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A PDGFRΒ EXPRESSZIÓ ÉS A 
MYELOFIBROSIS 

PROGRESSZIÓJÁNAK KAPCSOLATA. 
A EUROPEAN BONE MARROW 
WORKING GROUP (EBMWG) 

TANULMÁNYA.

Dr. Bedekovics Judit
Pathologiai Intézet, Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 

Debrecen, Magyarország

Dr. Méhes Gábor
Pathologiai Intézet, Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A myelofibrosis (MF) reticulin- és kollagén rostszaporulattal járó csont-
velői elváltozás, melynek diagnózisa reticulin festéssel végzett szövettani 
vizsgálatokon alapul. Tanulmányunkban a rosttermelésért felelős, PDGFRβ 
pozitív stroma sejtek emelkedett mennyiségének a myelofibrosis progresz-
sziójára gyakorolt hatását vizsgáltuk myeloproliferativ neoplasiában (MPN) 
szenvedő beteg csontvelői anyagain. A European Bone Marrow Working 
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Group bevonásával 84 esetből összesen 193 követéses csontvelői biopsziás 
minta elemzésére került sor. Az átlagos követési idő 34,43 hónap volt. Az MF 
grádus (0-3), és a PDGFRβ (0-3) score között szoros korrelációt azonosítot-
tunk, r =0,83; p<0,0001, azonban az emelkedett PDGFRβ expresszió, csupán 
a pre-fibroticus esetekben látszik prediktív értékűnek, mely elemzése további 
vizsgálatokat tesz szükségessé.

Kulcsszavak: myelofibrosis, myeloproliferativ neoplasia, reticulin, PDG-
FRβ, csontvelő

Bevezetés

 A myelofibrosis (MF) a csontvelői stroma különböző onkohemato-
lógiai folyamatok hatására kialakuló aktivációját jelenti, melynek eredmé-
nyeként a csontvelőben reticulin- illetve kollagén rostszaporulat jelenik meg 
(Kuter és mtsai. 2007). A rostszaporulat számos kórképben kialakulhat, azon-
ban a legnagyobb arányban myeloproliferativ neoplasiában (MPN), azon 
belül is primer myelofibrosisban (PMF) fordul elő. PMF-ben a rostszaporu-
lat jelenléte és mértéke kedvezőtlen hatással van az átlagos túlélésre, így a 
rostszaporulat kimutatása, illetve mértékének meghatározása módosíthatja a 
terápiás döntést (Thiele és mtsai. 2006). Az MF diagnózisa crista biopsziás 
anyagon, reticulin citokémiai reakció alapján történik, melyhez egy négy-fo-
kozatú, szemi-kvantitatív grádus rendszer használatos (MF 0-3) (Thiele és 
mtsai. 2005).

 Ismeretes, hogy a reticulin és kollagén rost termeléséért felelős 
csontvelői stroma sejtek különböző növekedési faktorok szabályozása alatt 
állnak (Reilly 1992). Ide sorolható a vérlemezke eredetű növekedés faktor 
(platelet derived growth factor, PDGF) is, amely a rosttermelő fibroblastok 
proliferációját idézi elő, melyben a PDGF receptor (PDGFR) aktivációjának 
van szerepe (Bonner 2004).

 Korábbi immunhisztokémia vizsgálataink során meghatároztuk a 
normál csontvelői környezetben a PDGFRβ pozitív sejtek eloszlását, mely 
során a perivascularis illetve endostealis stroma sejtek pozitivitást mutattak, 
míg az intertrabecularis vérképző area PDGFRβ szempontjából tulajdonkép-
pen negatívnak bizonyult. Rostszaporulattal járó kórképekben ugyanakkor az 
emelkedő MF grádusnak megfelelően megjelentek a PDGFRβ pozitív sejtek, 
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melyek a fibroticus folyamat kezdetén laza, majd denz hálózatot alkottak. 
A jelenség vizsgálatára egy, az MF grádushoz hasonló, négy-fokozatú sco-
re-rendszer kidolgozására került sor (PDGFRβ 0-3). Az MF grádus és a PDG-
FRβ score között szoros korreláció volt kimutatható (Bedekovics és mtsai. 
2013). Ezt a jelenséget objektív paramétereket biztosító, digitális képanalízi-
sen alapuló mérésekkel is meg lehetett erősíteni (Bedekovics és mtsai. 2014). 
Bár a rosttermelésért felelős, PDGFRβ pozitív sejtek száma és a felhalmozó-
dó rost mennyisége között általában erős korreláció áll fenn, egyes esetekben 
az enyhe rostszaporulathoz (alacsony MF grádus) kifejezett sejtes aktiváció 
társult (magas PDGFRβ score). 

 Figyelembe véve a myelofibrosis patomechanismusát, mely szerint a 
rostszaporulatot a rosttermelő sejtek proliferációja előzi meg, felmerül annak 
lehetősége, hogy a PDGFRβ pozitív sejtek emelkedett aránya a pre-fibroticus 
(MF0) – azaz rostszaporulatot még nem mutató –, illetve az enyhe fibrosis-
sal járó (MF-1) esetekben előre jelezheti a rostszaporulat megjelenését. Jelen 
tanulmány célja a PDGFRβ expresszió prediktív értékének megítélése myel-
ofibrosis progresszió szempontjából myeloproliferativ neoplasiákban, külö-
nös tekintettel a PMF alcsoportra. 

Anyagok és módszerek

 A European Bone Marrow Working Group (EBMWG) bevonásával, 
összesen öt hematopathologiai centrum közreműködésével, 84 myelopro-
liferativ neoplasiában szenvedő beteg, 193 crista biopsziás mintájának ret-
rospektív feldolgozására került sor. A partnerek a következő információkat 
biztosították: életkor, nem, histopathologiai diagnózis, a mintavétel időpont-
ja. Az egyes esetekből általában két minta állt rendelkezésre, azonban néhol 
három vagy több mintavétel is történt a követés során. A csontvelő biopsziás 
metszetek festése és kiértékelése a Debreceni Egyetem Pathologiai Intézeté-
ben történtek. 

 Az MPN alcsoporton belül az esetek a következő megoszlást mu-
tatták: 55 PMF, 8 essentialis thrombocythemia (ET), 5 polycythemia vera 
(PV), 3 krónikus myeloid leukemia (CML), 3 másképpen nem osztályozható 
(MPN-U), 4 myeloproliferativ megbetegedés/myelodysplasias szindróma át-
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fedő elváltozása (MPN/MDS). További hat esetben az MPN alapbetegséghez 
egyéb elváltozás, például lymphoproliferativ kórkép társult.

 A tanulmány során 84 esetből 193 minta kiértékelésére került sor, az 
átlagos követési idő 34,43 hónap (2-151 hónap) volt. A PMF alcsoportba tar-
tozó 55 esetből 126 minta állt rendelkezésre, itt az átlagos követési idő 30,17 
hónap volt (2-143 hónap).

 Valamennyi mintából készült hematoxylin-eosin, reticulin valamint 
PDGFRβ immunhisztokémiai festés. A minták kiértékelését két 

független hematopathologus végezte, szükség esetén konszenzust hozva. 

 A reticulin rostozat kimutatása Gömöri-ezüstözéssel történt (1. 
Ábra), a myelofibrosis grádus meghatározásához az Európai Konszenzus 
(2005) irányelvei szolgáltak alapul. A széles körben elfogadott szemi-kvan-
titatív rendszer négy fokozatot különít el (MF-0, -1, -2, -3) (Thiele és mtsai. 
2005).

1. ábra: A myelofibrosis (MF) mértékének megítéléséhez használt, reticulin festésen 
alapuló, négy-fokozatú grádus rendszer csontvelő biopsziás anyagokon.

 

A rosttermelő sejtek mennyiségének meghatározása PDGFRβ immunhisz-
tokémiai vizsgálattal történt (anti-PDGFRβ, Abcam, ab-32570).  A korábbi 
vizsgálataink alapján javasolt szemi-kvantitatív score rendszer – az MF grá-
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dushoz hasonlóan – négy fokozatot különít el (2. Ábra: PDGFRβ-0, -1, -2, -3) 
(Bedekovics és mtsai. 2013).

2. ábra: A stroma aktiváció mértékének megítéléséhez használt, PDGFRβ immun-
hisztokémiai vizsgálaton alapuló, négy-fokozatú score rendszer csontvelő biopsziás 

anyagokon.

Eredmények

A PDGFRβ expresszió és az MF grádus közötti kapcsolat

Az aktivált stromát reprezentáló PDGFRβ expresszió valamint a rost-
szaporulatot jellemző MF grádus között szoros korreláció volt azo-
nosítható a 193 crista biopsziás minta kiértékelése során, Spearman 
r=0,83; p<0,0001 (3. Ábra). A PMF alcsoporthoz tartozó 126 mintát 
külön megvizsgálva hasonló összefüggés volt megfigyelhető, Spear-
man r=0,86; p<0.0001.
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3. ábra: Az MF grádus és a PDGFRβ score közötti összefüggés 193 myeloprolifera-
tiv neoplasiát mutató crista biopsziás minta vizsgálata alapján.

Az emelkedett PDGFRβ expresszió és az MF progresszió kapcso-
lata

A diagnózis időpontjában a 84 esetből 14 volt pre-fibroticus MF-0 
grádust mutatva, míg 30 eset MF-1, 21 eset MF-2 és 19 eset MF-3 grádust 
mutatott. A PDGFRβ expresszió tekintetében 4 eset volt PDGFRβ-0, míg 
31 a PDGFRβ-1, 24 a PDGFRβ-2 és 25 a PDGFRβ-3 alcsoportba került 
besorolásra. A PDGFRβ score a 84 esetből 29 esetben volt magasabb, mint az 
MF grádus, egyenlő volt azzal 51 esetben, és végül alacsonyabbnak bizonyult 
az MF grádusnál 4 esetben. A követési idő során a myelofibrosis tekintetében 
34 eset mutatott progressziót, azaz az MF grádus emelkedett a kiindulási ér-
tékhez képest. 10 esetben regresszió, redukció volt megfigyelhető, azaz az 
MF grádus a kiindulási értékhez képest csökkent. Végül 40 esetben az MF 
grádus tekintetében nem volt megfigyelhető változás.  

A következő lépésben az MF grádus tekintetében az eseteket két cso-
portra osztottuk. A progresszív csoportba kerültek azok az esetek, ahol az MF 
grádus emelkedett a kiindulási értékhez képest (n=34), a nem-progresszív 
csoportba pedig azok az esetek kerültek, amelyek nem mutattak változást, 
vagy regressziót mutattak (n=54). A 4. ábra ennek megfelelően a progresszió 
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valószínűségét szemlélteti azokban az esetekben ahol a PDGFRβ expresz-
szió magasabb volt az MF grádushoz viszonyítva (n=28), ahol egyenlő volt 
azzal (n=52), valamint ahol alacsonyabb volt annál (n=4). Log-rank analízis 
elvégzésével a különböző alcsoportok között nem volt szignifikáns eltérés az 
MF progresszió tekintetében (p=0,3028). Azoknál az eseteknél, ahol az MF 
grádus a diagnózis időpontjában a legsúlyosabb mértéket mutatta (n=19), to-
vábbi progresszió nem volt várható. Így a statisztikai elemzést ezek kizárását 
követően megismételtük, amely hasonló eredményt mutatott (p=0,4547).
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4. ábra: A myelofibrosis (MF) progresszió valószínűsége különböző PDGFRβ stá-
tusz mellett. Az MF grádussal egyenlő, valamint az annál magasabb illetve alacso-
nyabb PDGFRβ score-ral járó esetek nem mutatnak különbséget az MF progresszió 

valószínűségének tekintetében.

 A vizsgálat során az átlagos követési idő 34,43 hónap (2-151 hó-
nap) volt, feltételezhető azonban az, hogy a rosttermelő sejtek aktivációja és 
a rostszaporulat megjelenése között rövid idő telik el, ezért a fenti vizsgálato-
kat azokban az esetekben is elvégeztük, melyek rövid (≤ 12 hónap) követési 
idővel rendelkeztek (n=37). Az 5. ábra a progresszió valószínűségét szemlél-
teti azokban az esetekben ahol a PDGFRβ expresszió magasabb volt az MF 
grádushoz viszonyítva (n=16), ahol egyenlő volt azzal (n=20) valamint ahol 
alacsonyabb volt annál (n=1). Log-rank analízis elvégzésével a különböző 
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alcsoportok között nem volt szignifikáns eltérés az MF progresszió tekinteté-
ben (p=0,2084). Az MF-3 grádussal rendelkező esetek kizárása után készült 
elemzés hasonló eredményt mutatott (p=0,7398).
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5. ábra: A myelofibrosis (MF) progresszió valószínűsége különböző PDGFRβ stá-
tusz mellett ≤ 12 hónapos követési időt feltételezve. Az MF grádussal egyenlő, va-
lamint az annál magasabb illetve alacsonyabb PDGFRβ score-ral járó esetek nem 

mutatnak különbséget az MF progresszió valószínűségének tekintetében.

 

 Feltételezhető, hogy a PDGFRβ expresszió megjelenése a pre-fib-
roticus esetekben előre jelzi a fibrosis megjelenését, viszont ez a prediktív 
szerep előrehaladott folyamatokban eltűnik. A vizsgált csoportban 14 olyan 
eset szerepelt, ahol a diagnózis időpontjában nem volt jelen rostszaporulat 
(MF-0). Azonban a log-rank analízis ezen alcsoportban sem mutatott különb-
séget az MF progresszió valószínűségében a különböző PDGFRβ expressziót 
mutató esetekben, p=0,1982.

 Az összes esetre vonatkoztatva MF-0 és MF-2 között (n=65) az MF 
grádusnál magasabb PDGFRβ expresszió mindössze 43%-os szenzitivitással 
és 46%-os specificitással jelezte előre a myelofibrosis progresszió megjele-
nését (1. Táblázat). Rövid követési időt vizsgálva (≤ 12 hónap) ugyanezen 
MF grádusokban (n=26) a szenzitivitás 82% volt, míg a specificitás 53%-nak 
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bizonyult (2. Táblázat). A fentebbi vizsgálat során az MF-3 esetek kizárására 
a korábban részletezett okokból került sor. A pre-fibroticus eseteket vizsgálva 
(n=14) a szenzitivitás elérte a 90%-ot, míg a specificitás 75% volt (3. Táblá-
zat).

Összes eset, MF0-2 (n=65)

Valódi pozitív 15

Valódi negatív 17

Fals pozitív 13

Fals negatív 20

pozitív prediktív érték 15/28 54%

negatív prediktív érték 17/37 46%

szenzitivitás 15/35 43%

specificitás 17/30 57%

 

1. táblázat: Az MF grádusnál magasabb PDGFRβ expresszió szenzitivitása, 
specificitása, illetve prediktív értéke az MF progresszió tekintetében. MF 

progressziót mutat egy eset, amennyiben az MF grádus a kiindulási értékhez 
viszonyítva emelkedett.

Rövid követési idő (≤12 hónap),

 MF0-2 (n=26)
Valódi pozitív 9
Valódi negatív 8
Fals pozitív 7
Fals negatív 2
pozitív prediktív érték 9/16 56%
negatív prediktív érték 8/10 80%
szenzitivitás 9/11 82%
specificitás 8/15 53%

2. táblázat: Az MF grádusnál magasabb PDGFRβ expresszió szenzitivitása, spe-
cificitása, illetve prediktív értéke az MF progresszió tekintetében a rövid követési 
idővel rendelkező esetekben. MF progressziót mutat egy eset, amennyiben az MF 

grádus a kiindulási értékhez viszonyítva emelkedett.
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Pre-fibroticus esetek, MF-0 (n=14)
Valódi pozitív 9
Valódi negatív 3
Fals pozitív 1
Fals negatív 1
pozitív prediktív érték 9/10 90%
negatív prediktív érték 3/4 75%
szenzitivitás 9/10 90%
specificitás 3/4 75%

3. táblázat: Az MF grádusnál magasabb PDGFRβ expresszió szenzitivitása, spe-
cificitása, illetve prediktív értéke az MF progresszió tekintetében a pre-fibroticus 

esetekben. MF progressziót mutat egy eset, amennyiben az MF grádus a kiindulási 
értékhez viszonyítva emelkedett.

Megbeszélés

A PDGF fibroblastokra gyakorolt hatását számos rostszaporulat-
tal járó betegségben igazolták (Klaresog és mtsai. 1990; Nishioka és mtsai. 
2013; Pinzani és mtsai. 1996.). A növekedési faktor receptorához kötődve 
aktiválja azt, és ezzel a fibroblastok proliferációját idézi elő, melyet később 
rosttermelés követ (Bonner 2004). A fibroticus folyamatokban ennél fogva a 
PDGFR expressziót mutató stroma sejtek száma emelkedik. 

A myelofibrosis egy rostszaporulattal járó csontvelői folyamat, amely 
számos onkohematológiai kórképben megjelenhet (Kuter 2007). Myelopro-
liferativ neoplasiákban gyakori az elváltozás, és primer myelofibrosisban 
negatív hatást gyakorol a kórlefolyásra. A reticulin és kollagén rost akku-
muláció azonosítása a csontvelőben rácsrost festéssel történik, melyhez egy 
szemi-kvantitatív grádus rendszer használatos (Thiele és mtsai. 2005). A rá-
csrost szaporulat és a stroma aktiváció közötti dinamikai kapcsolat pontosan 
nem tisztázott.

Korábbi tanulmányunkban meghatároztuk a csontvelői stroma sejtek 
PDGFRα és PDGFRβ expressziós profilját normál csontvelői állományban 
(Bedekovics és mtsai. 2013). Vizsgálatokat végeztünk továbbá fibrosissal 
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járó kórképekben, ahol a PDGFRβ expressziót mutató stroma sejtek száma 
és a rosttartalom között szoros korreláció volt azonosítható. Méréseinket sze-
mi-kvantitatív mikroszkópos vizsgálattal végeztük, azonban eredményeinket 
digitális képanalízisen alapuló objektív mérési módszerrel is megerősítettük 
(Bedekovics és mtsai. 2014).

Igaz, a PDGFRβ reakció alapján látható stroma aktiváció és a reticu-
lin festéssel meghatározott rostszaporulat között szoros összefüggés áll fenn, 
egyes esetekben a sejtes stroma aktiváció a rostszaporulatnál kifejezettebb 
mértékű volt. Feltételezésünk szerint az ilyen esetekben a stroma sejtek akti-
vációja és proliferációja időben megelőzi a tényleges rosttermelést és rostsza-
porulatot, így annak a fibrosis progressziója szempontjából prediktív szerepe 
lehet. 

Vizsgálataink során 84 myeloproliferativ neoplasiában szenvedő be-
tegtől összesen 193 követéses csontvelő biopsziás minta retrospektív kiér-
tékelésére került sor. Minden esetben megtörtént a rostszaporulat mértékét 
jelző MF grádus, illetve a sejtes aktivációt jelző PDGFRβ score meghatáro-
zása. A két érték egymáshoz való viszonya a következő lehetett: A PDGFRβ 
score az MF grádushoz viszonyítva magasabb, alacsonyabb, vagy azzal meg-
egyező értéket mutathatott. A myelofibrosis lefolyása szempontjából pedig 
két kimenet volt elképzelhető: MF progresszió, mely esetén az MF grádus a 
kiindulási értékhez viszonyítva emelkedett, valamint nem progrediáló esetek, 
mely esetén az MF grádus a kiindulási értékhez viszonyítva csökkent vagy 
változatlan maradt. 

A megadott paraméterek alapján elmondható, hogy az MF grádus-
nál magasabb PDGFRβ score-t mutató esetekben a myelofibrosis progresszió 
valószínűsége nem tért el szignifikánsan az egyéb alcsoportoktól. A rövid 
követési idővel rendelkező, illetve a pre-fibroticus esetek vizsgálata hasonló 
eredményt mutatott.

