolgáltatnak. Ugyan az ökotoxikológiai tesztek eredményei jelezhetik a cito- és 

genotoxikus hatások jelenlétét, azonban ezek sok esetben nem adnak pontos és átfogó 

képet a tényleges biológiai hatásokról. A különböző tesztanyagok toxicitásának vizsgálata 

során a prokarióta szervezetekkel kapott eredményeket nehéz extrapolálni magasabbrendű 

szervezetekre, ezért ilyen esetekben eukarióta sejtek használata reprezentatívabb lehet.  

 

Az előbb felvázolt megfontolásból, valamint a teszt egyszerűségét, gyorsaságát, és 

a tesztprotokollokra vonatkozóan az EU által elvárt kritériumoknak való 

megfeleltethetőséget is figyelembe véve végeztem erőfeszítéseket arra vonatkozóan, hogy 

a spermium alapú toxicitási teszt módszerét flow citométerre ültessem át.  

A sertés kansperma teszt flow citométerre adaptálásával jelentős lépést tettem a 

módszer automatizálhatósága felé. A hagyományos mikroszkópos technikákhoz képest 

sokkal gyorsabban és nagyságrendekkel több sejtet vizsgálva végezhető a teszt. 

Mintánként 20000 eseményt vizsgálva az elméleti szórás 141, 0,7% CV mellett, miközben 

a mikroszkópos sejtszámlálás során jellemzően leszámolt 100-200 sejt esetében a szórás 10 

- 14 és a CV = 10% – 7%, ami alátámasztja a módszer kiváló precizitását (Shapiro 2003). 

 A mikroszkópos sertés kansperma teszttel korábban már több citotoxicitást jelző 

sejtparaméter vizsgálatát végezték (pl.: mitokondriális aktivitás, plazmamembrán 
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integritás, élő/elpusztult sejtek aránya), azonban genotoxikológiai szempontból eddig még 

nem vizsgálták a spermiumok DNS károsodásait. A DNS fragmentálódás (és a defektes 

kromatinkondenzáció) vizsgálatára alkalmas Nicoletti tesztet és az oxidatív károsodásokat 

jelző 8-oxoguanin detektálására képes OxyDNA tesztet állítottam be és alkalmaztam 

sikeresen több minta esetén. 

A kansperma teszt legtöbb esetben érzékenyen reagált a különböző citotoxikológiai 

paraméterek megváltozására. A vizsgált paraméterek közül az élő/elpusztult arány, a 

plazmamembrán- és a mitokondriális aktivitás változása rendelkeznek a leggyorsabban és 

legegyszerűbben kivitelezhető teszt protokollal és ezek jelezték a legérzékenyebben a 

vizsgált minták toxikus voltát.  

A Nicoletti és az OxyDNA tesztek kivitelezése valamivel több időt és előkészületet 

igényel, illetve a vizsgált minták jóval kisebb mértékben mutattak genotoxikus hatásokat, 

mint citotoxikusakat. Ez egy részről megnyugtató, hogy a vizsgált minták közt viszonylag 

kevés mutat genotoxicitást, más részről azonban előfordult olyan eset is, amikor 

ugyanannak a mintának a vizsgálata más módszerekkel genotoxikus hatásokat mutatott.  

Mint azt korábban már kifejtettem, az egyes genotoxicitás mérésére alkalmas 

módszerek működési elve és az alkalmazott tesztsejtek érzékenysége sok esetben 

jelentősen eltér, sőt nem is feltétlenül ugyanannak a paraméternek a változásait mérik. A 

spermiumok genotoxikológiai vizsgálatokra némi óvatossággal alkalmazhatók, ugyanis a 

spermiumok speciálisan kompakt kromatinszerveződését szem előtt kell tartanunk. Ez 

befolyásolhatja a DNS szál ellenálló képességét és a genotoxinok DNS szálhoz való 

hozzáférhetőségét, ezáltal elképzelhető, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok érzékenysége 

alul maradhat más sejttípusok érzékenységével szemben.  

A kansperma tesztet alkalmazva igazolni tudtam a triklozán citotoxikus hatásait és 

a mitokondriumok aktivitásának csökkenése-, a plazmamembrán integritás-, és az élősejt 

arány tekintetében dózis-válasz görbét tudtam felállítani. A biodízel spermiumokra 

gyakorolt hatása csekélynek bizonyult; csupán az élő sejtek arányának enyhe csökkenését 

váltotta ki egy nap expozíciót követően, azonban más tesztek érzékenyebben reagáltak 

ezáltal öko- és genotoxikus hatásokat mutattunk ki. A vizsgált gyógyszeripari szennyvíz 

minták hatására a spermiumokban a mitokondriumok károsodása és oxidatív DNS 

károsodások kialakulása volt kimutatható. A dízel aeroszolok extraktumainak hatására 