Az MF grádusnál magasabb PDGFRβ score a myelofibrosis prog-
resszióját alacsony szenzitivitással és specificitással határozta meg az összes 
esetet vizsgálva. A szenzitivitás már magasabbnak bizonyult (82%) akkor, 
amikor a rövid követési idővel rendelkező esetekre fókuszáltunk. A legmaga-
sabb szenzitivitás (90%) és specificitás (75%) a pre-fibroticus esetekkel járó 
alcsoportban volt megfigyelhető.
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Összességében elmondható, hogy a PDGFRβ expresszió a stroma 
aktiváció sejtes komponensének kiváló markere, amely a csontvelőben szoros 
korrelációt mutat a rostszaporulat mértékével. A pre-fibroticus, enyhe és 
súlyos fibrosist mutató esetek együttes vizsgálatakor az emelkedett PDGFRβ 
expresszió prediktív értéke nem volt megerősíthető. A betegség kezdeti 
szakaszát képező pre-fibroticus esetekben ugyanakkor az említett prediktív 
szerep lehetősége továbbra is fennáll, így a továbbiakban ezen betegcsoport 
részletes vizsgálata válik szükségessé.
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Absztrakt

A klaszteralkotó interleukin-2 és -15 receptorok és MHC fehérjék 
fontos szerepet játszanak a T sejtek életében. A receptorok közös b és gc 
alegységei működésük során permanens dipól momentumra tesznek szert, 
így a membránpotenciál változása hatással lehet a konformációjukra, 
kölcsönhatásaikra, mobilitásukra és működésükre is. FT7.10 T limfóma 
sejtek membránját az extracelluláris káliumszint emelésével vagy Kv1.3 



26

káliumcsatorna blokkoló margatoxin alkalmazásával deporalizáltam. A 
fehérjéket fluoreszcens Fab fragmentumokkal jelöltem, majd a mobilitást 
fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával mértem. Kimutattuk, hogy 
mind az IL-receptorok, mind az MHC molekulák mobilitása csökkent a 
depolarizáció hatására. Fluoreszcencia anizotrópia mérésével azt is igazoltuk, 
hogy a kezelés nem befolyásolja a membrán mikroviszkozitását.  

Kulcsszavak: IL-2, MHC, membránpotenciál, mobilitás, anizotrópia

Bevezetés

Lipid tutajok

A membránalkotók rendezett, néhány száz mikrométeres mérettartományban 
mérhető mikrodoménekbe, az ún. lipidtutajokba rendeződnek (Simons and 
Ikonen 1997, 570), melyek azontúl, hogy speciális összetétellel rendelkeznek 
a többi membránterülethez képest, funkcionális jelentőséggel is bírnak.

Ilyen szupramolekuláris fehérje klasztereket alkotnak a T-limfóma 
sejtek membránjában a munkám során vizsgált I. és II. osztályú fő 
hisztokompatibilitási komplex molekulák (MHC I, II) és az interleukin-2 és-
15 receptorok (IL-2 R, IL-15 R). 

MHC fehérjék és IL-2/-15 receptorok

A T sejtek számára történő antigénbemutatásban szereplő MHC fehérjék 
közül az MHC I egy polimorf nehéz láncból és a hozzá kovalensen kötődő 
b2-mikroglobulinból áll, míg az MHC II két transzmembrán alegységből álló 
heterodimer (Madden 1995, 588; Scmitt 1995, 17375).

Az IL-2 és az IL-15 főként a T sejtek proliferációjában és 
differenciációjában szereplő citokin növekedési faktorok. Membránreceptoraik 
három alegységből állnak, melyek közül a jelátvitelért felelős b és gc 
láncok közösek, de a citokin megkötéséért felelős specifikus a alegységek 
különböznek (Nelson and Willerford 1998, 10-30).

Intézetünkben korábban kimutatták, hogy az IL-2 R alegységei a 
ligand kötődése nélkül is közvetlen molekuláris közelségben áll a humán T 
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limfóma sejtek membránjában (Damjanovich 1997, 13136). A Kit 225 FT 7.10 
sejtvonal az IL-2/15 R rendszer mind a négy alegységét kifejezi. Ezen sejtek 
membránjában kimutatták, hogy a négy alegység heterotetramer struktúrával 
jellemezhető, amit a megfelelő citokinek (IL-2, IL-15) kötődése befolyásol 
(Vámosi 2004, 11087). A receptoralegységek feldúsulnak a lipid tutajokban, 
és ez konfokális mikroszkópiás mérések alapján az MHC glikoproteinek 
klasztereivel átfed (Vereb 2000, 6016; Vámosi 2004, 11084).

A membránpotenciál szerepe

A membránpotenciálnak és változásainak különösen nagy szerepe van a 
limfociták működésében. A T-sejt aktiváció során létrejövő Ca2+ beáramlás 
depolarizálja a sejtmembránt. A további Ca2+ beáramláshoz azonban a 
feszültségfüggő K+-csatornák által létrehozott repolarizáció is szükséges 
(Panyi 2004, 566). A K+-mal depolarizált membránú sejtekben, a tartós 
intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedés hiányában az IL-2 szekréció és 
a T sejtek proliferációja is gátlódik (Gelfand 1987, 528). Az extracellularis 
K+koncentráció növekedése antigén és neurotranszmitter inger nélkül is 
képes elindítani a b1-integrin jelátviteli útvonalat T sejteken (Levite 2001, 4).

Korábban azt is kimutatták, hogy a membránhoz kötött molekulák 
(band 3, kalcium ATPáz) konformációja megváltozik a membránpotenciál 
változásakor (Wyatt and Cherry 1992, 4654; Jóna 1986, ). 

Intézetünkben azt találták, hogy az MHC I „tömöttebb” konformációt 
vesz fel depolarizáció hatására (Bene 1997, 356). Továbbá kiderült az is, hogy 
a citotoxikus T-sejtek csak egy bizonyos membránpotenciál tartománnyal 
rendelkező célsejt populációt képesek hatékonyan elpusztítani. Azokat 
a sejteket, melyek membránpotenciálja közel áll az ölősejtek nyugalmi 
membránpotenpotenciáljához, sokkal kevésbé képesek elpusztítani, mint az 
előzetesen akár depolarizált, akár hiperpolarizált sejteket (Bacsó 1996, 179). 

Az IL-2/15R-ok és MHC fehérjék működését, konformációját és 
laterális mobilitását meghatározó lehetséges faktor a membránpotenciál 
(Vámosi 2006, 56).
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Célkitűzések

A klasztereken belüli kölcsönhatásokat potenciálisan befolyásoló számos 
tényező (pl.:lipid összetétel, citoszkeletális kapcsolatok, fehérje expressziós 
szintek, ligandkötés) közül a membránpotenciál változásának hatásait 
tanulmányoztuk T limfóma sejtek membránjában.

Kutatásunk fő kérdése: Hogyan befolyásolja a membrán de- illetve 
hiperpolarizációja a vizsgált fehérjék mobilitását, kölcsönhatásait és 
funkcióját?

Munkánk során a fehérjék molekuláris mobilitását fluoreszcencia 
korrelációs spektroszkópia (FCS) módszerrel vizsgáltuk konfokális 
mikroszkóppal. A fluoreszcencia anizotrópia mérések során pedig 
spektrofluoriméterrel határoztuk meg 2 membránpróba rotációs mobilitását.

Anyagok és Módszerek

Sejtek

A kísérletekhez Kit 225 K6 és FT 7.10 CD4+, IL-2 függő T-limfóma sejteket 
használtunk, melyek az IL-2R mindhárom alegységét kifejezik. Az FT 7.10 
sejteket stabilan transzfektálták IL-15Ra alegységgel, míg a K6 sejtek 
csupán egy endogén mutánst expresszálnak ebből az alegységből, ami nem 
működőképes.

A sejteket 10% foetális borjú szérum, penicillin és streptomycin 
tartalmazó RPMI médiumban, 500 pM IL-2 hozzáadásával tenyésztettük. 
Az FT sejtekhez G418-at adtunk, hogy elősegítsük a transzfektált sejtek 
szelekcióját. A sejtkultúrákat 37 ˚C-on, állandó parciális nyomású CO2 
atmoszféra (5 %) és megfelelő páratartalom mellett tenyésztettük és 2 naponta 
passzáltuk.

Jelölés, kezelések

A fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia mérésekhez Alexa 488 illetve 
Alexa 546  fluoreszcens festékkel konjugált monoklonális antitestek Fab 
fragmentumait, a fluoreszcencia rezonancia energia transzferhez pedig Alexa 
546 és Alexa 647 festékekkel kapcsoltakat használtunk. 
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A depolarizáló ill. hiperpolarizáló ágenseket a mérés kezdete előtt 
pár perccel adtuk a sejtekhez. A sejteket 1,5 nM Kv1.3 káliumcsatorna 
blokkoló margatoxin vagy 150 mM K+-tartalmú HBSS puffer hozzáadásával 
depolarizáltuk. A hiperpolarizációt egy a membrán K+ permeabilitását növelő 
ionofór, a valinomycin (10mM) alkalmazásával indukáltuk.
Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia (FCS)

Az FCS az általunk vizsgált molekulák emittált fluoreszcencia fluktuációinak 
detektálásán alapszik. FCS mérésekor egy köbmikrométeres azaz femtoliter 
nagyságú, forgási ellipszoid alakú mérési térfogatot világítunk meg fókuszált, 
de kis intenzitású lézernyalábbal.

A konfokális apertúra használata lehetővé teszi, hogy kiszűrjük 
a kívánt térfogaton kívülről érkező jeleket. Mivel a fluorofórok be- és 
kidiffundálnak a mérési térfogatba, a fluoreszcens jel ingadozni, fluktuálni 
fog az idő függvényében (Schwille 2001, 4).

Ebből az ingadozásból számítható az autokorrelációs függvény, 
melyből a félértékhez tartozó diffúziós idő leolvasható vagy illesztéssel 
meghatározható (Bodnár 2004, 237).

1.ábra A fluoreszcencia korrelációa spektroszkópia működési elve
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Kísérleteim során a kapott görbéket Levenberg-Marquardt 
algoritmust használó 2 dimenziós diffúziós modellel 1 diffúziós komponensre 
illesztettem és triplet korrekciót alkalmaztam QuickFit program segítségével. 
Az illesztéshez az alábbi képletet alkalmaztam:

,ahol G(t) az autokorrelációs függvény értéke, N a fluoreszkáló 
molekulák átlagos száma a mérési térfogatban, Ttr a triplet állapotban lévő 
molekulahányadot adja meg, t a késleltetési idő, ttr a triplet állapot élettartama 
és tD a diffúziós idő.

A diffúziós időből kiszámíthatjuk a diffúziós állandót (D) is, ami 
jellemzi a molekulák mobilitását. A diffúziós állandót főként a diffundáló 
molekula tömege, mérete, alakja valamint a molekuláris kölcsönhatások 
befolyásolják.

A konfokális térfogat laterális sugarának ismeretében a megillesztett 
függvény segítségével a diffúziós állandó meghatározható. Ez fordított 
arányosságban áll a félértékhez tartozó diffúziós idővel. Tehát ha nő a diffúziós 
idő, akkor csökken a molekula mobilitását jellemző diffúziós állandó értéke.

Fluoreszcencia anizotrópia

Az anizotrópia a rotációs mobilitást méri. Minél nagyobb az értéke, annál 
kisebb a molekula rotációs mobilitása, és annál kisebb a membránfluiditás 
(Rocheleau 2003, 4078)
Az excitációs és emissziós polarizátorok egymáshoz viszonyított helyzetének 
megfelelően beszélünk IVV (párhuzamos) és IVH (merőleges) intenzitás 
komponensekről. Ezen intenzitások párhuzamos mérése által meghatározható 
az egyensúlyi, ún. steady-state emissziós anizotrópia értéke. Mivel a műszer a 
vertikális illetve horizontális polarizált fényre nem egyformán érzékeny, ezért 
egy a különböző intenzitások hányadosából képzett korrekciós faktorra is 
szükség van a torzítatlan anizotrópia érték meghatározásához (Damjanovich 
2006, 561-562). 
A fluoreszcencia anizotrópia méréseket HORIBA Yobin Yvon Fluorolog 
spektrofluoriméter segítségével végeztük. A műszer kétutas gerjesztési és 
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emissziós monokromátorokkal van felszerelve. A gerjesztési hullámhossz 
480 nm, a detektálási hullámhossz pedig 530 nm volt. A mérések során a 
mintákat a Hellma Analytics által gyártott fluoreszcens küvettákba helyeztük.  

Eredmények

Az FCS mérések során kapott erdményeinkből kitűnik, hogy a sejtmembrán 
depolarizációja a vizsgált molekulák (MHC I nehéz lánc, b2-mikroglobulin, 
MHC II, IL-2Ra, IL-15Ra) mobilitását szignifikánsan csökkentette, a 
hiperpolarizáció viszont nem változtatta meg jelentősen.

2.ábra Nyugalmi membránpotenciálú és K+-HBSS-sel kezelt sejteken mért diffúziós 
állandók

Ezzel szemben a kontrollként felhasznált lipid raftokban feldúsuló 
DiIC18 lipid analóg és a zsírsavláncokkal rendelkező GPI-kapcsolt CD48 
mobilitása nem változott sem a depolarizáció, sem a hiperpolarizáció hatására.

Ezenkívül egy klaszteren kívüli, burkolt csapdákban feldúsuló 
integráns membránfehérje, a transzferrin receptor mobilitását is 
megvizsgáltuk. Itt azt találtuk, hogy a depolarizáció jelentősen megnöveli 
ezen fehérjék mobilitását.

Felvetődik a kérdés, hogy nem a membránfluiditás változása okozza-e 
a fehérjék mobilitásának csökkenését? Nagy Éva által spektrofluoriméterrel 
végzett fluoreszcencia anizotrópia mérések során kétféle membránpróbát 
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használt. Semleges DPH-t, ami egyenletesen oszlik el a membránban, és 
pozitív töltésű TMA-DPH-t, ami a belső leafletben dúsul fel. 

3. ábra Fluoreszcencia anizotrópia értékek kontroll és margatoxinnal kezelt T sejtek 
esetén

Mivel ebben az esetben az anizotrópia mértéke nem változott 
szignifikáns mértékben, ezek alapján nincs szignifikáns fluiditás-változás. Ez 
azt jelenti, hogy sem a depolarizáció, sem a hiperpolarizáció nem befolyásolja 
jelentősen a membrán mikroviszkozitását.

Előfordulhat az is, hogy a fehérjék közti asszociácók erősödnek, 
megnőhet a klaszterek mérete vagy akár a sejtmembrán vastagsága is 
megváltozhat. Ezen paraméterek vizsgálata további kísérleteink tárgyát 
képezi.

Következtetések

Korábban heterokarionok vizsgálata során más módszerrel is találtak arra 
utaló jeleket, hogy a magas K+koncentrációjú puffer alkalmazása a felszíni 
antigének diffúziós mobilitását megnövelheti (Edidin 1977, 485). 

Ezekkel az eredményekkel összhangban azt találtuk, hogy a lipid 
tutajokban elhelyezkedő, klasztert képző integráns membránfehérjék 
(MHC-fehérjék, IL-2/15R α alegységei) mobilitása jelentősen lecsökken 
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a sejtmembrán depolarizációjának hatására. Ezzel szemben a burkolt 
csapdákban elhelyezkedő transzferrin receptorok mobilitása megnő, ha 
depolarizáljuk a sejtmembránt. A membránhoz telített zsírsavláncokkal 
kapcsolódó molelulák (DiIC18, CD48) mobilitására a membránpotenciál 
változásainak nem volt jelentős hatása. Ezekből arra következtethetünk, hogy 
a depolarizáció indukálta mobilitáscsökkenés specifikus a klaszterképző, 
integráns, lipid tutajokban elhelyezkedő membránfehérjékre.

Megvizsgáltuk a membrán mikroviszkozitásának változásait 
fluoreszcencia anizotrópiával, és megállapítottuk, hogy az nem változik sem 
hiper-, sem depolarizáció hatására. 
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Abstract

Objects presented on a computer screen, can be perceived differently 
as zheir luminance value were set. In my previous study I investigated 
the brightness of discs with different size. I found that object size had an 
influence on brightness perception. Now I measured the effect of object shape 
on brightness perception. During the experiences a disc and a star shaped 
samples were presented simultaneously on computer screen with a brightness 
scale on the left side. Subjects are asked to judge and scale the brightness of 
both sample on the scale. Three series of experiences were made: the disc and 
star were of the same area, with 5° viewing angle, and with 2° viewing angle. 
The third experience was about disc and star of the same circumference. In 
the first exoerience 33 subjects participated, in the second experience 21 and 
in the third one 27 subjects, All of them with normal colour vision and they 
use computer regularly. Averaged luminance values signed by subjects on 
the scale were evaluated by statistical probes, with two samples T-probe or 
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Welch-probe on 90% probability level. My results show that disc and star of 
the same area seemed of the same brightness. On the other hand, disc and star 
with equal circumference show brightness differences, particularly with red 
samples, where red star judged 12-14% darker than red disc.

Keywords: shape, area, circumference, brightness, background.

Introduction

On computer screen informations are presented visually. Brightness or colour 
of an object or figure can be important, probably can change our decisions 
(e.g. medical applications, traffic simulations, even internet buying, etc)  
Designing web sites, or developping softwares with images, for correct 
apperarances it is not enough to set colours and luminance values, but human 
visual processing must be considered as well. The human receptors of light 
are the rods and cones situated in retina. Cones and rods send the stimulus by 
neural networks to the visual cortex. Colour and brightness perceptions are 
formed in our brain.   Human vision is more than a simple light measuring 
device. When we investigate the appearance of an object, we always see it in 
relation to its environment, thus simultaneous effects are important. We shoud 
have more knowledge about human vision for promoting optimal perception, 
we shoud reveal its abilities and bounds.

Several studies were made already to extend the available colour 
appearance models and deal with aspects of human vision and perception. My 
research is about brightness perceptions. Till now I investigated the effect of 
size on brightness: despite the fact that all the discs had the same luminance 
and were of the same colour, size can form the brightness perceptions. It 
seemed to be of interest to investigate the effect of shape on brightness 
perception. Now I study the connection between shape and brightness: can 
samples with identical hues and luminance values but of differenct shapes 
change our brightness perceptions?

The main aim is to develop such a modell that could predict the 
perception of a sample, in addition it could give recommendations how 
to change environmental setting, e.g: size, shape, background, colour or 
lumunance values.
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Related phenomena

Two simple objects that have identical luminance and size or circumference, 
differ in brightness. The background also can influence the appearance of the 
foreground. 

It is not enough to reproduce the absolute values of luminance if we 
would like to reproduce a scene on the screen of a monitor, but we have to pay 
attention to the environmental settings as well. 

Experimental set-up and observers

Three experiments were made regarding the brightness perceptions of 
different shape but of the same luminance samples. In the first and second 
experiments a disc and a star with identical area were presented, under 5º 
viewing angle, after it under 2º viewing angle. In the third experiment the 
samples had equal circumferences, exactly 16 cm. At least 21, 14-60-year 
old subjects with normal colour vision made observations, partly also with 
repetitions to see the reproducibility of the experiment. The representational 
set-up (see Figure 1) that was used in the third experiment: a disc and a star-
shape sample with equal circumference are presented for simultaneously and 
observers were required to point their brightness on an adjacent luminance 
scale. 

Figure 1: Sample arrangement

Objects and background settings were similar to previous experimental 
settings where size effect on brightness perception was investigated. 
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Disc and star samples were set grey (36 cd/m²), red (10 cd/m²), green 
(36 cd/m²) and blue (8 cd/m²) colours, background settings were white (70 
cd/m²), light grey (40 cd/m²), dark grey (18 cd/m²) and black (1,4 cd/m²) in 
the first and second experiments, and white (70 cd/m²) and black (1,4 cd/m²) 
in the third experiments, so one trial consisted of 16 comparisons as well 
as 8 comparisons. Statistical probes (student- and Welch probes) with 90% 
reliablilty level were applied for luminance differences between disc and star. 

ELI values represents the equivalent luminance index which means the 
apparent brightness/luminance ratio: the average of luminances of objects 
judged by observers related to the luminance of disk and multiplied by 100. 

ELI > 100 means that disk was perceived lighter, ELI <100 means that disk 
was perceived darker related disk’s luminance. 
Difference between brightness of different shape samples are calculated by 
next formula: 

DIFF = ELIgreater_disk – ELIsmaller_disk
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Results

Brightness differences with different shaped objects could be found at equal 
circumferences, but there is no brightness differences for samples of the same 
area. Table 1 shows the ELI values and scatterings of disc and star of 5°, Table 
2 shows the ELI values and scatterings of disc and star of 2° and Table 3 
shows the ELI vales and scatterings of disc and star of 16 cm circumference.

Table 1: Differences of brightness of disc and star sized 5˚

Table 2: Differences of brightness of disc and star sized 2˚
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Table 3: Differences of brightness of disc and star with circumference of 16 cm

Red samples of equal circumferences presented on white and black 
background differ in brightness: red disc seems 14% lighter in white, and 11% 
lighter in black background than red star. Blue samples of equal circumference 
presented on black background also differ in brightness, blue disc seems 14% 
lighter than blue star. But, grey star presented on white backround seems 4% 
lighter than grey disc! 

Conclusion

Significant brightness differences can be observed with grey, red and blue 
disc and star samples of equal luminace values and of equal circumferences.  
Luminance value of background can influence the perception of samples as 
well. Additional investigations would be necessary to reduce scattering and 
to study the perceptions of green samples as well.
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HUMÁN CERVIX TUMOROK 
MIKRORNS PROFILJAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Gőcze Katalin Réka
Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Népegészségtani Intézet 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

A méhnyakrák okozta halálozás még mindig globális népegészségügyi 
probléma, gyakori mortalitási tényező. A magas onkogén kockázatú HPV 
fertőzés etiológiai szerepe jól ismert, azonban a cervikális karcinogenezis 
molekuláris részfolyamatai, azon belül főként az epigenetikai tényezők szerepe 
tisztázatlan. A mikroRNS reguláció változásainak pontos feltérképezése 
és nyomon követése magában rejti biomarkerként történő alkalmazásuk 
lehetőségét. Jelen esetben a magas onkogén kockázatú HPV pozitivitás 
függvényében történt meg a mikroRNS expressziós mintázat kiértékelése 
(előre kijelölt panel alapján) és a szövettani típussal, differenciáltsággal 
és klinikai stádiummal történő összevetése. Jellegzetes mintázatok és 
statisztikailag szignifikáns eltérések is igazolódtak.

Kulcsszavak: cervix carcinoma, HPV, miRNS, RT-PCR, FFPE
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Bevezetés

A méhnyakrák okozta halálozás még mindig nem elhanyagolható méreteket 
ölt és elsősorban a 30 és 55 év közötti nőket érinti. A precancerosus és 
daganatos léziók közel 99%-ban human papillomavírus fertőzés igazolható 
(Walboomers et al 1999). A cervicalis daganatok körülbelül 75-80%-a 
laphámcarcinoma (SCC), 20-25%-a adenocarcinoma (ACC), utóbbinak az 
incidenciája a szűrt lakosság körében is folyamatosan emelkedik. Kombinált 
szűréssel jobb effektivitás érhető el, viszont ez sem kielégítő és mindenképp 
hangsúlyozni kell vakcináció mellett is a szűrővizsgálatok létjogosultságát. 
A molekuláris biológiai alapú daganatkutatás jelentős előrelépéseket tesz az 
egyénre szabott kockázatbecslés, szűrés, terápia és a biomarker fejlesztés 
területén. 
A mikroRNS-ek kiemelkedő szerepet töltenek be a génexpresszió és 
ezáltal számos fontos, a sejt homeosztázisához elengedhetetlen biológiai 
folyamat epigenetikus szabályozásában (Bartel 2004). Diszfunkciójuk 
több humán betegségcsoport esetében kimutatható. Már a legelső 
megfigyelések bizonyították, hogy hozzájárulnak daganatok fenotípusának 
kialakulásához, érintettek számos daganat iniciációjában, progressziójában 
és disszeminációjában. A miRNS-ek több mint fele olyan helyen található 
a humán genomban, amely daganatos megbetegedésekben gyakran szenved 
deléciót, átrendeződik, illetve amplifikálódik, továbbá nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy az onko- és tumorszuppresszor gének többsége, valamint 
az immunválaszt moduláló gének legtöbbje miRNS szabályozás alatt áll 
(Calin and Groce 2006, Gőcze et al 2011). Már több hazai és nemzetközi 
kutatócsoport vizsgálta különböző humán szövetek és tumorok miRNS 
expressziós mintázatát, mely számos esetben nagyon jellegzetes, informatív 
a különböző tumorok eltérő differenciációs és fejlődési stádiumainak 
függvényében (Kent and Mendell 2006). 
Cervix carcinoma esetében a daganatmegelőző és daganatos állapotok 
létrejöttében környezeti, életmódbeli okok és fertőző ágensek is szerepet 
játszanak. Ezek indítják meg a daganatkialakulás többlépcsős molekuláris 
folyamatát, mely genetikai és epigenetikus változások szintjén is detektálható 
(Lee et al 2008, Hu et al 2010, Pereira et al 2010). Ezen folyamatok 
eredményeként egy idő után klinikailag eltérő szöveti struktúra és funkció, 
azaz megváltozott fenotípus detektálható. A HPV fertőzés következtében 
létrejövő molekuláris változások még a mai napig nem teljesen tisztázottak. 
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Anyag és módszerek

Szövetminták: A Pécsi Tudományegyetem Pathológiai intézetének 
archívumából 50 db formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövettani minta 
(cervix cc.) került feldolgozásra (Etikai engedély: 316-8331/KK41/2009) az 
alábbi módszerek szerint. 
RNS izolálás: HPV-tipizálását követően szöveti miRNS meghatározás 40 µg 
szövetből kiindulva, miRNS és mRNS izolálás HighPure miRNA Isolation 
Kit (Roche, Manheim, Germany) és mRNA Capture Kit (Roche) segítségével 
(az izolált RNS tisztasága spektrofotometriával ellenőrizve). Ezt követően 
reverz transzkripció Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) 
felhasználásával, random hexamer priming alkalmazásával a használati 
útmutató szerint. 
PCR: A kapott cDNS mintákból 2 ng kiindulási mennyiség felhasználásával 
kvantitatív real time PCR módszerrel mennyiségi és minőségi analízist 
végeztem LightCycler® 480 PCR rendszerben (Roche). A szöveti miRNS 
expresszió meghatározáshoz specifikus primereket használtam (a célzott 
panel kialakítása korábbi eredményeimet alapul véve történt, 1. táblázat). A 
PCR reakciót 20 µl végtérfogatban 96-well-es plate-n 5 µl templát cDNS, 
10 µl PCR Master Mix, 2 µl miRNS-specifikus primer és 3 µl PCR grade 
H2O összetételben, standard LightCycler® 480 SYBR Green I Master PCR kit 
protokollja alapján LightCycler® 480 rendszerben (Roche) állítottam össze. 
A PCR görbéket LightCycler 4.0 software-rel (Roche) analizáltam, deltaCp 
dinamikus korrekciós módszer segítségével. A relatív expressziós értékeket 
5S rRNS és U6 snRNS expresszióra vonatkoztatva határoztam meg Pfaffl 
módszer segítségével. A PCR vizsgálatot minden minta esetében technikai 
triplikátummal végeztem, három különböző PCR futási ciklusban (beállításai 
a következők: Inkubáció: 95°C, 10min, Denaturáció: 55 ciklus 95°C-on 10s. 
Annealing: 55°C, 20s, Extenzió: 72°C, 15s). Kvantifikációval és 1 ciklusnyi 
97°C-on történő folyamatos acquisition-el, melting curve analysis-el (95°C, 
5s, 65°C, 1min) fejeződtek be az futási ciklusok. 
Statisztikai módszerek: A statisztikai analízis (Student t-teszt, ANOVA, binális 
és ordinális logisztikus regresszió) IBM SPSS Statistics Version 21 software 
(Chicago, IL, USA) segítségével történt. Szignifikancia szint: p < 0,05.
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mikroRNS Funkció Molekuláris 
útvonal Betegség

miR-21
Sejtciklus indukció,
őssejt érés

PTEN, NFkB 
útvonal

Daganat

miR-27a
Sejtes növekedés,
proliferáció

PTEN jelátviteli 
útvonal

Daganat

miR-34a
Sejtes növekedés,
proliferáció

PPAR jelátviteli 
útvonal

Daganat

miR-146a Sejtes proliferáció NFkB útvonal
Gyulladásos 
folyamatok

miR-155

Hematopoiesis-
differenciáció, 
lymphocyta 
homeostasis

NFkB útvonal, 
Sejtciklus 
szabályozás, DNS 
károsodás

Hematopoiesis
Gyulladásos 
folyamatok

miR-196a
Sejtes növekedés,
proliferáció

Kemokin jelátvitel Daganat

miR-203 Génexpresszió
ERK/MAPK
útvonal

Daganat

miR-221

antiangiogenetikus
(Sejtproliferáció,
migráció,
érpermeabilitás)

e-NOS 
(endothelial nitric 
oxide synthase)
e-Kit receptor

Gyulladásos
folyamatok
Daganat

1. táblázat: A vizsgált mikroRNS-ek részletes összefoglalása  

Eredmények

Az átlag életkor alacsonyabb volt ACC-ben, mint SCC-ben (43,6 év ill. 50,4 
év). High risk HPV pozitivitást a vártnál alacsonyabb %-ban sikerült igazolni 
(SCC: 76%, ACC: 68.18%). A HPV tipizálás során egyértelműen a magas 
onkogén kockázatú HPV 16 és 18 típusok dominanciája igazolódott (SCC: 
78,95%, ACC: 86,67%). A HR HPV 16 és 18 típusok arányait figyelembe 
véve jelentős eltérés igazolódott a szövettani típusok között (SCC: 14:1, 
ACC: 7:6). 
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A miRNS expressziós eltérések szövettani típus (SCC:ACC) függvényében 
végzett statisztikai elemzése (kétmintás T-teszt) szignifikánsan magasabb 
expressziót igazolt SCC-ban a következő miRNS-ek esetében: miR-21 
(p=0,004), miR-27a (p=0,018), miR-34a (p<0,000), miR-155 (p=0,021), 
miR-196a (p=0,032), miR-203 (p=0,037) és miR-221 (p=0,017) (1. és 2. 
ábra). A HPV negatív ill. pozitív minták összehasonlításakor nem sikerült 
szignifikáns eltéréseket regisztrálni, bár elmondható, hogy a HPV pozitív 
csoportban magasabb szinten expresszálódott a miR-21, miR-27a, miR-
146a, miR-196a, miR-203 és a miR-221, míg alacsonyabb értékeket kaptam 
a mir-34a és a miR-155 esetében. Ezt követően a szövettani diagnózis alapján 
is megtörtént a HPV pozitív és negatív minták összehasonlítása, ami egyik 
miRNS esetében sem igazolt statisztikailag szignifikáns eltérést. Ugyanakkor 
HPV pozitív SCC esetében magasabb expressziós értékeket regisztráltam 
az alábbi miRNS-eknél: miR-21, miR-146a, miR-196a, miR-221, míg 
alacsonyabb expressziót miR-34a, miR-155 és miR-203 kapcsán (3. ábra). 
HPV pozitív ACC szövetmintákban a miR-146a kivételével az összes többi 
miRNS esetében magasabb expressziót figyeltem meg (4. ábra).

1. ábra: Szövettani típus szerinti (SCC és ACC) miRNS expressziós eltérések,  * jelzi 
a statisztikailag szignifikáns eltéréseket (p < 0,05) 
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2. ábra: Szövettani típus szerinti (SCC és ACC) miRNS expressziós eltérések, * jelzi 
a statisztikailag szignifikáns eltéréseket (p < 0,05)

3.ábra: Cervix laphámcarcinoma: HPV státusz függvényében észlelt miRNS 
expressziós eltérések, † jelzi a nem szignifikáns eltéréseket (p > 0,05)
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4. ábra: Cervix adenocarcinoma: HPV státusz függvényében észlelt miRNS 
expressziós eltérések, † jelzi a nem szignifikáns eltéréseket (p > 0,05)

A vizsgált szövettani minták eltérő klinikai stádiumú betegektől származtak, 
melyek a nemzetközileg elfogadott FIGO szerinti stádiumbeosztás alapján 
kerültek besorolásra (0-IV). A különböző stádiumokra jellemző miRNS 
expressziós eltéréseket az 5. és 6. ábra illusztrálja részletesen. Ránézésre 
több esetben disztinktív mintázatot láthatunk, de többváltozós statisztikai 
módszerekkel (logisztikus, ordinális regresszió) nem sikerült egyértelmű, 
szignifikáns összefüggéseket igazolni a különböző klinikai stádiumú 
szövettani minták között.

5. ábra: FIGO stádium (0-IV) szerint regisztrált miRNS expressziós eltérések
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6. ábra: FIGO stádium szerint regisztrált expressziós mintázat miR-155 esetében 
(logaritmikus trendvonal)

Megbeszélés
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a mikroRNS expresszió 
analízise sikeresen alkalmazható formalin-fixált, paraffinba ágyazott archív 
szövettani minták esetében. Ez lehetővé teszi a kapcsolódó, részleteiben 
ismert klinikai adatokkal való összevetést és elemzést, ezen keresztül 
pedig a további adatgyűjtést és kiértékelést követően meghatározható lehet 
a vizsgált miRNS-ek pontos prediktív és prognosztikai értéke. A vizsgált 
onkomiR-ek közül a miR-21 szignifikánsan magasabb expressziót mutatott 
SCC-ben, mint ACC-ben. Ugyanakkor HPV pozitív cervix daganatokban 
is nagyobb értékeket regisztráltam, bár statisztikailag nem volt szignikáns 
a különbség a HPV pozitív és negatív csoportok között. A miR-21 negatív 
regulátora a p53 jelátviteli útvonalnak és a PDCD4 (programmed cell death 
4) tumor szuppresszor génnek, overexpresszióját több más típusú daganat 
esetén is leírták: glioblastoma (Chan et al 2005), B-sejtes lymphoma (Akao 
et al 2007), colorectalis daganatok (Slaby et al 2007). A miR-34a regulációja 
a high-risk E6 onkoprotein és a p53 degradációjának függvényében 
történik (Wang et al 2009), amit a HPV pozitív csoportban tapasztalt 
downregulációja is alátámaszt. A miR-203 up- és downregulációjáról 
is vannak irodalmi adatok (Kaczkowski et al 2012). Jelen esetben SCC 
esetében alacsonyabb, míg ACC esetében magasabb expressziós értékeket 
kaptam high-risk HPV fertőzés függvényében. Ez részben magyarázza azt 
a korábbi feltételezést, miszerint a miR-203 upregulációja figyelhető meg 
normál humán keratinocyták differenciálódásakor (Melar-New and Lammins 
2010). Összességében mindenképp ki kell hangsúlyozni, hogy az észlelt 
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eltérések egyrészt a virusfertőzés direkt (virális hatás) ill. indirekt (sejtek 
válaszreakciója) következményei is lehetnek. Mindazonáltal a mikroRNS-
ek klinikai applikációjának kérdésköre egyre szélesebb spektrumot ölel fel 
a tumor predikció, diagnosztika, utánkövetés és prevenció vonatkozásaiban 
(Banno et al 2014).
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SZOKÁSOK, FILMNÉZÉSI 
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Szent István Egyetem, 

Gödöllő, Magyarország

Absztrakt

Jelen tanulmány az otthoni filmnézés főbb jellegzetességeinek feltárása mel-
lett az egyetemisták otthoni filmfogyasztásához köthető döntéseket befolyá-
soló környezeti hatásokat vizsgálja (cél a főbb elméleti összefüggések fel-
fedése, míg az egyetemisták szokásainak és elvárásaival kapcsolatos primer 
kutatás már nem a tanulmány része). Mindemellett a tanulmány arra is keresi 
a választ, hogy milyen lehetőségek jöhetnek számításba annak érdekében, 
hogy a filmforgalmazók visszatereljék a fogyasztókat a legális útra. Továbbá, 
hogy a feltárt tartalomfogyasztási szokásokhoz és modern elvárásokhoz iga-
zodóan milyen lehetséges alternatív eljárásokkal, vagy épp más iparágakban 
már működő üzleti modellekkel – melyek akár életképesnek bizonyul-
hatnak a filmek alapvetően illegális letöltésére szakosodott felhaszná-
lók körében is – lehetne felváltani a jelenlegieket.

Kulcsszavak: Filmfogyasztás, Filmnézés, Magatartás, Kultúra, Letöl-
tés
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Bevezetés

A mozis, illetve otthoni filmnézés kifejezetten hangsúlyos szerep-
hez jut az egyetemisták életében, ahogy ez a szabadidő felosztását vizsgáló 
korábbi kutatások eredményeiben is megjelent (Ságvári 2009). Az otthoni 
filmnézés egyre növekvő szerepe jól nyomon követhető emellett a különféle 
számítógépes tevékenységeket vizsgáló felmérésekben is (Rácz 2010).

Mondhatni a digitális multimédia új korszakát éljük, amelyben jelen-
tős átalakulás előtt áll a filmforgalmazás is, különös tekintettel az internetre 
(Deák 2008). Az internet kapcsán rendszerint legjelentősebb kihívásként az 
iparág számára az online feketepiac szokott megjelenni.  A kihívás azonban 
egyben lehetőséget is jelenthetne, amennyiben az újfajta kultúrafogyasztási 
szokásokhoz alkalmazkodva – a veszteségek minimalizálása és a különféle 
kalózoldalakkal szembeni reménytelen küzdelem helyett – a filmforgalmazók 
az előnyükre is fordíthatnák a jelenséget (ha például a zeneipar vagy épp a 
tőlünk nyugatra már elterjedt on demand médiaszolgáltatók mintájára ver-
senyképes alternatívákat kínálnának az illegális letöltésekkel szemben).

A fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők

Otthoni filmnézést meghatározó főbb technológiai változások

Az otthoni filmnézésben a legnagyobb változást a digitális forrada-
lom hozta meg, kezdetben a DVD villámgyors elterjedésével (Lobenwein és 
Pápai 2000). A korosodó VHS-t felváltó DVD elődjéhez képest kimagasló 
kép- és hangminőséggel rendelkezett, valamint strapabíróbb volt és a digi-
tális kornak megfelelően interaktív, a néző számára szabad választást nyújtó 
elemekkel is rendelkezett – a nagyobb tárhely miatt a film mellé elhelyezhető 
több hang- és feliratsáv, vagy akár a különféle extrák formájában. Ezen ext-
rák között találkozhatunk olyan mára megszokottá vált extrákkal, mint a fil-
mkészítők által készített audiokommentár (mely a film megtekintése közben 
folyamatos narrációt biztosít a film készítését illetően, háttér-információkkal 
és kulisszatitkokkal), vagy a különféle kimaradt jelenetek (melyek időhiány 
vagy más egyéb ok miatt kimaradtak a végső vágás során). A következő lépés 
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a DVD mellett megjelent Blu-ray technológia volt, mely elsősorban a lénye-
gesen magasabb tárkapacitás miatt került előtérbe, mely elősegítette a HD 
felbontású filmek nappaliba költözését.

A második, napjainkat is meghatározó hullámot a gyakorlatilag kor-
látlan sávszélesség melletti internet tömeges elterjedése hozta meg. 2011es 
adatok alapján a magyar népesség több mint 65%-a használ internetet (Inter-
net World Stats 2012). Mindamellett mondhatni a digitális multimédia terje-
désének új korszakát éljük, ahol a tartalmak jelentős hányadát a felhasználók 
állítják elő. Még a filmszakma is mintha csak most térne magához a sokkból, 
amibe az interneten elszabadult amatőr filmkészítés robbanásszerű elterjedé-
se után került. Pedig van mit átgondolni, hiszen ahogy a fogyasztók lassan 
áthelyezték a filmnézés helyszínét a mozikból a saját otthonaikba (azonban 
nem szabad ebben az átalakulásban a mozi jelentős visszaszorulására követ-
keztetni, a különböző médiumok eltérő igények kiszolgálásával gond nélkül 
megférhetnek egymás mellett), úgy jelentős átalakulás előtt áll a filmforgal-
mazás is, különös tekintettel az internetben rejlő lehetőségekre (Deák 2008). 
A folyamatosan fejlődő film- és hangtömörítő eljárások elterjedésével sokat 
nyert mind az illegális, mind a legális interneten terjesztett film, melynek ke-
retében egyre jobb minőséget tudnak egyre kisebb méretben letöltésre, vagy 
épp a video streaming technológia segítségével azonnali megtekintésre kínál-
ni (Ozer 2011).

Csoporthatás és véleményvezetők

A fogyasztó magatartására kifejezetten nagy hatással van a közeli 
környezet, különösen azok a csoportok, melyeknek tagja vagy tagja szeretne 
lenni (Hofmeister-Tóth 2006). A csoporttal való azonosulási vágy a klasz-
szikus termék- és márkaválasztáshoz hasonlóan befolyásolhatja egy-egy 
megnézendő film kiválasztását. Különösen érdekes kérdés lehet ez annak te-
kintetében, hogy a csoport felől érkező hatás mértéke szerinti csoportosítás 
(Bearden és Etzel 1982) alapján a filmnézés besorolható mind a látható, mind 
a nem látható (rejtett) fogyasztások közé. Attól függően, hogy egyedül vagy 
ismerősökkel együtt néznek filmet, teljesen más hatások érvényesülhetnek a 
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fogyasztók döntéseiben: míg elképzelhető, hogy az adott csoporttal egy bizo-
nyos műfajú és típusú filmet preferálnak, lehet, hogy egyedül otthon már va-
lami egészen mást. Tipikus példái lehetnek ennek a jelenségnek az amerikai 
szlengben „guilty pleasure”-nek nevezett alkotások, melyeket társaságban le-
het, hogy senki sem sorolna a kedvencei közé, azonban mégis számtalanszor 
látták (Kelly 2007).