enyhe mértékű, azonban esetenként szignifikáns cito- és genotoxikus károsodások 

kialakulása volt jellemző a spermium sejtekben. 
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Úgy gondolom, hogy a flow citométerre átültetett kansperma teszt gyakorlati 

használhatóságát az előzőekben leírt kísérletek és a kapott eredmények bizonyítják. Én 

csupán néhány vizsgálható paraméterre dolgoztam ki és teszteltem mérési protokollokat, 

azonban a kansperma teszttel lényegében a legtöbb flow citométerrel vizsgálható 

spermium paraméter vizsgálható, így bizonyos minta típusok esetén, a spermiumok 

megfelelő érzékenységének köszönhetően kiválóan alkalmas lehet más toxikus hatások 

gyors detektálására, akár kinetikus módon is. Az általam beállított protokollok mellett 

lehetőség van más spermium paraméterek vizsgálatára is, hiszen rendelkezésre állnak 

olyan festési eljárások, melyekkel detektálni tudjuk a kalcium beáramlást, az akroszóma 

kapacitációját, a reaktív oxigénformák mennyiségét vagy más paraméterek változásait. 

Habár erre vonatkozóan nem végeztem vizsgálatokat, de a teszt elméletileg 

alkalmas lehet nem csupán vizes oldatok és extraktumok, hanem akár direkt kontakt 

módon szuszpenziók vizsgálatára is.  

Az általam flow citométerre adaptált spermium alapú toxicitási teszt az itt 

bemutatott vizsgálatokon felül számos lehetőséget tartogat magában, az eddig leírtakat 

figyelembe véve a teszt gyorsasága és egyszerűsége miatt alkalmas lehet akár környezeti 

monitoring céljaira is. Kedvező tulajdonságainak köszönhetően széles körben 

alkalmazhatónak, precíznek és könnyen reprodukálhatónak tűnik, melyekre alapozva 

további kutatásokat lehet építeni. 
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Tézispontok 

1. Az SOS-ChromoTest™-tel vizsgált minták közül a dízel üzemű járművek 

kipufogógázaiból származó aeroszol minták közt találtam genotoxikus hatásúakat. Két 

személyautó kipufogógázaiból gyűjtött aeroszol minta esetében mutattam ki 

genotoxikus potenciált, továbbá a buszok kipufogógázaiból származó aeroszol minták 

közül metabolikus aktiválás nélkül négy mutatott genotoxicitást a legtöményebb 

koncentrációban. A vizsgált minták genotoxicitása egyértelmű összefüggést mutatott 

az ökotoxikológiai vizsgálat eredményeivel, illetve az autóbuszok esetén kapott 

toxicitás eredmények jó korrelációt mutattak a járművek környezetvédelmi 

besorolásával. 

2. A sertés kanspermán alapuló teszt módszert sikeresen ültettem át flow citométerre és 

több teszt protokollt és festési eljárást is adaptáltam, melyekkel a spermiumok 

különböző sejtparaméterei akár egyidejűleg is vizsgálhatóak. A sertés kansperma 

teszttel a spermiumok DNS károsodását genotoxikológiai szempontból 

bioindikátorként használva eddig még nem vizsgálta senki, továbbá az említett 

módszereket áramlási citométerre sem alkalmazták. Az adaptált eljárások között 

találhatóak citotoxicitás vizsgálatára alkalmas paraméterek (mitokondriális aktivitás, 

plazma membrán integritás, élősejt arány), valamint genotoxicitás vizsgálatára 

alkalmas eljárások is (DNS-száltörések és oxidatív DNS károsodások detektálása), 

melyeket eddig még nem alkalmaztak a kansperma teszt során. 

3. A flow citométerre adaptált kansperma toxicitási teszttel több esetben sikerült 

genotoxikus és citotoxikus hatásokat detektálni, több vizsgált mintatípus esetén. A 

kansperma tesztet alkalmazva igazolni tudtam a triklozán citotoxikus hatásait és a 

mitokondriumok aktivitásának csökkenése-, a plazmamembrán integritás-, és az 

élősejt arány tekintetében dózis-válasz görbét tudtam felállítani.  

4. A biodízel vízoldható frakciójából az alkalmazott tesztrendszerrel egyértelműen 

citotoxikus és genotoxikus hatásokat mutattam ki. Leginkább a vízi tesztszervezetek 

reagáltak a legérzékenyebben, de egy nap expozíciót követően a kansperma teszttel is 

gyenge citotoxikus hatásokat detektáltam: az élő sejtek arányának enyhe csökkenését 

váltotta ki.  
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5. A vizsgált gyógyszeripari szennyvíz minták hatására a spermiumokban a 

mitokondriumok károsodása és oxidatív DNS károsodások kialakulása volt 

kimutatható. A kansperma teszt érzékenyebbnek bizonyult a kagyló hemolimfán 

végzett mikronukleusz tesztnél, amely egyik esetben sem mutatott genotoxicitást. 