A csoporthatás ugyanígy rányomja a bélyegét az uralkodó filmnézési 
módszer elterjedésére is. Az azonosulási pontként megjelenő referenciacso-
port általános értékítélete a filmnézéssel kapcsolatban meghatározhatja, hogy 
a film elsődleges beszerzési módszere az illegális letöltés (hisz a film nem 
érdemli meg, hogy költsenek rá), vagy a vásárlás, illetve moziban történő 
megtekintés.

Napjaink egyik meghatározó jelensége a véleménymegosztás inter-
netes platformokon történő megjelenése is, itt gondolhatunk a különféle in-
ternetes fórumokra (ahol rendszerint külön részlegeket szentelnek a filmes 
beszélgetéseknek), a filmekkel és filmértékelésekkel foglalkozó weboldalak-
ra (ahol rendszerint minden bejegyzés mellett lehetősége van a felhasználók-
nak megjegyzéseket írni). Az ilyen online beszélgetési terek további tárházát 
nyitják meg a véleménycserének és diskurzusnak, egy-egy ilyen internetes 
közösség is erős hatással lehet a filmválasztásra, legyen szó pársoros filmet 
méltató vagy elítélő írásról, vagy pusztán csak egy pontszámról, amit ki tud-
nak osztani a film mellé, amiket a weboldal átlagolva mutat minden látogató 
számára.

A filmes weboldalakon egyre gyakrabban láthatunk olyan felhaszná-
lókat, akik – az oldal üzemeltetőinek választása révén vagy akár pusztán az 
aktív tevékenységüknek köszönhetően – kiemelt helyzetben vannak, bejegy-
zéseikre külön színhasználat (vagy más jelzés) hívja fel az olvasók figyelmét, 
hogy az írásukra érdemes odafigyelni. Ők az online terek (természetes vagy 
mesterséges módon kiemelésre kerülő) véleményvezetői, akik sok esetben 
szűrik, értelmezik és szolgáltatják az információt a többiek számára (Hof-
meister-Tóth 2006).

A véleményvezetők között is kiemelt helyet foglalnak el filmkriti-
kusok (kvázi piacszakértők), akik különféle filmművészeti folyóiratokba és 
filmekkel foglalkozó weboldalakra írják értékeléseiket és elemzéseiket az 
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egyes filmekről. Ezek a rövidebb–hosszabb esszék általában sokak figyelmét 
felkeltik, ennek megfelelően a hatásuk egyéni szinten vizsgálva igen jelentős-
nek mondható. Az ő írásaik már túlmutatnak a film átlagos „életszakaszán”, 
hisz már jóval a film bemutatója előtt elkezdik gyűjteni és rendszerezni az 
információkat. Ugyanígy akár évekkel, évtizedekkel a bemutató után is visz-
szatérhetnek egy részletesebb – az esetleges filmtörténeti jelentőségével és az 
adott műfajra tett hatásával foglalkozó – elemzéssel.

Észlelés és érzékelés

A figyelemre ható belső tényezőkkel kapcsolatban azt már számos 
kutatás kimutatta, hogy az észlelés személyes tényezőktől is függ. Az emberek 
hamarabb figyelnek fel az ismerősként ható reklámokra, amelyek amúgy 
is érdeklik őket, vagy épp foglalkoznak velük, ennek megfelelően a filmes 
hirdetéseket is célzottan, a leginkább releváns környezetben helyezik el. Itt 
gondolhatunk a korábban már említett videomegosztó oldalakon elhelyezett, 
az adott videóhoz kapcsolódó filmtrailerre, vagy egy-egy meghatározott 
célcsoportot lefedő magazinban való reklámozásra. De ide tartoznak az olyan 
internetes szolgáltatások is, melyek a hatalmas felhasználói adatbázis révén 
– egy komplex formula segítségével, mely számításba veszi a filmekhez 
köthető adatokat, mint a felhasználói értékeléseket, a műfajt és a különböző 
kulcsszavakat, vagy akár a felhasználó közösségi hálójából leszűrhető 
információkat – viszonylag pontosan tudják meghatározni, hogy adott film 
kedveltsége esetén milyen más filmeket érdemes az adott felhasználónak 
ajánlani (He és Chu 2010).

Az érzékelés marketingszempontból fontos területei közt kiemelkedő 
az árészlelés, és azon belül is a referenciaár, amely a fogyasztó várakozását 
mutatja arról, hogy egy adott termék mennyibe fog kerülni. Az otthoni 
filmnézés esetében a DVD, illetve Blu-ray jellemző árazása a mérvadó, 
ami viszont viszonylag széles skálán mozoghat, hisz a film ismertségétől 
és korától függően eltérő árazású lehet. Ez a rendszer a vásárlók szemében 
is egyfajta minőségjelzőként jelenhet meg, ahol jogosnak vélhető, hogy a 
mozikból éppen kivont nyári szuperfilm jellemzően drágább az ismeretlenebb 
alkotásoknál.
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Attitűd

A szakirodalomban általánosan elfogadott alapvető definíció szerint: 
„Az attitűd a tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti ál-
lapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol az egyén reakcióira 
mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatkozik.” 
(Allport 1954). Az attitűdök könnyedén általánosításhoz vezethetnek, a rossz 
korábbi tapasztalatok erősen rányomják a bélyegüket az olyan filmes eljá-
rásokra is, mint a rögtön DVD forgalmazásra készülő filmek esetében, me-
lyekkel kapcsolatban gyakori a fogyasztói gyanakvás a minőségüket illető-
en (hiszen ha teljes értékű filmek, akkor miért kerülték meg a hagyományos 
lépcsőfokokat). Ugyanígy általános negatív sztereotípia övezi sokak számára 
a „kalózfilmek” fogalmát is, amelyeket automatikusan a moziban készített 
felvételekkel azonosítanak (melyek a letöltő oldalakon rendszerint CAM jel-
zéssel vannak feltüntetve), és amelyek általánosan kifejezetten gyatra kép- és 
hangminőségűek. Az más kérdés, hogy azok számára kívánatosak is lehetnek 
ezek a verziók, akik valamilyen okból nem képesek eljutni a moziba, viszont 
az azonnal trend felgyorsult életvitele mellett úgy érzik, hogy mindent azon-
nal meg kell szerezni (Törőcsik és Szűcs 2002), nincs idő a kivárásra (jelen 
esetben a filmek lemezes megjelenésére vagy legalább egy jobb minőségű ka-
lózváltozat elérhetőségére).

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az attitűdök közvetlen hatással 
vannak a magatartásunkra, ahol érdemes kiemelni az attitűdre való reak-
cióképesség kérdését. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába van meg a pozitív 
attitűd az adott film iránt, a fogyasztó anyagi helyzete nem engedi meg, hogy 
megvásárolja azt. Ugyanígy előfordulhat az is, hogy a várt film valamiért 
elkerüli a hazai forgalmazók figyelmét (vagy más ok miatt nem beszerezhető) 
és a fogyasztó számára az egyetlen mód a beszerzésre az internetes letöltés 
(amely a hiánypótló jellegű letöltések kifejezetten magas számában jelenhet 
meg (Bodó és Lakatos 2009)).
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Vásárlási döntési folyamat

A vásárlási döntések típusai nagy mértékben abban térnek el egy-
mástól, hogy mekkora hatással vannak a fogyasztóra a külső hatások, illetve 
mennyire jár utána maga a termék vagy szolgáltatás tulajdonságainak, meny-
nyi időt tölt el a döntés meghozatalával.

A filmforgalmazók kifejezetten gyakran próbálják a fogyasztókat 
előre nem tervezett impulzusvásárlásra késztetni a különféle mértékű leárazá-
sokkal és a filmek összekapcsolásával (vagy konkrét közös dobozba helyezve 
őket, vagy „hármat a kettőért” és más hasonló matricák segítségével). Ideso-
rolható az eladóhelyi reklámozás, ahol a friss megjelenéseket hirdető plaká-
tok és szórólapok mellett gyakorinak mondhatóak a különféle – televíziókon 
kivetített – filmtrailerek. De ugyanígy említhető a megfelelő üzlet kiválasz-
tása (kiváló választásnak bizonyulhatnak például a különféle benzinkutak, 
mivel előfordulhat, hogy hosszabb utazást tesznek meg az emberek ismerő-
sökhöz vagy rokonokhoz, ahová illendő volna ajándékot is vinni), illetve az 
üzleten belüli megfelelő termékelhelyezés (jellemzően a pénztár közelében, 
szemmagasságban elhelyezve).

Rutindöntések közé tartozhatnak azok az esetek, amikor például egy 
jól ismert és kedvelt film sorozat következő darabja megjelenik, melynek ko-
rábbi részeit már mind megvásárolta/megnézte moziban, ilyenkor kvázi már-
kahűségszerűen magától értetődő a döntés. De hasonlóan rutinvásárlás lehet 
az is, ha valaki egy adott műfaj vagy épp nemzet filmjeit kedveli, ilyenkor 
egyfajta ismételt vásárlásként megjelenve tudja gondolkodás nélkül felvásá-
rolni például az összes japán történelmi filmet, rögtön ahogy megjelennek. 
Ez a magatartás természetesen sokkal jellemzőbb az internetes letöltések ese-
tében, ahol a filmek ára nem jelenik meg visszatartó erőként és legrosszabb 
esetben csak bosszúságot okoz, ha egy adott film nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket.

A korlátozott döntéshozatal a filmek esetében a leggyakrabban olyan 
magatartás során szokott megjelenni, amikor alapos utánajárás helyett a fo-
gyasztó inkább az ismerősök véleményére és ajánlásaira hagyatkozik a vá-
lasztásban, esetleg direkt az akciós filmeket keresi.
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A kiterjesztett, vagyis igazi vásárlási döntéshozatalról elsősorban a 
viszonylag magasabb értéket képviselő DVD és Blu-ray esetében beszélhe-
tünk, de az eltérő értéket képviselő (ahol elsősorban a film megnézésével 
eltöltött idő értéke kerül túlsúlyba) internetes letöltés esetén is ugyanezekre 
a jól elkülöníthető szakaszokra bontható a döntéshozatal (Hofmeister-Tóth, 
2006, nyomán):

A probléma felismeréssel kezdődik, amikor a fogyasztó felismeri a 
szükséget az adott film iránt (a filmek esetében nem azonnali megoldást kö-
vetelő szükségletekről beszélünk). A folyamatot jellemzően maguk a filmfor-
galmazók válthatják ki a folyamatos marketingtevékenységükkel és reklám-
kampányokkal.

Amennyiben a fogyasztó foglalkozik a felismert problémával, in-
formáció keresésbe kezd. Ez történhet passzív módon, amikor nem keres 
szándékosan információkat, de felfigyel a reklámokra, illetve aktív módon, 
amikor maga jár utána az elérhető információknak az interneten. Az informá-
ciókeresés általános definíciója szerint hosszadalmas és fáradságos munka, 
azonban a filmek esetében viszonylag könnyű dolga van a fogyasztónak az 
internetnek köszönhetően, ahol a film címére keresve pár kattintáson belül 
elérhet a film fontosabb adataihoz és hozzá kapcsolódó írásokhoz.

Az értékelés és választás során a filmek számossága miatt általában 
nem áll rendelkezésre az alternatívák teljes köre, így a fogyasztó az általa 
észlelt választékból hoz döntést. A döntéshez a fogyasztók értékelő kritéri-
umokat választanak, a filmek esetében ilyenek lehetnek: az ár, a film IMDb 
pontszáma (amit a felhasználói értékelések átlagából számítanak), a fogyasz-
tó által elismert filmkritikusok értékelései, a film díjazása (különféle feszti-
válokon és díjátadókon elért helyezései és díjai) és az alkotói gárda (illetve a 
főbb szerepekben feltűnő színészek).

Az üzletek közti választásban nagy szerepe van az üzlet kialakult 
imázsának. A DVD és Blu-ray vásárlások esetében a fogyasztókra hatással 
van az egyes üzletek elhelyezkedése és megközelíthetősége, valamint a mé-
retük is. Érdemes lehet megemlíteni az elmúlt években egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő internetes webshopokat is, melyek gyakori kedvezmé-
nyeikkel és rendkívül kedvező házhozszállítási ajánlataikkal tudják felvenni 
a versenyt az „offline társaikkal”. 
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A vásárlási folyamat után általában a film megtekintése következik, 
amikor is eldől, hogy végül is megfelelt-e az előzetes várakozásoknak az 
adott film. Ilyenkor sok esetben következhet az eszmecsere az ismerősökkel, 
akik szintén látták, vagy az internetes filmes oldalak felkeresése a különféle 
vélemények megismerésére és esetleges ütköztetésére a saját gondolatokkal, 
de sokan vannak, akik nem ragadnak le ilyen hosszú időre egy adott filmnél, a 
megtekintése után lépnek is tovább és nem rágódnak rajta annál tovább, hogy 
alapvetően tetszett vagy sem.

Online feketepiac, alternatív megoldások

A legnagyobb kihívásnak az internet esetében sokan az online fe-
ketepiacot tartják. A magyarországi internet terjedésével párhuzamosan a 
különféle letöltő oldalak forgalma is egyre növekszik. Ez utóbbi vizsgála-
tához elegendő a nagyobb hazai torrentoldalak felhasználóbázisának elmúlt 
években tapasztalható alakulását közelebbről szemügyre venni. Ahogy az 1. 
ábrán is látható, a kisebb ingadozásoktól eltekintve évről évre biztos – bár a 
meghívásos, zárt jellegükből adódóan viszonylag lassú ütemű – növekedést 
mutat mindegyik oldal.

1. ábra: Torrent oldalak felhasználói bázisa
Forrás: NetCigány (2014) alapján saját szerkesztés (2014).
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Mindemellett, ahogy egy 2009-es kutatás rámutatott, az ingyenesen 
hozzáférhető tartalmak a kulturális termékek iránti érdeklődést is növelik, 
vagyis szélesítik a piacot (Oberholzer-Gee és Strumpf 2009). Ez az eredmény 
azt jelenti, hogy a modern kori kultúrafogyasztási szokásokhoz alkalmazkod-
va a filmforgalmazók követhetnék a zeneipar példáját, versenyképes alter-
natívákat kínálva az illegális letöltésekkel szemben. Jelenleg azonban még 
elsősorban a veszteségeik minimalizálására törekednek, és szélmalomharcot 
vívnak a kalózfilmesekkel szemben (ahol egy-egy kalózoldal általában hosz-
szú évekig tartó pereskedést követő eltávolítása után is minimum három má-
sik lép szinte azonnal a helyébe), holott ehelyett előnyükre is fordíthatnák 
a jelenséget. Itt jöhetnének képbe a különféle legális online filmértékesítési 
rendszerek, melyeknek azonban egyelőre számos nehézséget kell leküzdeni-
ük. Ezek között kiemelkedő, hogy a legális letöltés egységárai sok esetben 
azonosak a hagyományos, bolti filmterjesztésben kapható filmekével, hiába 
tűnik el a folyamatból a fizikai filmhordozó annak összes felmerülő költségé-
vel együtt (Bodó és Lakatos 2009). A másik lényeges probléma a már meglé-
vő rendszerek (mint például az HBO előfizetéshez kötött HBO GO) esetében, 
hogy egyelőre nem érik el az amerikai szolgáltatóknál tapasztalható többtíz-
ezres filmkatalógusokat (az HBO GO esetében például az állandóan elérhe-
tő sajátgyártású műsorok mellett a filmeket folyamatos cserélik, így mindig 
csak az aktuálisan tévében vetített filmek érhetőek el online is).

A jelenlegi legális letöltés lehetőségeinek listája a közeljövőben je-
lentős bővülésen eshet át, hiszen az európai terjeszkedését is megkezdő Net-
flix magyarországi megjelenése is esedékes. A filmek streaming technológián 
alapuló terjesztésével foglalkozó cég pedig nagyjából lefedi a felhasználók 
alapvető elvárásait, miszerint gyors, kényelmes és nagy választékkal rendel-
kezik, mindezt pedig nem túl drágán kínálja (amelyek egy viszonylag friss 
magyar felmérés kapcsán is felmerültek, mint a legális filmletöltés iránt tá-
masztott követelmények (Hanula 2014)).

Kissé távolabb evezve a filmektől, érdemes lehet megvizsgálni a 
számítógépes játékszoftverek digitális disztribúciójával foglalkozó Steam 
rendszer megoldásait a fogyasztók „átkonvertálására”. Ezek közül is ki kell 
emelni a különféle, ideiglenes vagy permanens ingyenes tartalmak alkalma-
zását, amivel elérik, hogy a fogyasztók használni kezdjék a kliensüket (Grubb 
2014). A következő lépést a jelentős mértékű szezonális leárazások jelentik, 
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valamint a különféle közösségi funkciók (a közösségi oldalak körében ha-
gyományosnak mondható ismerős-lista és chat mellett megjelenik az ajándé-
kozás, a csoportképzés, a játékok értékelése és a műfaji besorolásként szol-
gáló kulcsszavak megadásának lehetősége is, ami lehetőséget ad a fogyasztói 
visszacsatolásra is). Ezek célja, hogy bevonják a fogyasztókat is a szolgálta-
tásba, és további maradásra késztessék őket.
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Absztrakt

Az alultápláltság a kórházi betegek körében súlyos probléma, a malnutríció 
prevalenciája a kórházi felvételkor eléri a 30%-ot. Szerzők célja a hazai intéz-
mények fekvőbeteg-osztályaira került betegek tápláltsági állapotának felmé-
rése, a malnutríció prevalenciájának meghatározása. Szerzők felmérésüket a 
magyarországi fekvőbeteg-ellátás különböző szintű intézményeiben végez-
ték, a malnutríció szűrése MUST validált tápláltsági állapot felmérő kérdőív 
segítségével történt. A felmérés eredményei szerint az alultápláltságra veszé-
lyeztetettek aránya nagy (36,5%), de a malnutríció prevalenciája a vizsgált 
paraméterektől és a vizsgált paraméterek számától is függ. Az alultápláltság 
kockázata a gasztroenterológiai, onkológiai és pulmonológiai betegek között 
a legnagyobb. A malnutríció szűrése fontos az alultápláltság prevalenciájának 
csökkentése érdekében.

Kulcsszavak: malnutríció, tápláltsági állapot, fekvőbeteg-ellátás, MUST, 
táplálásterápia
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Bevezetés

A malnutríció prevalenciája a hospitalizát betegek körében rendkívül magas, 
már a kórházi felvételkor eléri a 30%-ot. Európában közel 33 millió személyt 
érint az alultápláltság veszélye, 60% érintett az ápolási otthonokban, míg ez 
az arány az összes kórházi beutalt beteg esetében 3540% (Ljungquist 2009). 
A malnutríció világméretű probléma: a WHO a legsúlyosabb közegészség-
ügyi veszélynek nyilvánította (WHO 2006). A betegséghez társult malnutrí-
ciónak különböző súlyosságú fokozatai alapján jellegzetes következményei 
vannak. Kóros tápláltsági állapot esetén elhúzódik a gyógyulási idő, lassul a 
sebgyógyulás, kialakulhatnak infekciós szövődmények, romlik az életminő-
ség, valamint megnő a morbiditási és mortalitási arány. Ennek következtében 
nő a kórházi ápolási idő, és növekednek az egészségügyi költségek is (Strat-
ton et al. 2003). A betegséggel kapcsolatos malnutríció kezelésének költsége 
kétszer akkora, mint az elhízásé (Russell 2007). A tápláltsági állapot felméré-
sére az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettek. Több európai szakmapolitikai 
bizottság is megállapította, hogy a betegségekhez és az életkorhoz kapcsoló-
dó alultápláltságban szenvedő betegek száma megengedhetetlenül nagy.

Tápláltsági állapot mérése

Az alultápláltság ránézéssel nem állapítható meg, a klinikai tünetek észlelé-
se mellett komplex felmérésre van szükség. A malnutríció megállapítására 
különböző módszerek állnak rendelkezésre. Sajnos, nincs általános haszná-
latban olyan antropometriai vagy laboratóriumi paraméter, mely önmagában 
jellemezné az aktuális tápláltsági állapotot, illetve önállóan az alultápláltság 
mutatója lenne. Csak objektív vizsgálati paraméterek alapján lehet a beteget 
alultápláltnak tekinteni. Ezek az objektív módszerek az akaratlan testtömeg-
vesztés mértékére, a betegségekre, és a táplálkozási szokások felderítésére 
is hangsúlyt fektetnek a szubjektív paraméterek mellett. Tápláltsági állapot 
szűrését validált, és megbízható eredményeket adó eszköz segítségével kell 
végezni (Lelovics és mtsai. 2008). Az Európai Klinikai Táplálás és Anyag-
csere Társaság az alultápláltság veszélyének felismerésére egyszerűen meg-
valósítható, általánosan használható, egységes módszert javasol. A szűrő-
módszerek közül a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) módszert 
találták leginkább megbízhatónak, és használatának bevezetését javasolta az 
egészségügyi ellátás minden szintjén (Kondrup et al. 2003). 2004-ban történt 
az első olyan átfogó hivatkozható magyarországi vizsgálat, melyben az alap-
ellátásból a kórházba kerülő betegek tápláltsági állapotának szűrését tűzték 
ki célul. A vizsgálat az MDOSZ irányításával, Lelovics és mtsai közreműkö-
désével valósult meg.
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A felmérés adatai

A felmérés célja

Vizsgálatunk célja hazai intézmények fekvőbeteg-osztályaira került betegek 
tápláltsági állapotának felmérése, a malnutríció prevalenciájának meghatáro-
zása, valamint a malnutríció szempontjából veszélyeztetett betegek szűrése 
a betegek tápláltsági állapotának optimalizálása érdekében. Célunk továbbá 
a különbségek meghatározása az alultápláltság prevalenciájára vonatkozó 
változók körében, tehát a nem, az életkor, az alapbetegség és a gyógyító osz-
tályok között. Rákérdeztünk, hogy az intézményekben működik-e táplálási 
team, hogy végeztek-e tápláltságiállapot-felmérést a kórházi beutalást meg-
előzően, vagy annak részeként.

A vizsgálat alanyai

Célcsoportunkban az alapellátásból a fekvőbeteg-ellátás különböző szintű 
intézményeibe került betegek szerepeltek. A felmérésben alapellátásból kór-
házba került, véletlenszerűen kiválasztott, de önkéntes, beleegyezését adó, 
jól kooperáló, tizennyolc év feletti betegek vehettek részt, akik a felmérésünk 
vonatkozásában teljes körűen szolgáltattak adatot.

Akut betegség vagy rosszullét következtében intenzív ellátásban részesülő 
betegek, a várandósok, valamint ödémában és ascitesben szenvedő betegek 
kizárásra kerültek a felmérésből. Kizártuk felmérésünkből a hiányos vagy/és 
a nem értelmezhető adatokat szolgáltató betegeket is.

A vizsgálatot a fekvőbeteg-ellátás különböző típusú intézményeiben végez-
tük, többek között súlyponti kórházakban. A súlyponti kórházak mellett ok-
tató kórházban, klinikai centrumban, országos intézetben is sor került a fel-
mérésre. Felmérésünkben összesen tíz kórház és egy-egy klinika és országos 
intézet vett részt. A kutatás típusa prospektív, keresztmetszeti.

Felmérésünkben a beválasztási kritériumoknak megfelelően – önként jelent-
kező – fekvő betegek vettek részt, közülük 1290 személyre (619 /48,0%/ férfi 
és 671 /52,0%/ nő) vonatkozóan végeztük el értékelésünket és elemzésünket.

Adatgyűjtési mód

Adatgyűjtésre a 2004-ben végzett tápláltsági állapot felméréshez kapcsoló-
dó Lelovics és mtsai által bővített MUST validált tápláltsági állapot felmérő 
kérdőívet használtuk annak érdekében, hogy eredményeink az irodalomban 
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fellelt adatokkal (különösen a 2004-es hazai vizsgálatokkal) összehasonlít-
hatók legyenek. A MUST egy öt lépcsős szűrőmódszer, amely egységes érté-
kelést tesz lehetővé, és kezelési irányelveket is javasol. Elsőként a testtömeg 
és a testmagasság alapján meghatározza a testtömegindexet, majd az előző 
három−hat hónapban nem szándékos testtömegvesztés mértékét mutatja meg 
a kiinduló testtömeg százalékában kifejezve. Harmadik lépésben az akut be-
tegség hatását, és a táplálkozásban várható elégtelenséget értékeli. A módszer 
mindegyik lépést pontokkal értékeli, majd az összpontszám alapján különbö-
ző kockázati csoportokba sorolja a felmért személyt, és ezeknek megfelelő 
kezelési irányelveket határoz meg. A MUST a szűrés ismétlését kórházakban 
hetente javasolja.

Eredmények

Eredményein a MUST tápláltsági állapot felmérő kérdőív menetét követik. 
A különböző betegségben szenvedők testtömegindex szerinti megoszlását az 
1. ábra mutatja. Az átlagosnál nagyobb a gasztrointesztinális műtéten átesett 
betegek, a traumát szenvedett betegek, illetve a cerebrovaszkuláris történés 
következtében kórházban ápolt betegek BMI-értéke. Az átlagosnál kisebb a 
rosszindulatú daganatos betegek és a pulmonológiai betegek BMI-értékeinek 
átlaga (23,2 illetve 22,5). A pulmonológiai és onkológiai osztályokon szig-
nifikánsan többen voltak azok a fekvő betegek (p = 0,03), akiknek testtömeg-
indexe 18,5 alatti volt. A BMI szempontjából az alultápláltak aránya 19%, a 
testtömegindex önmagában azonban nem jellemzi egzakt módon az aktuális 
tápláltsági állapotot.

1. ábra. Különböző betegségben szenvedők testtömegindex szerinti megoszlása 
(n = 1290)
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Az akaratlan testtömegvesztés mértéke a vizsgált betegeknél nagy eltérést 
mutatott az egyes kórképekben. A legnagyobb mértékű akaratlan fogyást 
a hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedőknél írtuk le, körükben az 5%-nál 
nagyobb nem kívánt fogyás majdnem minden második beteget érintette. A 
különböző gasztrointesztinális kórképekben, a gyulladásos bélbetegségben 
szenvedők körében, illetve daganatos betegségekben szenvedők körében 
minden negyedik betegnél 10% feletti volt a detektált fogyás mértéke. A 
legnagyobb mértékű akaratlan fogyást a hasnyálmirigy-gyulladásban szen-
vedőknél írtuk le, körükben az 5%-nál nagyobb nem kívánt fogyás majdnem 
minden második beteget érintette (2. ábra).

2. ábra. A nem kívánt fogyás mértéke szerinti megoszlás betegségcsoportonként 
(n = 1290)

A táplálkozásra hatással lévő akut betegségek közé tartozik minden olyan 
állapot és kórforma, ami miatt a betegnek előreláthatólag több mint öt napig 
nem fog étkezni, pl. láz, akut sebészeti beavatkozások, súlyos étvágytalanság, 
nyelési képtelenség, akut események, fellángoló állapot. Az akut betegség 
táplálkozást befolyásoló hatása volt érzékelhető a felmértek közül 186 fő-
nél (97 férfi, 89 nő). Ez az összes résztvevő 14,4%-át jelenti. Az átlagoshoz 
képest közel kétszeres volt a táplálkozásra ható akut betegség előfordulása a 
gasztrointesztinális és daganatos betegségekben szenvedők körében (23,2% 
és 23,8%), mely minden negyedik beteget érintett. Gyulladásos bélbetegek-
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nél tízből négy személy volt érintett (38,9%), míg a hasnyálmirigygyulladás-
ban szenvedőknél pedig több mint a betegek fele (52,8%) (3. ábra).

3. ábra. Táplálkozásra hatással lévő akut betegség előfordulása 
betegségcsoportonként (n = 1290)

A felmérésben részvevő 1290 személy közül a MUST vizsgálat eredményei 
alapján minden harmadik beteg a nagy rizikójú csoportba került (28,6%), 
tehát alultápláltságra különösen veszélyeztetett. Az alultápláltság kockázata 
legnagyobb a gasztrointesztinális kórképek következtében kórházba került 
betegnél. Az egyes betegségekben szenvedők MUST eredményei alapján el-
mondható, hogy a hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedők körében tízből hét 
beteg alultápláltság tekintetében nagy rizikójú csoportba került. Minden má-
sodik gyulladásos bélbetegségben, illetve rosszindulatú daganatos betegség-
ben szenvedő malnutríció szempontjából nagy rizikócsoportba tartozott, míg 
a traumát szenvedett betegek közül minden ötödik vizsgált személy sorolható 
a nagy rizikócsoportba (4. ábra).
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4. ábra. A MUST vizsgálat eredményei különböző kórképek szerint

Vizsgálatunkban több alultápláltságot becslő szűrőmódszer eredményét vet-
tük figyelembe. A testtömegindex, a nem kívánt fogyás mértéke valamint a 
MUST szűrőmódszer eredményei nagy különbséget mutatnak a becsült rizi-
kó mértéke szerint. Az alultápláltságra kis kockázattal bírók körében a BMI 
szerinti és a nem kívánt fogyás szerinti besorolás hasonló eredményeket ho-
zott (81,0% vs. 80,1%), azonban a MUST eredményei alapján szignifikán-
san (p = 0,03) kevesebb volt a kis rizikóval élők aránya (63,5%). A közepes 
rizikójú csoportban az egyes alminták között nem mutatkozott különbség. A 
nagy rizikójú csoportban – az előzőekhez hasonlóan – a testtömegindex és 
a nem kívánt fogyás mértéke alapján történő besorolás azonosan mértéket 
öltött, azonban a MUST-tal vizsgáltak esetében szignifikánsan többen voltak 
azok, akik a nagy rizikójú csoportba tartoztak (5. ábra).
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5. ábra. Az alultápláltság rizikója különböző kritériumok szerint (n = 1290)

Az alultápláltság rizikója és a táplálási team megléte között szoros korre-
láció mutatkozik. A táplálási team megléte és a MUST szerinti tápláltsági 
állapot szűrésének eredményei alapján szignifikáns különbségek mutatkoz-
nak. Azokban az intézményekben ahol működik táplálási team szignifikán-
san több a kis rizikócsoportba tartozó betegek aránya. A nagy rizikócsoportú 
betegek aránya szignifikánsabb nagyobb (p < 0,05) volt a táplálási teamet 
nem működtető intézményekben, közel kétszer akkora, mint ahol hangsúlyt 
fektetnek a táplálási team meglétére (6. ábra).
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6. ábra. A felmérésben résztvevő betegek megoszlása a MUST szerinti tápláltsági 
állapot szűrésének eredményei alapján (n = 1290)

Következtetések

A kutatásban résztvevő hospitalizált betegek 36,5%-a a MUST szűrés ered-
ményei alapján alultápláltságra veszélyeztetett. A kapott eredményeink a ha-
zai kutatások közül Lelovics és mtsai által végzett 2004-es hazai felmérés 
adataival jól összehasonlíthatók. A 2004-es felmérés adatai 41%-ban határoz-
ta meg az alultápláltságra veszélyeztetettek rátáját. Ehhez viszonyítva jelen 
felmérésünk adatai az alultápláltságra veszélyeztetettek arányában 4,5%-os 
csökkenést mutatnak. Az alultápláltság kockázata legnagyobb a gasztroin-
tesztinális kórképek következtében kórházba került betegnél, ezen belül is a 
pancreatitisben szenvedő betegek (72%) és a gyulladásos bélbetegek (55,6%) 
körében. Továbbá a malnutríció rizikója nagy az onkológiai betegek (49,7%) 
és a pulmonális kórképekben (38,2%) szenvedő betegek között is. Ezen be-
tegségcsoportokba tartozó hospitalizált betegek testtömegindex szerinti beso-
roláskor is alultápláltnak bizonyultak, valamint BMI-értékük kisebb a teljes 
minta átlagához viszonyítva.

Ezen eredmények is alátámasztják, hogy a MUST tápláltsági állapot felmérő 
kérdőív jól alkalmazható a fekvőbeteg-ellátásban malnutríció szűrésére. Az 
eszköz megbízható és specifikus, a tápláltsági állapot szempontjából rizikós 
betegek pozitív eredményét minden alkalommal kimutatja, a jól táplált bete-
gek eredményét pedig negatívként értékeli.
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A táplálási team megléte és a MUST szerinti tápláltsági állapot szűrésének 
eredményei alapján szignifikáns különbségek mutatkoznak. A nagy rizikójú 
betegek aránya a táplálási teammel rendelkező fekvőbeteg intézményekben 
szignifikánsan kisebb.

Eredményeinket elsősorban az áttekintett hazai és nemzetközi kutatások kö-
zül azokkal hasonlítottuk össze, melyek azonos szűrőmódszert (MUST) hasz-
náltak. A releváns nemzetközi szakirodalmak közül az Egyesült Királyságban 
és Németországban történt felmérési eredményekkel hasonlíthatók össze sa-
ját eredményeink. Az Egyesült Királyságban készült 2010-es felmérés szerint 
a betegek közel 35%-a volt a malnutríció szempontjából veszélyeztetett a 
kórházi felvételkor Angliában és Írországban egyaránt (Russel et al. 2010). 
A németországi felmérés eredményei szerint a MUST szűrőmódszer ered-
ményei alapján az alultápláltság prevalenciája 19,2% (Tannen et al. 2007). A 
vizsgálatunkban résztvevő intézményekben a testtömegindex szerint négy-
szer, a MUST eredményei alapján pedig kétszer akkor a malnutríció aránya, 
mint Németországban.

A malnutrícióban szenvedő betegek gyógyulási esélye tápláltsági állapotuk 
miatt rosszabb, mintha tápláltsági állapotuk optimális volna, továbbá a bete-
gek testtömege gyakran már a kórházi felvételkor kisebb az optimális érték-
hez képest. Ezen okokból kifolyólag indokolt/célszerű már az alapellátásban, 
de legalább a kórházi felvételkor minden beteg tápláltsági állapotának felmé-
rése és dokumentálása.
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Abstract

Biodegradable polymer nanoparticles such as polylactic-co-glycolic 
acid (PLGA) have promising accomplishments in intracellular delivery of 
drugs, however little is known about the effects of the nanoparticles on hu-
man airway epithelial cells. This study is focusing on the toxicity of PLGA 
nanoparticles in the epithelial cell line. Calu-3 cell line was used to set up the 
tracheobronchial barrier system. The nanoparticles was made by O/W micro-
emulsion method with high-speed homogenisation. To examine the cytotoxic 
effects of the NPs MTT-assay was made. These results provide details about 
the potential effects of PLGA NPs in the human airway epithelial cells.

Keywords: Calu-3, nanoparticles, PLGA, toxicity, drug delivery
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Introduction

The epithelial cells are often a key obstacle in the drug administration due to 
their unique features.1 These cells form a confluent monolayer with the help 
of tight junctions. The cells are polarized, the apical surface faces to the envi-
ronment and the basolateral surface makes the connection between the cells 
and basal lamina. The epithelia controls the transport of numerous substances 
which can play an important role in different diseases2.

The Calu-3 cell line is an immortalised cell line which can form tight 
junction in vitro, and it makes it possible to demonstrate the barrier features 
of the airway epithelia. The cell line gives fully functional human airway 
epithelial cells.3 

 The characteristics of the cell layer can be different due to the differ-
ent culture conditions.4 With air-interfaced culture (AIC) the cells can form 
a cell layer which is similar to the native epithelium more than the cell layer 
maintained in liquid-covered culture (LCC).5

 Biodegradable polymers are becoming more popular in the field of 
controlled release of the drugs thanking to that they can deliver several types 
of drugs such as hydrophilic and hydrophobic small drugs or biological mac-
romolecules.6 Among these nanoparticles the PLGA is one of the most suc-
cessfully used biodegradable polymer.7

 This report attempts to characterise the tracheobronchial barrier sys-
tem, and the cytotoxic effects of the PLGA nanoparticles on this barrier mod-
el.

Materials and methods

Calu-3 cell line culture

The Calu-3 cell line was obtained from the European Collection of 
Cell Cultures and maintained at 37°C and 5% CO2 in a humidified atmo-
sphere. Cells were cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM, 
Sigma Aldrich) supplemented with 1% Glutamax, 1% sodium-pyruvate and 
10% fetal bovine serum. Cells were passed weekly at a 1/3 split ratio using 
Trypsine-EDTA.

 For AIC and LCC cells were seeded on Transwell polyester mem-
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brane inserts at a density of 250000 cells/well on the apical surface, 0,5 mL 
medium was placed in the apical chamber and 0,5 mL medium in the basolat-
eral chamber. After ten days of incubation (37°C, 5% CO2), medium was as-
pirated from the apical and basolateral chambers. For LCC, the medium was 
replaced in the basolateral and apical chambers, while for AIC the medium 
was replaced only in the basolateral chamber to demonstrate the circumstanc-
es of the human airway. 

 The formation of the cell layer was monitored by the transepithelial 
electrical resistance (TEER) using Millicell-ERS voltohmmeter (Millipore, 
USA) voltohmmeter. For the cells maintained under AIC conditions, medium 
was added to the apical chamber to make the measurement possible.

Nanoparticles

Poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50) (PLGA) was purchased from 
Sigma Aldrich. Ethyl-acetate, polyvinyl-alcohol and all of the other reagents 
were obtained from Sigma Aldrich. 

 NPs were prepared by using O/W microemulsion technique. 10 milli-
grams of PLGA polymer was dissolved in 2 ml of ethyl-acetate. This solution 
was added to 4 ml of an aqueous 1% w/v solution of polyvinyl alcohol (PVA). 
This mixture was homogenised for 10 minutes at 18.000 rpm with an IKA Ul-
tra Turrax device. At the end of the homogenisation 5 ml of ultra-pure water 
was added to the mixture, then the emulsion was centrifugated at 12000 rpm 
for 15 minutes. After removing the water/ethyl-acetate mixture from superna-
tant, the remained NPs were resuspended in 10 ml of PVA. 

 The characterisation of NPs was carried out in two different ways. 
The NP suspension was diluted to 100-fold with water then it was examined 
by Dynamic Light Scattering method (wavelength of the laser: 532 nm). The 
NPs were studied via Transmission Electron Microscopy pictures (Phillips 
CM10 electron microscope (Eindhoven, The Netherlands)) [Figure 1.] 

Cell viability assay

The in vitro cytotoxicity of the nanoparticles was defined using the 
3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-3,5 diphenyl tetrazolium bromide (MTT) test8. 
The assay based on the capability of living cells that they can transform the 
tetrazolium bromide to its insoluble formazan which has a purple colour. 
Cells were placed on 96-well plates (45000 cells/well) and preincubated for 
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24 hours to recover. Then, 100 µl of nanoparticles with two different concen-
trations were added to the plates and the cells were incubated for 2 hours at 
37°C. After the incubation 100 µl of 0.5 mg/ml MTT solution was added to 
the wells. 3 hours later the medium was replaced by 200 µl isopropanol in 
order to dissolve the insoluble formazan crystals. The absorbance of the for-
mazan solution is in correlation with the number of living cells, and this was 
measured with a microplate reader (Fluostar Optima, BMG Germany) at 570 
nm with a background absorbance at 690 nm. The proportion of living cells 
was calculated from the absorbance ration between the nanoparticle-treated 
and untreated control cells. 

Statistical analysis

Statistical analyses were carried out by analysis of variance (ANO-
VA) using Sigma Stat (version 3.1; SPSS Inc) software. Differences were 
considered to be statistically significant at level of p<0.05. 

Results

The nanoparticles were prepared according to a microemulsion 
technique as described in the Materials and methods section. Transmission 
electron microscopy images showed that nanoparticles have a characteristic 
round shape [Figure 1.]. According to the quantitative DLS analysis of the 
particle size, the mean diameter of the NPs was 155 nm [Figure 2.]
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Figure 1.: TEM picture of the nanoparticles (18000x,)

Figure 2.: Size distribution of the NPs according to the DLS results.

To the permeability studies the cells were seeded to Transwell® 

polyester membrane inserts as described formerly. When the cells 
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formed a confluent monolayer a TEER measurement was made [Mea-
sure 1. at Figure 3.]. Then, the medium was aspirated from the apical 
chambers, and after 24 hours of incubation the TEER measurements 
were made again [Measure 2. at Figure 3.]. The medium was replaced 
to apical chambers and one and two hours later the resistance of the 
cells was detected again [Measure 3. and 4. at Figure 3.]. 