6. A dízel aeroszolok extraktumainak hatására enyhe mértékű, azonban esetenként 

szignifikáns cito- és genotoxikus károsodások kialakulása volt jellemző a spermium 

sejtekben. A kezelés hatására csökkent az élő sejtek száma és hiperpolarizálódtak a 

mitokondriumok, valamint a kontrollhoz viszonyítva jelentős oxidatív károsodás volt 

tapasztalható. 

7. A kansperma teszt érzékenyebbnek bizonyult citotoxikológiai paraméterek 

vizsgálatára, mint a genotoxikológiai paraméterek vizsgálatára, melynek oka lehet, 

hogy a Nicoletti teszttel a DNS károsodásának csupán egy késői stádiuma 

detektálható, illetve a spermiumok speciális kromatinszerveződése miatt az 

érzékenysége más sejttípusokkal szemben alul maradhat. 

8. A módszer egyértelműen alkalmas toxikológiai vizsgálatokra, (a megfelelő eszközök 

megléte mellett) olcsó, gyors és precíz, valamint könnyen reprodukálható és 

lehetőséget biztosít az automatizálásra. A módszer megfelel az EU által elvárt 

toxikológiai tesztekre vonatkozó kritériumoknak és irányelveknek. A teszttel a legtöbb 

flow citométerrel vizsgálható spermium paraméter vizsgálható, akár kinetikus módban 

is, valamint alkalmas lehet nem csupán vizes oldatok és extraktumok, hanem akár 

direkt kontakt módon szuszpenziók vizsgálatára is. A teszt gyakorlati használhatósága 

és a fent említett paraméterek miatt alkalmas lehet akár környezeti monitoring célokra 

is.  
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Theses 

1. Amongst the samples tested with SOS-ChromoTest™, there were samples with 

genotoxic potential amongst the aerosol samples of exhaust gases from diesel car and 

bus samples. I have detected genotoxic potential in two aerosol samples from the 

exhaust gases of cars, and four of the aerosol samples from the exhaust gases of buses 

showed genotoxicity at the most concentrated concentration without metabolic 

activation. The genotoxicity of the tested samples showed a clear correlation with the 

results of the ecotoxicological study, and the toxicity results of the buses showed a 

good correlation with the environmental classification of the vehicles. 

2. The test method based on boar spermatozoa was successfully transferred to a flow 

cytometry and several test protocols and staining procedures were adapted to test 

different cell parameters of the sperm at the same time. The DNA damage of 

spermatozoa as a genotoxic bioindicator has not yet been investigated by anyone with 

the boar sperm test, nor have these methods been applied to flow cytometry. The 

adapted methods include cytotoxicity assays (mitochondrial activity, plasma membrane 

integrity, live cell ratio), as well as genotoxicity assays (detection of DNA strand 

breaks and oxidative DNA damage), which have not yet been used in the boar sperm 

test. 

3. Genotoxic and cytotoxic effects have been detected in several measured sample types 

with the boar sperm test adopted to flow cytometry. Applying the boar sperm test, I 

was able to demonstrate the cytotoxic effects of triclosan and determine the dose-

response curve for the reduction of mitochondrial activity, plasma membrane integrity, 

and live cell ratio.  

4. Cytotoxic and genotoxic effects were clearly demonstrated by the test system used in 

the water-soluble fraction of biodiesel. Mostly, aquatic organisms reacted the most 

sensitively, but after one day exposure, boar sperm test were also detected small 

cytotoxic effects: it caused a slight decrease in the proportion of living cells. 

5. The investigated pharmaceutical wastewater samples caused mitochondria lesions and 

oxidative DNA damage in the spermatozoa cells. The boar sperm test was more 

sensitive than the micronucleus assay on shellfish hemolymph, which did not show 

genotoxicity in any case. 
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6. Diesel aerosol extracts showed mild but occasionally significant cytotoxic and 

genotoxic lesions in sperm cells. The number of living cells reduced, the mitochondria 

hyperpolarized, and significant oxidative DNA damage were detected compared to 

control. 

7. The boar sperm test was more sensitive to cytotoxic parameters than genotoxicological 

parameters, which may be due to the fact that the Nicoletti test can only detect a late 

stage of DNA damage, and due to the special chromatin organization of spermatozoa 

cells, its sensitivity may remain below compared to other cell types. 

8. The method is clearly suitable for toxicological studies, and (with the appropriate tools) 

it is cheap, fast, precise and easy to reproduce while it provides the opportunity for 

automation. The method meets the criteria and guidelines for toxicological tests 

required by the EU. The test can be used to test most sperm parameters that can be 

tested with flow cytometers, even in kinetic mode, and may be suitable for testing not 

only aqueous solutions and extracts, but also direct suspensions. Because of the 

practical usability of the test and the parameters mentioned above, it may be suitable 

for environmental monitoring purposes. 
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