 As shown in Figure 3., the AIC circumstances caused a de-
crease in the TEER values but the monolayer remained intact and later, 
when the medium was replaced the TEER values returned to starting 
values. According to these details the Calu-3 cells could tolerate the 
AIC conditions so they could provide a consistent bronchial epithelial 
barrier model.

Figure 3.: Electrical Resistance of the Calu-3 monolayer.

Calu-3 cell viability was studied in the function of the nanopar-
ticles concentration (0,5 mg and 0,05 mg) using the MTT assay [Figure 
4.]. The precise procedure of the assay were introduced in the Materials 
and methods section. There was a group of untreated cells whose cell 
viability was considered as 100%. The groups of treated cultures were 
compared to these control cells. The results showed that there were 
no toxic effects in any case of nanoparticular treatment. Both the 0,5 
mg/mL and 0,05 mg/mL NP concentration was a tolerable dose for the 
Calu-3 cells which means the PLGA is a suitable drug delivery system.
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Figure 4.: Toxicity of the nanoparticles
Conclusion and discussion

It is important to characterise the Calu-3 cell line before using it as a 
representative model of bronchial epithelial based barrier model. To demon-
strate the barrier properties of the Calu-3 cell layers their permeability was 
examined under AIC and LCC conditions. The TEER values were lower 
when AIC were used, but the cell line remained intact which can prove its 
barrier features. 

 PLGA nanoparticles were fabricated using high-speed homogenisa-
tion technique.  The Dynamic Light Scattering measures showed that the NPs 
have a monodisperse size distribution, with an average diameter of 155 nm. 
The Transmission Electron Microscopy images of the nanoparticles revealed 
their round shape characteristic. 

 The biocompatibility of the PLGA nanoparticles was characterised 
by the MTT assay. According to the results, no significant difference was 
found in Calu-3 cell viability between control group and the groups treat-
ed with PLGA nanoparticles at 0,5 mg/mL and 0,05 mg/mL concentrations. 
These result have shown that the NPs have no any toxic effects on human 
airway epithelial cells in the examined concentrations, so they are suitable for 
further investigations in the field of controlled drug release.
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Absztrakt

Bár aktív barna zsírszövet csak kis mennyiségben található meg felnőttekben, 
legfrissebb tanulmányok bizonyítják alapvető jelentőségét az egész szervezet 
energiaháztartásának szabályozásában. Korábbi vizsgálatok az UCP1 barna 
zsírsejt marker kifejeződésének emelkedését mutatták AAP kezelés hatására. 
Célul tűztük ki a prototípus szer hatásának vizsgálatát in vitro zsírsejt diffe-
renciáció során, az indukálható barna zsírszövet program kiválthatóságára. 
Humán szövetből izolált preadipociták AAP kezelése a barna zsírszövet mar-
ker gének legtöbbjének, illetve az Ucp1 fehérje kifejeződését szignifikánsan 
fokozta, míg a fehér és általános zsírszöveti marker gének kifejeződése a ke-
zelés hatására nem változott. Eredményeink arra utalnak, hogy AAP kezelés 
képes barna zsírsejt differenciáció iniciálására humán ex vivo rendszerben.

Kulcsszavak: elhízás, barna zsírszövet, UCP1, atípusos antipszichotikum

Bevezetés

Bár aktív barna zsírszövet csak kevesebb, mint 2%-a az összes zsírszövetnek 
felnőttekben, jelentősége elvitathatatlan az egész szervezet hő- és energiaház-
tartásának szabályozásában. Humán vizsgálatok rávilágítottak az elhízás és 
az aktív barna zsírszövet mennyiség közötti erős negatív korrelációra, mely 
a barna zsírszövet által vezérelt ún. indukálható (pl. hideg, táplálékfelvétel 
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vagy fizikai munka által kiváltott) hőtermelési folyamatok által hővé alakított 
energia felszabadulással magyarázható. (Saito és mtsai., 2009)

A barna zsírsejtek lehetséges eredete

A barna zsírsejtek – ellentétben a fehér zsírsejtekkel – számos, apróbb lipid 
cseppel és nagy mennyiségű mitokondrium tartalommal rendelkeznek. Jelen-
legi ismereteink alapján két fejlődési útból eredhetnek: a „klasszikus barna 
zsírszövet” a vázizomhoz közeli differenciációs útról származik, emberekben 
hőtermelő funkciója elsősorban a csecsemőkorban jelentős, míg rágcsálók-
ban az egész élet folyamán aktív. Míg a „klasszikus barna zsírszövet” első-
sorban a lapockák közötti térre lokalizálódik, addig az ún. „indukálható barna 
zsírszövet” (angolul leginkább brown-like, beige vagy brite adipocytes) ap-
róbb szigetekben jelenik meg az egész szervezet fehér zsírszövet tömegében. 
Bár pontos eredetük még nem ismert, ezen sejtek játszanak alapvető szerepet 
a fent említett indukálható hőtermelési folyamatok megvalósításában. (Seale 
és mtsai., 2008)

A barna zsírszövet jelentőségének felismerése felnőttekben az utóbbi 
évek kiterjedt kutatási érdeklődésének eredménye. Továbbra is vita áll fent 
azonban a barna zsírszövet populációk eredetével, heterogenitásával, illetve 
azok különböző jelekre adott válaszával kapcsolatban. Különösképpen igaz 
ez a humán barna zsírszövetre, hiszen irodalmi adatok igen kismértékben áll-
nak rendelkezésünkre. Emellett a rágcsálókon végzett kísérletek eredményei 
humán rendszerre történő interpretálása is nehezen kivitelezhető a különböző 
differenciálódási utak fennállása miatt.

Antipszichotikumok

Az antipszichotikumokat skizofrénia és bipoláris zavarok kezelésére fej-
lesztették ki. Idővel bebizonyosodott, hogy ezeknek a szereknek több káros 
mellékhatása lehet, például trombózis, elhízás, diabetes, vérképzőrendszeri 
betegségek, epilepsziás rohamok. Az atípusos antipszichotikumokat a rezisz-
tens esetek eredményesebb kezelése és a mellékhatások csökkentése érde-
kében fejlesztették ki. Néhány kísérlet foglalkozik az antipszichotikumok 
zsírsejtekre kifejtett hatásával, de elsősorban különböző állatmodelleken, 
amelyekben az eredmények sokszor ellentmondásosak. (Hartling és mtsai., 
2012)
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A barna zsírszöveti funkció terápiás jelentősége

Az elhízás és a metabolikus szindróma jelentősége a népegészségügyben el-
vitathatatlan. A barna zsírszövet fontosságát mutató legfrissebb tanulmányok 
reménykeltőek egy, az elhízás és diabétesz elleni új, hatásos terápiás célpont 
irányába. (Whittle és mtsai., 2011) Azonban a barna zsírsejt differenciáció és 
funkció részleteit precízebben kell ismernünk, különösképpen a humán rend-
szerben. Emellett fontos vizsgálni a klinikumban alkalmazott, a metabolikus 
szindrómát kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásoló gyógyszerek esetle-
ges hatását a barna zsírsejt differenciációra, illetve funkcióra.

Anyagok és Módszerek

Ex vivo adipocita differenciáltatás

Inguinalis ill. parabdominális hernia műtétekből nyert subcutan zsírszövet 
mintákból (a betegek tájékoztatását követően, tájékozott beleegyezésüket 
aláírásukkal bizonyítva), ADMSC (Adipose derived mesenchymal stem 
cell)-ket izoláltunk, az alábbi módon: Az esetleges kötőszöveti területektől 
élesen leválasztottuk a zsírszövetet, melyből apró darabokat preparáltunk. 
Kollagenáz (Sigma-Aldrich) kezeléssel emésztettük a kötőszövetet, melyet 
szűrés és centrifugálás követett. Az izolálást követő napon a le nem tapadt 
sejteket steril PBS-sel lemostuk. 

A sejteket Preadipocita Növekedési Tápfolyadékban (Basal Medium 
+ Fetal Bovine Serum, d-Biotin) növesztettük konfluens állapot eléréséig.  
Majd lecseréltük a tápfolyadékot Preadipocita Differenciációs Tápfolyadékra 
(Basal Medium + Apo-Transferrin, Hydrocortisone, Rosiglitazone, d-Biotin, 
Dexamethasone, IBMX, Insulin, L-Thyroxine (PromoCellGmbH)) és ebben 
differenciáltattuk a sejteket 4 napig. A differenciáció elindítása után a 20. 
napig a sejtek „Adipocyte Nutrition Medium”-ba (Basal Medium + d-Biotin, 
Apo-Transferrin, Hydrocortisone, L-Thyroxine, Insulin (PromoCellGmbH)) 
kerültek az érett zsírsejt állapot eléréséig. A prototípus AAP szert (Clozapine) 
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100 ng/ml-es koncentrációban a teljes differenciáció során, illetve a differen-
ciáció utolsó 2 vagy 4 napján adtuk a sejtekhez. (Fischer-Posovsky és mtsai., 
2008)

Különböző zsírszöveti markerek kifejeződésének meghatározása mRNS 
és fehérje szinten

A kezelés befejezése után, a TRI Reagent alkalmazásával leszüretelt sejtek-
ből, kloroformos extrakcióval és izopropanolos precipitációval RNS-t sze-
paráltunk és génexpresszió vizsgálatot végeztünk el Reverz Transzkripciót 
(Applied Biosystems) követő Q(kvantitatív)-PCR-ral (Applied Biosystems) 
a következő génekre (referenciaként a humán GAPDH gén expresszióját 
alkalmaztuk):

Barna zsírszöveti marker gének: Uncoupling Protein 1 (UCP1), 
ELOVL fatty acid elongase 3 (ELOVL3), Cytochrome c-1 (CYC1), Cell 
death-inducing DFFA-like effector a (CIDEA), Peroxisome proliferator-acti-
vated receptor gamma, coactivator 1 alpha (PPARGC1A), PR domain conta-
ining 16 (PRDM16), CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta (CEB-
PB)

Fehér zsírszöveti marker gének: Leptin (LEP), Lipase, hormo-
ne-sensitive (HSL), CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha (CEB-
PA)

Általános zsírszöveti marker gének: Fatty acid binding protein 4 
(FABP4), Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG)

A zsírsejtekből fehérje izolálást és denaturációt követően mértük 
az Ucp1 fehérje kifejeződés változását AAP kezelés hatására Western-blot 
alkalmazásával. Emellett a differenciáltatást követően a sejteket 4% pa-
raformaldehiddel fixáltuk, majd az Ucp1 fehérjét két lépésben: anti-Ucp1 
(Sigma-Aldrich) és Alexa 488-cal konjugált anti-rabbit IgG-vel jelöltük. Az 
immunfestést követően donoronként 400-2000 sejtről, automatizált módon 
Lézer Pásztázó Citométer alkalmazásával fénymikroszkópos és fluoreszcens 
képeket készítettünk. A képeket szoftveresen „Texture” analízisnek vetettük 
alá a Cell Profiler alkalmazásával, mellyel meghatározható a zsírsejtek lipid 
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cseppjeinek átlagos mérete és nagysága. Emellett analizáltuk az Ucp1 exp-
resszióját minden egyes sejtre in situ. (Doan és mtsai., 2013)

Eredmények

A barna zsírszöveti marker gének kifejeződése emelkedik AAP kezelés 
hatására

Az in vitro differenciáltatott humán fehér zsírsejtek AAP kezelése a barna 
zsírszöveti marker gének legtöbbjének (UCP1, ELOVL3, CYC1, CIDEA, 
PPARGC1A) kifejeződését szignifikánsan fokozta, míg a fehér és általános 
zsírszöveti marker gének kifejeződése a kezelés hatására nem változott. (1. 
ábra) 
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1.ábra Barna zsírszöveti marker gének kifejeződése in vitro differenciáltatott, AAP 
kezelt humán fehér zsírsejtekben (n=5; *p<0,05; **p<0,01, a génkifejeződés mérté-

két a Kontrollhoz viszonyítva jelenítettük meg)

Az AAP kezelés az Ucp1 fehérje fokozott kifejeződését valamint apróbb 
lipid cseppek felhalmozását váltja ki

Az in vitro differenciáltatott humán fehér zsírsejtek AAP kezelése eredmé-
nyeként az Ucp1 fehérje kifejeződésének fokozatos emelkedését tapasztal-
tuk a kezelés időtartamának előrehaladtával teljes sejtlizátumban (2.ábra). (A 
minták fehérje tartalmát a GAPDH kifejeződésére normalizáltuk)
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2.ábra Barna zsírszöveti marker fehérje kifejeződése in vitro differenciáltatott, AAP 
kezelt humán fehér zsírsejtekben

Ezenfelül az AAP kezelés szignifikáns hatással bírt a zsírsejtek mor-
fológiájára. Hosszú távú kezelés hatására a sejtek több, apróbb zsírcseppet 
halmoztak fel, illetve szignifikánsan emelkedett a fő termogenikus fehérje, 
az Ucp1 expressziója, hasonlóan a pozitív kontrollként alkalmazott in vitro 
differenciáltatott barna zsírsejtekhez. (3.ábra)

3.ábra AAP kezelés hatása az in vitro differenciáltatott sejtek morfológiájára 
(n=3; *p<0,05)

Megbeszélés

Az elhízás a XXI. század egyik legkiemelkedőbb népegészségügyi problé-
mája. Nemcsak önálló klinikai entitás, hanem számos kórállapot független 
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rizikótényezője. Ennek ellenére az obezitás elleni terápiás repertoár igen cse-
kély. Az aktív barna zsírszövet kialakulásának, illetve funkciójának fokozása 
felnőttekben óriási lehetőséggel bír az elhízás terápiájában. Ezen felül bi-
zonyított, hogy a barna zsírszövet aktív parakrin/endokrin szövetként képes 
funkcionálni, és az általa kibocsátott faktorok képesek a teljes szervezet me-
tabolikus profilját pozitívan befolyásolni. (Stanford és mtsai., 2013)

Jelenleg irodalmi adat nem áll rendelkezésre annak tekintetében, 
hogy az AAP-k hogyan befolyásolják a humán zsírsejt differenciáció fo-
lyamatát, ezen belül a gyógyszerek hatását a barna zsírszövet kialakulására. 
Ezen felül korábbi egér, illetve patkány eredetű sejteken végzett tanulmányok 
eredményei ellentmondásosak, illetve ismereteink arra utalnak, hogy a barna 
zsírszövet differenciáció folyamata jelentősen különbözik a felnőtt emberi 
szervezetben a rágcsáló modellekhez viszonyítva. A bemutatott eredmények 
arra utalnak, hogy a hosszú távú kezelés során fennálló szérum gyógyszer 
koncentráció alkalmazása esetében az AAP képes barna zsírsejt differenciáció 
iniciálására humán ex vivo rendszerben, gén- illetve fehérje kifejeződés 
szintjén. Az AAP kezelés hatását a differenciálódó zsírsejtek funkciójára a jö-
vőben kívánjuk vizsgálni, választ keresve arra a kérdésre, hogy az emelkedett 
mennyiségű mitokondriális és szétkapcsoló gén, illetve fehérje kifejeződés, 
együtt jár-e egy potens hő termelő kapacitás és funkció kialakulásával.
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Összefoglalás

A magatartási és pszichés tünetek jelentős része a demens betegek tüneti 
képének, meghatározzák a betegek életminőségét, és hozzájárulnak a hoz-
zátartozó terhének alakulásához. Kutatásunkban megpróbáljuk feltérképez-
ni, hogyan alakulnak a magatartási és pszichés tünetek demenciával járó 
neurodegeneratív és vaszkuláris kórképekben, és ezek milyen kapcsolatban 
állnak a kognitív funkciókkal, a betegek életminőségével, és a hozzátartozó 
terhével. Munkánkban demens betegek neuropszichológiai vizsgálatát végez-
tük el, melynek része volt a kognitív funkciók, az életminőség, a betegségte-
her és a magatartási és pszichés tünetek feltérképezése. Eddigi eredményeink 
alapján a magatartási és pszichés tünetek tekintetében eltérést tapasztalatunk 
a demencia egyes típusai közt, mind a tünetek előfordulási gyakoriságát, 
mind a súlyosságát tekintve. A magatartási és pszichés tünetek előfordulási 
gyakorisága és súlyossága meghatározza a hozzátartozó terhét. 

Kulcsszavak: Demencia, Alzheimer-kór, vaszkuláris demencia, magatartási 
és pszichés tünetek
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Bevezetés

.A Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) elnevezést 
1996-ban az International Psychiatric Association (IPA) vezette be. Egy nem 
betegségspecifikus klinikai szindrómáról van szó, amelyet igen heterogén 
tünetcsoportok alkotnak. Kialakításában biológiai, pszichológiai és szociális 
tényezők interakcióit feltételezik. A költséghatékonysági, gazdasági mutató-
kat tekintve a BPSD tünetek jelentősége a kognitív tüneteket messze megha-
ladó (Finkel és mtsai., 2000).

A szindróma elnevezéséből kiindulva a BPSD tüneteket két fő cso-
portba sorolhatjuk. A viselkedési tünetek közé az agresszív magatartás, agi-
táció, kóborlás, gátlástalan viselkedés tartozik, a pszichés tünetekhez pedig a 
különböző hallucinátoros élmények, doxazmák, irritabilitás, alvás- és étvágy-
zavarok sorolhatók (Robert és mtsai, 2005).

BPSD tünetek gyakorisága

Kifejlődött demencia szindrómában a BPSD tünetek gyakorisága 20-90% 
között változik súlyosságtól függően (Bassiony és mtsai 2000). Intézeti kö-
rülmények között már 90%-os gyakoriságról is beszámoltak. Idősek ottho-
nában pedig 20-50%-os előfordulási arányokat ismerünk (Ropacki és Jeste 
2005). Fontos szempont, hogy az esetek 40%-ban nem egyetlen BPSD tünet 
van jelen, hanem igen gyakran akár ötnél több tünet is előfordulhat a de-
mens betegeknél. A BPSD tünetek jelentőségét az adja meg, hogy az idős, 
demens személyek intézeti elhelyezésének és mortalitásának legfontosabb 
meghatározói. Az intézeti elhelyezések eldöntésében kiemelkedő fontosságú 
a gondozói stressz, amely legtöbbször a BPSD tünetekre vezethető vissza. A 
BPSD tünetek mortalitási prediktor hatásával kapcsolatos felmérés szerint a 
tájékozódási problémák, elesések és az öltözködési nehézségek, mint a BPSD 
következményei, közel kétszeresére növelik a demens betegek mortalitási ri-
zikóját (Kálmán, Kálmán és Pákáski 2008).

Demencia specifikus BPSD tünetmintázatok

A BPSD tünetek mintázata jellemző az egyes specifikus demencia formák-
ra. Alzheimer-kórban elsősorban agitáció, irritabilitás, apátia és depresszió 
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a gyakori, deluziók és hallucinációk ritkábban fordulnak elő (Geerlings és 
mtsai 2000). Vaszkuláris demenciában az affektív tünetek, hangulatzavar, 
apátia fordul elő leggyakrabban, de szorongás és pszichotikus tünetek is je-
lentkezhetnek a vaszkuláris léziók talaján kialakuló frontális diszkonnekciós 
szindróma miatt (Barber és mtsai 1999).  

Kutatásunkban megpróbáljuk feltérképezni, hogyan alakulnak a magatartási 
és pszichés tünetek demenciával járó neurodegeneratív és vaszkuláris kórké-
pekben, és ezek milyen kapcsolatban állnak a kognitív funkciókkal, a betegek 
életminőségével, és a hozzátartozó terhével. A vizsgálatok során arra keres-
tük a választ, hogy kimutatható-e demenciaspecifikus kognitív tünetmintázat, 
kimutatható-e demenciaspecifikus BPSD tünetmintázat, van-e hatása a BPSD 
tüneteknek a betegek és a hozzátartozók életminőségére. A kutatásunk még 
kezdeti fázisában tart ezért az elővizsgálati eredményeket ismertetjük.

Betegek és módszerek

A kutatásban a DEOEC Pszichiátriai Tanszékén, illetve DEOEC Neurológiai 
Klinikán gondozott demenciában szenvedő betegek vesznek részt. A betegek 
vizsgálatát 2013 februárjában kezdtük. Az előzetes eredmények 2013 szep-
temberében születtek. A kutatásban eddig 36 fő került bele, átlagéletkoruk 74 
év. 

Neuodegeneratív Kevert Vaszkuláris

N: 36 fő 18 fő 11 fő 7 fő

Átlagéletkor: 74 év 
{56-83}

75 év {56-83} 78 év {68-83} 69 év {63-82}

Nem: 

Férfi:27%

Nő:73%

Férfi: 33%

Nő: 64%

Férfi: 9%

Nő: 91%

Férfi: 43%

Nő: 57%

Ábra 1.  A vizsgálati minta
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A betegek neuropszichológiai vizsgálata során a következő módszereket 
használtuk:

SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I.) (Szádóczky, 
Rózsa és Unoka 2006)

Ischaemiás pontozó skála (Kálmán, Kálmán és Pákáski 2008)

Rövid Geriátriai Depressziós Skála (Tariska 2002)

MMSE+MMMS (Tariska 2002)

ADAS-Cog (Pákáski és mtsail 2012, Valikovics 2007)

Reisberg-féle BEHAVE-AD skála (Reisberg és mtsai 1987)

Neuro-pszichiátriai mérőskála (Neuropsychiatric Inventory, NPI) (Yeh és 
Ouyang 2012)

WHO Jól-lét Index (WBI-5) (Susánszky és mstai 2002)

Betegségteher Index (Illness Intrusiveness Rating Scale, IIRS) (Novák, Szei-
fert és Mucsi 2006)

Napi Aktivitás Károsodása (Activity of Daily Living/ADL I-II) Tekin és Sibel 
2001)

Az adatok elemzése az R statisztikai program és az Excel segítségével 
történt, t-próba és variancia-analízis alkalmazásával.  A változók elem-
zését anonimizált formában, kódok segítségével végeztük el.

Eredmények

A betegek átlag MMSE pontszáma 19, vagyis egy közepesen súlyos demens 
betegcsoportról beszélünk.  A kognitív funkciók tekintetében egyik általunk 
használt mérőskálán sem találtunk szignifikáns eltérést, tehát a minta a kog-
nitív funkciók alapján homogénnek tekinthető.  

97
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Ábra 2. Kognitív funkciók eredményei a mintában

Az életminőség vizsgálatában a következő eredmények születtek. A Jól-lét 
értéke átlagosan 43%-os, ami erősen átlag alatti. Ehhez egy átlag 44 pon-
tos betegségteher társul, ami szintén elmarad az egészséges átlagtól. A há-
rom csoport összehasonlításában az látható, hogy bár az átlagok különböz-
nek, de nincs szignifikáns eltérés a három csoportban sem a jól-lét, sem a 
betegségteher tekintetében (p>0,05).

Ábra 3. Életminőség kérdőívek eredményei

Demens betegek esetében igen jelentős az időskori depresszió meg-
jelenésének gyakorisága. Ezt a minta is alátámasztja. A Geriátriai Depresszió 
Skála átlagértéke 8, ami magas pontszámnak számít, mivel 5 pont alatt tekint-
jük egészségesnek. A három csoport közt gyenge szignifikáns különbség áll 
fent (p=0,04). A vaszkuláris demensek érték el a legmagasabb pontszámokat, 
míg a neurodegeneratív csoport a legalacsonyabbakat. A vaszkuláris csoport 
magasabb pontszámát alátámasztja, hogy a vaszkuláris betegségekben (szív-
infarktus, stroke) magasabb a depresszió kialakulásának gyakorisága.

98
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Ábra 4. Rövid Geriátriai Depresszió Skála eredményei

A napi aktivitás károsodása átlagértéke 4 pont, eszközhasználat te-
kintetében 16 pont. A napi aktivitás károsodása tekintetében a minta a kog-
nitív funkciónak megfelelően alakult. A betegek ezsközhasználata közepesen 
súlyos, a funkcióképesség részben megtartott, de már szükséges a beteg ál-
landó felügyelete. A csoportok közt nincs szignifikáns különbség, mely szin-
tén a homogenitást erősíti. (ADLI p=0,8, ADLII p=0,5).

Ábra 5. Napi Aktivitás Károsodása eredmények

A hozzátartozó terhének vizsgálata kapcsán a következő eredményeket kap-
tuk: a hozzátartozók számár a hallucinációk, téveszmék és a kóros motoros 
magatartás jelentik a legsúlyosabb tünetet. Ezt követi a depresszió majd az 
agitáció és apátia. Úgy tűnik, a tünet előfordulási gyakorisága kevésbé befo-
lyásolja a hozzátartozó terhét, mint az adott tünet súlyossága.
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Ábra 6. Hozzátartozó terhe mutató eredményei

Azzal kapcsolatban, hogy ki lehet-e a mutatni demenciaspecifikus tünetmin-
tázatot, a következő eredmények születtek, a kis elemszám mellett. Az NPI 
eredményeken szignifikáns (p <0,05) különbség mutatkozik a hallucináció, 
szorongás, felhangoltság és éjszakai kórtünetek tekintetében mindhárom 
szempont tekintetében. A BEHAVE-AD eredményekben szintén szignifikáns 
(p <0,05) különbség mutatkozott a szorongás az eljövendő események miatt, 
és az egyéb fóbia mutatókban. 

Ábra 7. Szignifikáns eltérés mutató NPI mutatók

Neurodegeneratív demenciában magasabb a szorongás előfordulási gyakori-
sága, súlyosabbak a tünetek és nagyobb a hozzátartozó terhe, éjszakai kórtü-
netek viszont nem jelennek meg. Vaszkuláris demenciában gyakoribb a hallu-
cináció megjelenése, súlyosabb a hozzátartozó terhe, súlyosabbak az éjszakai 
kórtünetek, szorongás és felhangoltság viszont nem jelent meg.

A BEHAVE-AD eredményekben szignifikáns eredmény mutatkozott a jövő 
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miatti szorongás mutatóban, miszerint a vaszkuláris csoportban a legmaga-
sabb a jövő miatti szorongás, míg az egyéb fóbia szignifikánsan gyakrabban 
jelent meg a vaszkuláris csoportban.

Ábra 8. Szignifikánsan eltérő mutatók a BEHAVE-AD skálában

Végül megvizsgáltuk, hogy az egyes mutatók közt van-e valamilyen együtt 
járás, az eredmények korrelálnak-e egymással. Az életkornak a kognitív 
funkciókra van hatása, de a BPSD tünetek esetében gyenge kapcsolat mutat-
ható ki. Erős pozitív korrelációt találtam az NPI és a BEHAVE-AD eredmé-
nyek közt (korrelációs együttható=KE=0,76), vagyis az egyik tesztben magas 
pontszámot elérők a másikban is magasabb értéket érnek el, ami alátámasztja, 
hogy a két teszt hasonló itemeket tartalmaz.

Ábra 9. Jól-lét és BPSD mutatók korrelációja

A BPSD tünetek hatását vizsgálva az életminőségre és betegségteherre a kö-
vetkező eredmények születtek: A jól-lét az NPI eredményekkel közepesen 
erős negatív kapcsolatban van (KE=-0,61), mivel a jobb életminőséggel ke-
vesebb magatartási és pszichés tünet jár együtt, ez a BEHAVE-AD esetében 
hasonlóan alakul (KE=-0,54). A betegségteherrel kapcsolatban szintén ha-
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sonló összefüggés látható, több magatartási és pszichés tünet előfordulása 
rosszabb betegségteher index értéket eredményez. (BDI-NPI=0,61, BDI-BE-
HAVE-AD=0,65).

Ábra 10. Betegségteher és BPSD tünetek korrelációja

Egy esetben volt még erős korreláció, a mindennapi eszközhasználat és a 
kognitív funkciók közt, vagyis rosszabb kognitív funkcióval rosszabb eszköz-
használat és a napi aktivitás súlyosabb károsodása jár együtt (ADL II-MMSE 
KE=0,68, ADL II-MMMS KE=0,7, ADL II-ADAS KE=-0,76).

Ábra 11. Kognitív funkciók és eszközhasználat korrelációja

Összefoglalás és Megbeszélés

A magatartási és pszichés tünetek, melyek a kutatásunk középpontjában áll-
nak, igen jelentős mértékben megjelennek a betegek mindennapjaiban, erő-
sen hozzájárulva az életminőségük csökkenésére és a hozzátartozó terhének 
növekedésére. Minden beteg beszámolt valamilyen tünet megjelenéséről, a 
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legtöbben több tünetről is, ami alátámasztja, hogy szükséges foglalkozni a té-
mával. A magatartási és pszichés tünetek jelentős mértékben meghatározzák 
mind a beteg életminőségét, mind a hozzátartozó terhét. Úgy tűnik, hogy van 
különbség a magatartási és pszichés tünetek megjelenésének gyakoriságában 
és súlyosságában az egyes demencia szindrómák esetében, mely alátámasztja 
kezdeti hipotézisünket, miszerint kimutatható demenciaspecifikus tünetmin-
tázat. 

Magyarországon eddig nem történt olyan vizsgálat, mely neuropszi-
chológiai szempontból vizsgálta volna a demens betegeket a BPSD tünetek 
feltérképezése céljából. Ezért nagyon fontos a kutatás folytatása, az elemszám 
növelése, hogy pontos képet kapjunk a BPSD tünetek előfordulási gyakorisá-
gáról hazai mintán. Továbbá a betegek utánkövetésével arról is képet kapha-
tunk, hogyan változnak a BPSD tünetek a kognitív funkciók progrediálásával 
és ez milyen hatással van az életminőségre. Emellett vizsgáljuk, hogy egész-
ségpszichológiai szemponból milyen nehézségeik vannak a demens betegek-
nek és hozzátartozóiknak. A kutatás folytatásaként nagyobb mintaelemszám 
mellett újra értékeljük az eredményeket, követjük a betegeket a progresszió 
monitorozása céljából, és hoszú távon tervezzük a diagnózis alátámasztását 
autopsziával, illetve az egyes magatartási és pszichés tünetek neuroanatómiai 
hátterének feltérképezését.
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Absztrakt

A Pécsi Tudományegyetem, Migrációs-egészségügyi Tanszékének munkatársai 
kérdőíves felmérés során vizsgálták határrendészeti kirendeltségek, őrzött 
szállások és menekülteket befogadó állomások dolgozóinak foglalkozás-
egészségügyi kockázataikkal kapcsolatos ismereteit. Az eredmények a 
dolgozók fokozott fizikai és mentális foglalkozás-egészségügyi kockázatára 
hívják fel a figyelmet. Megállapítható, hogy szignifikáns hiányosságok 
vannak a dolgozók egészségügyi tájékozottságában és képzési programjában. 
Tekintettel a hazánkba érkező migránsokkal, menekültekkel első körben 
találkozó dolgozók fokozott fizikai és mentális egészségügyi kockázatára, 
rendkívül fontos lenne számukra a migráció egészségügyi vonatkozásaival 
kapcsolatos témákban is képzési programokat kidolgozni és lebonyolítani. 
Ilyen programok nagymértékben hozzájárulhatnak mind a dolgozók 
foglalkozás-egészségügyi, mind pedig a fogadó országok közegészségügyi 
biztonságának fokozásához.

Kulcsszavak: nemzetközi migráció, foglalkozás-egészségügy, egészségügyi 
kockázatok, képzési program, kérdőíves felmérés
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Bevezetés

Kutatások igazolják, hogy az Európai Unió tagállamainak területén 
több mint 50 millió bevándorló él, és számuk éves átlagban kb. 1 millió fővel 
gyarapszik (United Nations, 2009). A háborúkból, üldöztetésből, természeti 
katasztrófák elől vagy a jobb megélhetés reményében menekülők befogadása 
és sikeres integrációja a humanitárius szempontokon túlmenően gazdasági 
szempontból is rendkívül fontos az Unió elöregedő társadalmaiban. Azonban 
az utóbbi évekre jellemző, ugrásszerűen felgyorsult migráció -különös 
tekintettel a nem-EU tagállamokból érkező migránsokra- nem elhanyagolható 
egészségügyi, népegészségügyi kockázatot hordoz. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) éves kiadványaiban jól nyomonkövethető, hogy 
bizonyos ’indikátor’ betegségek (tbc, AIDS stb.) előfordulása a migráció 
szempontjából küldő országban sokszorosa ugyanezen megbetegedések 
fogadó országon belüli gyakoriságának (WHO, 2012). Bizonyos, a 
védőoltásoknak köszönhetően az Unióban már gyakorlatilag eradikáltnak 
tekinthető, ún. ’védőoltással megelőzhető megbetegedések’ (pl. morbilli, 
poliomyelitis) a küldő országokban - elsősorban a nem megfelelő vakcinációs 
fegyelem miatt - még napjainkban is gyakori előfordulásúak. Ezen betegségek 
újbóli megjelenése a fogadó országokban tekinthető a migrációval együttjáró 
legjelentősebb egészségügyi kockázatnak.

A Magyarországon élő bevándorlók száma kb. 250 000 fő, kb. 
40%-uk nem EU tagország állampolgára. Hazánk 2007-ben csatlakozott a 
Schengeni Egyezményhez, és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az EU 
schengeni övezetének keleti, délkeleti határát képezi. Tekintettel arra, hogy 
aki ezt a határt átlépi, az gyakorlatilag további határellenőrzés nélkül eljuthat 
Európa nagy részébe, így már a csatlakozást követő évben is rohamosan 
nőtt a távoli földrajzi területekről érkező, illegális határsértők száma. 
2013 első félévében azonban korábban soha nem látott menekültáradat 
érte el hazánkat. Ennek hátterében – részint - egy jogszabályváltozás állt, 
amely megszüntette az illegális menedékkérők idegenrendészeti őrizetbe 
helyezésének kötelezettségét és lehetővé tette, hogy aki hazánkba érkezik és 
menedékjogi kérelmet nyújt be, azt  - legalitásától függetlenül – ún. „nyitott” 
objektumban, menekülteket befogadó állomáson kell elhelyezni. Ennek a 
szabályozásnak köszönhető, hogy 2013 január és augusztus között több, mint 
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15 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be hazánkban. 

2007-2009 között a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán 
működő Migrációs Egészségügyi Tanszék az International Organization 
for Migration (IOM) együttműködésével nemzetközi felmérést végzett az 
új schengeni határövezet mentén (PHBLM projekt). A projekt fő célja a 
határmenti közegészségügyi biztonság feltérképezése volt. Eredményeik 
rávilágítottak mind az alapvető infrastukturális problémákra, mind pedig a 
határőr személyzet ismereteinek hiányosságaira a migránsokkal kapcsolatos 
egészségügyi kockázatot illetően (Szilárd és Baráth 2011). Jelen kutatás 
célja a korábbi felmérés kisebb volumenű, hazai utánkövetése, továbbá a 
vizsgálatok kiterjesztése a menekülteket befogadó állomások dolgozóira. 
Felmérésünk során feltérképeztük a határrendészeti kirendeltségek, őrzött 
szállások és a befogadó állomások egészségügyi és nem-egészségügyi 
dolgozóinak ismereteit és attitűdjeit az őket érő mindennapos, nemzetközi 
migrációval együttjáró fizikai és mentális egészségügyi kockázatokról. 

Anyagok és módszerek

2013 április és szeptember között anonim kérdőíves módszerrel 
vizsgáltuk a határrendészeti kirendeltségek (HRK), őrzött szállások (ŐSZ) 
és menekülteket befogadó állomások (MBÁ) dolgozóinak ismereteit és 
attitűdjeit a foglalkozás-egészségügyi kockázataikat illetően. Tíz helyszínen 
összesen 70 dolgozót kérdeztünk meg; egészségügyi alkalmazottakat és nem-
egészségügyi (többségében rendészeti) feladatokat ellátó dolgozókat egyaránt. 
A válaszadói ráta 78%-os volt. A felmérés eszköze anonim, önkitöltős kérdőív 
volt, 43 többségében zártvégű kérdéssel. A kérdések demográfiai adatokra, 
elvégzett egészségügyi képzésekkel kapcsolatos adatokra, a munkavégzéssel 
együttjáró biológiai, kémiai és mentális kockázatokra, fertőző betegségekre 
vonatkozó ismeretekre (tünetek, terjedés, megelőzés stb.) és a megelőzéssel 
kapcsolatos viselkedésre, attitűdökre vonatkoztak. 

A vizsgált populáció

A kutatás látóterébe került, összesen 70 fő, migránsokkal/ 
menedékkérőkkel közvetlen kapcsolatban álló dolgozók nagy része (70.0%) 
férfi és többségük nem-egészségügyi dolgozó (84.3%) volt. A megkérdezettek 
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fele határrendészeti kirendeltségek dolgozója, 31.4%-a őrzött szálláson 
dolgozik és 18.6%-a menekülteket befogadó állomás alkalmazottja.

Statisztikai analízis

A statisztikai adatok feldolgozása az SPSS 21.0 programcsomaggal 
történt. Minden változó esetében leíró statisztikai elemzések és gyakorisági 
táblázatok készültek. A nominális változókat Pearson-féle khi-négyzet teszttel 
értékeltük. Az értékelésnél kitűzött döntési szintnek, az orvosi és biológiai 
problémák esetén használatos 5%-os értéket fogadtuk el. 

Eredmények

A kérdőívek kiértékelését nemenként, továbbá a három, különböző 
feladatkört ellátó intézmény-típus szerint, valamint a munkavégzés jellege 
szerint végeztük. 

Kémiai, biológiai és mentális kockázatoknak való kitettség, valamint 
egyes fertőző betegségekkel való megfertőződés kockázatának 
értékelése

A kutatásban résztvevők 5 fokozatú skálán értékelték egyes biológiai, 
környezeti és mentális kockázati tényezőkkel való kitettségüket. Az ’emberi 
váladékokkal (széklet, vizelet, nyál stb.)’ való érintkezés -érthető módon- 
inkább az egészségügyi dolgozók számára jellemző kockázati tényező, 
de viszonylag gyakran érintkezhetnek munkavégzésük során ezekkel az 
anyagokkal azok is, akik nem egészségügyi feladatokat látnak el (37.3%). 
A szóbeli erőszakkal való fenyegetettség gyakori mentális kockázatnak 
tekinthető: a válaszadók 35-40%-a rendszeres verbális fenyegetettségnek van 
kitéve munkája során.

Válaszadóinkat értékelték egyes fertőző betegségekkel való 
megfertőződésük kockázatát. A HRK-en dolgozói értékelték legmagasabbra a 
fertőző betegségekkel történő megfertőződés kockázatát (10-30% vs. 20%>); 
legmagasabb kockázatot a Hepatitis-B-nek, a tbc-nek és a hasmenéssel 
járó fertőzéseknek tulajdonították (50%<). A befogadó állomások 
dolgozói legjobban a rühösséggel való megfertőződéstől tartanak a (62%). 
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Válaszadóink számára a szifilisszel és maláriával való megfertőződés a 
legkevésbé valószínű (12%<).

Egészségügyi tájékozottság értékelése

A kutatásunk során alkalmazott kérdőívünk egyes kérdései a dolgozók 
egészségügyi tájékozottságának szubjektív önértékelésére vonatkoztak, míg 
más kérdések révén igyekeztünk objektív képet kapni a dolgozók tényleges 
ismereteiről (1. táblázat). Figyelemre méltó, hogy pl. a határátkelőhelyeken 
dolgozó, migránsokkal legelőször találkozó határrendészeti dolgozók közel 
fele (48.6%) gyengének ill. nagyon gyengének értékelte saját ismereteit a 
fertőző betegségek jeleit, tüneteit illetően.

ÖSSZ.

Nem Foglalkozás jellege Munkahely típusa

Férfi Nő

p-érték

Eü-i
Nem

eü-i
p-érték

HRK ŐSZ MBÁ
p-

értékn=70

%

n=49

%

n=21

%

n=11

%

n=59

%

n=35

%

n=22

%

n=13

%

Ismeretei a gyakori fertőző 

betegségek jeleiről, tüneteiről
        

 Nagyon gyenge 5.7 8.2 0.0

0.002

0.0 6.8

0.007

5.7 9.1 0.0

0.105

 Gyenge 30.0 36.7 14.3 9.1 33.9 42.9 22.7 7.7

 Átlagos 51.4 49.0 57.1 54.5 50.8 45.7 54.5 61.5

 Jó 11.4 6.1 23.8 27.3 8.5 5.7 13.6 23.1

 Nagyon jó 1.4 0.0 4.8 9.1 0.0 0.0 0.0 7.7

Ismeretei a gyakori fertőző 

betegségek terjedési módjairól 
        

 Nagyon gyenge 4.3 6.1 0.0
 

0.031

 

0.0 5.1

0.001

2.9 9.1 0.0

0.008

 Gyenge 22.9 30.6 4.8 0.0 27.1 34.3 18.2 0.0

 Átlagos 58.6 49.0 81.0 54.5 59.3 60.0 54.5 61.5

 Jó 11.4 14.3 4.8 27.3 8.5 2.9 18.2 23.1

 Nagyon jó 2.9 0.0 9.5 18.2 0.0 0.0 0.0 15.4

Ismeretei a gyakori fertőző 

betegségek megelőzéséről 
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 Nagyon gyenge 1.4 2.0 0.0
 

0.05 

 

0.0 1.7

0.001

0.0 4.5 0.0

0.007

 Gyenge 5.7 8.2 0.0 0.0 6.8 8.6 4.5 0.0

 Átlagos 51.4 55.1 42.9 18.2 57.6 68.6 45.5 15.4

 Jó 31.4 26.5 42.9 36.4 30.5 22.9 31.8 53.8

 Nagyon jó 10.0 8.2 14.3 45.5 3.4 0.0 13.6 30.8

A kiválasztott fertő-zések (8) 

terjedési módjainak ismerete 
        

Jó válaszok 

aránya

< 25% 2.9 2.0 4.8

0.956

0.0 3.4

0.054

2.9 4.5 0.0

0.001
26-50% 22.9 24.5 19.0 9.1 25.4 31.4 18.2 7.7

51-75% 50.0 49.0 52.4 45.5 50.8 45.7 72.7 23.1

75%< 24.3 24.5 23.8 45.5 20.3 20.0 4.5 69.2

1. táblázat Egészségügyi tájékozottság értékelése

Ha p < 0.05, 5%-nál kisebb a valószínűsége annak, hogy az adott érték 
véletlen eredménye, 
n= válaszadók száma
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Néhány kiválasztott megelőző/ védőintézkedés alkalmazása fertőző 
beteggel való érintkezés gyanúja esetén

Kérdőívünk egyes kérdései kitértek a fertőző betegségekkel 
szemben alkalmazott  megelőző/védekező módszerekre is. A legáltalánosabb 
módszernek a kézmosás tekinthető (95%<), jellemző továbbá a gumikesztyű 
ill. kézfertőtlenítő használata mind az egészségügyi dolgozók (90% felett) 
mind a nem egészségügyiek körében (68-71%). A feltételezhetően fertőző 
beteg elkülönítését leginkább az őrzött szállásokon alkalmazzák (68% versus 
25% a másik két objektumban). 

Képzettség, a munkáltató által szervezett képzése(ke)n való részvétel

Számos kérdést tettünk fel a kutatásban résztvevők képzettségével, 
valamint a munkáltatójuk által szervezett képzéseken való részvételükkel 
kapcsolatosan (2. táblázat). 

ÖSSZ
Nem Foglalkozás jellege Munkahely típusa

Férfi Nő
p-érték

Eü-i Nem
eü-i p-érték

HRK ŐSZ MBÁ
p-értékn=70

%
n=49

%
n=21

%
n=11

%
n=59

%
n=35

%
n=22

%
n=13

%
Résztvett 70.0 67.3 76.2

0.393

100.0 64.4

0.069

62.9 77.3 76.9

0.562

 

Szakmai 
továbbképzés 
(rendészeti, bűn-
megelőzési)

31.4 38.8 14.3 9.1 35.6 31.4 31.8 30.8

Migrációval kap-
csolatos képzés
(multikulturális)

15.7 6.1 38.1 36.4 11.9 14.3 13.6 23.1

Pszichológiai, 
mentálhigiénés, 
stb. képzés

11.4 8.2 19.0 18.2 10.2 2.9 13.6 30.8

Egyéb (pl. önvé-
delem, nyelvi) 12.9 16.3 4.8 0.0 15.3 2.9 31.8 7.7

 Résztvett, de 
nem részletezte 12.9 12.2 14.3 36.4 8.5 8.6 22.7 7.7

Nem vett részt 22.9 22.4 23.8 0.0 27.1 28.6 13.6 23.1

Nem tudja/ NV 5.7 8.2 0.0 0.0 6.8 8.6 9.1 0.0

2. táblázat Munkáltató által szervezett képzéseken való részvétel

Ha p < 0.05, 5%-nál kisebb a valószínűsége annak, hogy az adott érték 
véletlen eredménye, 
n= válaszadók száma, NV= nem válaszolt
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Válaszadóink többsége középfokú érettségivel rendelkezik, míg kb. 
¼ a felsőfokon végzettek aránya. Ez utóbbiak többsége jellemzően a befogadó 
állomásokban dolgozik: pedagógus, szociális munkás ill. menekültügyi 
főreferensek, míg a diplomások a HRK-eken többnyire alosztályvezetőként 
dolgoznak.
Viszonylag magas, 70% azok aránya, akik részt vettek már a munkáltatójuk 
által szervezett egy vagy több szakmai képzésen, továbbképzésen: főleg 
rendészeti témákban (bűnmegelőzés, okmányvizsgálat, lövészet stb.). 
Migrációval kapcsolatos témákban való továbbképzésben alig minden 6. 
válaszadó vett részt (16%), jellemző módon inkább az egészségügyi dolgozók 
(pl. multikulturális képzés). Pszichológiai, mentálhigiénés, stresszoldó, 
konfliktuskezelési és  kommunikációs tréningeket válaszadóink 11.4%-
a jegyezte, elsősorban a menekülteket befogadó állomások alkalmazottai 
(30.8%). A felmérésban résztvevő alkalmazottak közel 1/4-e (22.9%) soha 
nem vett részt semmilyen, munkáltató által szervezett továbbképzésen.

Megbeszélés

Kutatásaink eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 
hazánkba érkező migránsokkal, menedékkérőkkel első körben találkozó, 
velük foglalkozó rendészeti és egészségügyi dolgozók fokozott fizikai és 
mentális foglalkozás-egészségügyi kockázatnak vannak kitéve mindennapos 
munkavégzésük során. Az egészségügyi dolgozók 2/3-a ‘gyakran’, míg a 
rendészeti dolgozók 1/3-a is érintkezik ‘alkalmanként’ emberi testből származó 
váladékokkal. Traumatikus eseményekkel leggyakrabban a menekülttáborok 
dolgozói szembesülnek, ahol a menedékkérők hosszabb időt is eltölthetnek 
mialatt kérelmeik elbírálására várakoznak (akár 1 év is lehet). A menekültek 
részéről megnyilvánuló agresszív fellépést ill fenyegetettség-érzést a 
helyszínbejárások és elbeszélgetések során az egészségügyi dolgozók számos 
alkalommal szóvá tették (pl. drogfüggő menekültek esetén, akik próbálják a 
gyógyszerszekrényt megközelíteni). A gyakori fertőző betegségek jeleinek 
és tüneteinek ismerete a dolgozók önértékelése szerint gyenge, csak minden 
10. megkérdezett értékelte saját ismereteit legalább ‘jó’-nak. A rendészeti 
dolgozók 80%-a és még az egészségügyi dolgozók 55%-a sem rendelkezik 
megfelelő (75% feletti) ismeretekkel a fertőző betegségek terjedési módjait 
illetően. 

A fertőző megbetegedések kockázatainak és következményeinek 
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alacsonyabb szintű megértése, a migrációval együttjáró fokozott foglalkozás-
egészségügyi kockázatokkal és azok megelőzésével kapcsolatos ismeretbeli 
– és következésképpen gyakorlati alkalmazásbeli - hiányosságok, 
akadályozhatják táborokban dolgozó személyzetet a szükséges preventív 
módszerek alkalmazásában, kockáztatva ezzel saját, a kollégáik és 
családtagjaik egészségét. Ugyanakkor akár súlyos közegészségügyi 
konzekvenciái is lehetnek a teljes fogadó társadalomra nézve, beleértve a 
védőoltással megelőzhető megbetegedések esetleges újbóli megjelenését.

Tanulmányunk betekintést nyújt a hazánkba érkező migránsokkal, 
menedékkérőkkel elsőként találkozó, őket ellátó, velük legközelebbi 
kapcsolatban álló rendészeti és egészségügyi dolgozók saját, foglalkozás-
egészségügyi kockázataikkal kapcsolatos önértékelésébe; a fertőző betegségek 
megelőzésével kapcsolatos ismereteikbe és tájékoztatást ad a személyzet által 
végzett képzésekről három különböző, a migránsok ellátására specializálódott 
intézményben: határrendészeti kirendeltségeken, őrzött szállásokon és 
menekülteket befogadó állomásokon. Eredményeink megerősítik, hogy 
jelentős hiányosságok vannak a dolgozók egészségügyi kérdésekben való 
tájékozottságában és ennek  több szempontból is súlyos következményei 
lehetnek, beleértve a dolgozók fokozott foglalkozás-egészségügyi 
kockázatát, valamint a fogadó országok fokozott kockázatát a védőoltással 
megelőzhető megbetegedések újbóli megjelenését illetően. Eredményeink 
alapján arra következtethetünk, hogy hiányosságok vannak a dolgozók 
képzési, továbbképzési programjában, nevezetesen a nemzetközi migráció 
foglalkozás-egészségügyi, közegészségügyi vonatkozásaival kapcsolatos 
témák tekintetében, és szükségszerű lenne ezeket a hiányosságokat mielőbb, 
hathatósan pótolni. Az átfogó, szakmailag megalapozott ismeretek fokozhatják 
a dolgozókban a preventív szemlélet kialakulását, így a betegségmegelőző 
módszerek tudatos alkalmazását is, ezáltal is hozzájárulva a fokozott 
foglalkozás-egészségügyi, közegészségügyi biztonsághoz. Mindezért 
rendkívül fontos lenne számukra célzott, jól szervezett és megfelelően 
kidolgozott oktatási, továbbképzési progamokat fejleszteni és lebonyolítani, 
sőt, még hatékonyabb lenne beépíteni a migrációs-egészségüggyel kapcsolatos 
ismereteket a rendészeti és egészségügyi dolgozók graduális képzésébe. 
Végül, hadd hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi migrációval 
együttjáró, fokozott foglalkozás-egészségügyi kockázatok, beleértve a távoli 
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földrészekről érkező menekültekkel kapcsolatos, mindennapos fizikai és 
mentális kontaktust, mindezidáig nem kaptak kellő figyelmet hazánkban, 
sem az egészségügyi ellátórendszer, sem pedig az egészségügyi döntéshozók 
részéről. A helyzet javítását szolgáló, újonnan kidolgozásra kerülő képzési 
programok hatásainak folyamatos monitorozása, és a visszajelzések alapján 
a programok további fejlesztése szükséges ahhoz, hogy megismerjük azok 
hatékonyságát és valódi értékét.

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
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Absztrakt

A Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibítorai a celluláris Ca2+ fluxusok 
módosításával pozitív inotróp hatást fejthetnek ki, a szakirodalmi adatok 
azonban nem egységesek az inotróp hatás tekintetében. Jelen vizsgálatunkban 
ezt a kérdést egy új gátlószer, az ORM10103 alkalmazásával vizsgáltuk 
kutya kamrai szívizomsejteken, a sejtkontrakciók, Ca2+-tranziensek és 
transzmembrán Ca2+-és NCX-áramok mérésével. Eredményeink szerint 
pozitív inotróp hatást csak az NCX reverz (Ca2+ bevitel) irányú működésének 
előzetes visszaszorítása után kaphatunk, míg az NCX reverz irányának 
megnövekedett részvétele esetén az NCX-gátlás negatív inotróp hatású. 
Eredményeink  arra utalnak, hogy terápiásan használható pozitív inotróp 
hatást csak olyan gátlószerekkel érhetünk el, amelyek kevésbé érintik az 
NCX reverz irányú működését. 

Kulcsszavak: NCX, NCX inhibitorok, inotróp hatás, Ca2+-háztartás

Bevezetés

A kardiovaszkuláris betegségekkel összefüggő halálozás továbbra 
is vezető helyet foglal el a mortalitási okok között. A szívelégtelenség 
előfordulása folyamatosan emelkedik, és 5 éven belüli mortalitása továbbra is 
igen magas. A farmakológiai alapkutatás számára fontos feladat tehát az újabb 
gyógyszertámadáspontok felderítése a szívelégtelenség kezelése számára 
(Iwamoto and Kita 2004). Az utóbbi években egyre több eredmény támasztja 
alá azt a feltételezést, hogy a szívizomsejtek membránjában levő Na+/Ca2+-
exchanger (NCX) gátlásával a kontraktilitás fokozódása, vagyis pozitív 
inotróp hatás érhető el a szívben. Az NCX a szívizomsejtek legfontosabb 
Ca2+ eltávolító útvonalát biztosítja az ún. forward irányú működése révén, 
így védelmet biztosít a sejtek Ca2+-túlterhelése, a Ca2+ overload ellen. Az 
NCX ugyanakkor reverz irányú működése révén gyors Ca2+ beáramlást 
is biztosít, amely hozzájárul a kontrakciók inicializálásához. Az NCX 
kétféle irányú működése közötti egyensúly fontos tényező a celluláris Ca2+ 
egyensúly fenntartásában. Szívbetegségekben ez az egyensúly eltolódik, ami 
további patogenetikai tényező. A szívelégtelenség progressziója során az 
NCX expressziója fokozódik (Hobai and O’Rourke 2000), így a szívciklus 
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kezdetén a reverz NCX által közvetített fokozott Ca2+ beáramlás hozzájárul 
ugyan a kontrakciós erő fenntartásához, de a szívciklus végén a fokozott Ca2+ 
eltávolítás az egyébként is károsodott működésű szarkoplazmatikus retikulum 
elől eltávolítja a Ca2+-ot, csökkentve ezáltal a kontrakciók kiváltásához 
rendelkezésre álló intracelluláris Ca2+ mennyiséget. A fokozott NCX-aktivitás 
gyógyszeres gátlása tehát a kontrakciós erő fokozásával jótékony hatású lehet 
a szívelégtelen betegek kezelésében (Antoons et al. 2012).

Az inotróp hatás a Ca2+ egyensúlyra való nettó hatás függvénye, 
tehát a Ca2+-influx és Ca2+ efflux gátlásának relatív mértékétől és ezen 
mechanizmusoknak a Ca2+ háztartásban betöltött relatív szerepétől függ. 
A különböző NCX-gátlók eltérő mértékben gátolhatják az NCX működési 
irányait (Birinyi et al. 2005). A SEA0400 közel azonos mértékben gátolja 
a reverz és forward NCX aktivitást, alkalmazásával sok vizsgálatban értek 
el pozitív inotróp hatást, amely annak tulajdonítható, hogy a reverz módhoz 
képest a forward módnak nagyobb szerepe van a Ca2+-egyensúlyban (Acsai 
et al. 2007). Más közlemények viszont nem találtak pozitív inotróp hatást a 
SEA0400-zal. A farmakológiai NCX-gátlással kiváltható pozitív inotróp hatás 
tehát további vizsgálatokat igényel. A legújabb NCX-gátló az ORM10103, 
mely az első vizsgálatok alapján  szelektíven gátolja az NCX működését, 
anélkül, hogy más ioncsatornák működését befolyásolná (Jost et al. 2013).  

Célkitűzések

Vizsgálataink célja az volt, hogy a legújabban leírt szelektív NCX-
gátló, az ORM10103 inotróp hatásait elemezzük. Mivel a szakirodalomban 
ellentmondó adatok vannak a korábbi NCX-gátlók lehetséges pozitív inotróp 
hatásait illetően, ezért célul tűztük ki egyúttal az NCX gátlással kiváltható 
pozitív inotróp hatás feltételeinek szisztematikus felderítését is.

Módszerek

Kísérleteinket kutya szívből izolált kamrai izomsejteken végeztük 
(Jost et al. 2013).  A Ca2+-háztartás vizsgálatát téringerléssel stimulált, 
Fluo-3 Ca2+-szenzitív fluoreszcens festékkel feltöltött sejteken végeztük. Az 
NCX aktivitását a forward és reverz irányú működés által generált inward 
és outward irányú áramok mérésével jellemeztük teljes sejt patch clamp 
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metodika alkalmazásával. Mindkét módszer esetén párhuzamosan a sejtek 
kontrakcióját is regisztráltuk. Az NCX működési irányi közötti egyensúlyt 
a külső és belső oldatok Ca2+ és Na+ koncentrációinak változtatásával 
befolyásoltuk.

 
Eredmények

Normál fiziológiás körülmények között az ORM10103 nem 
befolyásolta lényegesen sem a CaT, sem pedig a kontrakciók nagyságát. Ezzel 
szemben, ha a külső oldat Na+ koncentrációját az eredeti 140 mM-ról 70 mM-
ra csökkentettük, jelentős pozitív inotróp hatást tapasztaltunk a megerősödött 
reverz NCX-aktivitás következtében. Ilyen körülmények között alkalmazva 
az ORM10103-at, szignifikáns negatív inotróp hatást regisztráltunk mind a 
CaT, mind pedig a sejtkontrakciók tekintetében (1. ábra). 

n=7, * p<0.05, ANOVA for repeated measures, Bonferroni post hoc test
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1. ábra: Az ORM10103 reverz irányba eltolódott NCX egyensúly esetén negatív 
inotróp hatást mutat izolált kutya kamrai szívizomsejteken; a.u.: önkényes egység.
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Hasonló eredményeket kaptunk akkor is, ha az intracelluláris Na+ 

koncentráció növelésével váltottuk ki a fokozottabb reverz NCX-aktivitást. 
Erre a célra a gyors feszültségfüggő Na+-áram inaktivációját lassító ATX-II 
toxint alkalmaztuk, melynek hatására jelentős CaT és kontrakció-növekedést 
észleltünk. ORM10103 alkalmazásakor ebben az esetben is szignifikáns 
negatív inotróp hatást tapasztaltunk.  

Az előzőekkel ellentétes eredményeket kaptunk azokban a 
kísérleteinkben, amelyekben az NCX forward működését erősítettük, a 
reverz irányút pedig gyengítettük. Ezt a külső oldat Ca2+ koncentrációjának 
csökkentésével illetve forskolin alkalmazásával értük el. Ilyen körülmények 
között az ORM10103 enyhe, de szignifikáns mértékben növelte a CaT-t és a 
kontrakciókat (2. ábra).
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n=7, * p<0.05, ANOVA for repeated measures, Bonferroni post hoc test
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2. ábra: Az ORM10103 forward irányba eltolódott NCX egyensúly esetén enyhe 
pozitív inotróp hatást mutat izolált kutya kamrai szívizomsejteken; a.u.: önkényes 

egység.
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Teljes sejt patch clamp konfigurációban az NCX egyensúlya és így 
a Ca2+-háztartásban betöltött szerepe módosítható a szívizomsejtek külső 
és belső oldatának változtatásával, továbbá a megfelelő feszültségprotokoll 
alkalmazásával. Kísérleteinkben az NCX reverz irányú működését magas, 
20 mM belső Na+ koncentrációval és pozitív, +30 mV-os stimuláló feszültség 
impulzus alkalmazásával erősítettük. 
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3. ábra: Az ORM10103 inward (negatív irányú) NCX-áramot gátol és pozitív 
inotróp hatású előzetesen felerősített forward NCX esetén (bal oldalon). A reverz 

irányba eltolt NCX egyensúly esetén azonban outward (pozitív irányű) NCX-áramot 
gátol és negatív inotróp hatást gyakorol a szívizomsejtekre.

Ebben az esetben az ORM10103 hatására a feszültség impulzus alatt 
jelentős outward áram gátlást tapasztaltunk, a sejtkontrakciók pedig jelentősen 
csökkentek. Ezzel ellentétben, alacsony, 5 mM-os belső Na+ és alacsony, 
0 mV-os feszültségimpulzus esetén az ORM10103 után a kontrakciók 
növekedtek, és inward irányú áram gátlását tapasztaltuk a protokoll során (3. 
ábra).
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Megbeszélés

Kísérleteink szerint normál körülmények között az ORM10103 nem 
befolyásolja lényegesen a kontrakciók erősségét izolált kutya szívizomsejtekben. 
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy kutya szívizomsejtek esetén a reverz 
és forward irányú NCX-gátlás kiegyenlíti egymás hatását a Ca2+ beáramlás 
és a Ca2+ eltávolítás tekintetében. Mivel tudjuk, hogy a kutya szívizomsejtek 
Ca2+ háztartásában az NCX forward irányú működése (Ca2+ eltávolítás) jóval 
nagyobb Ca2+ fluxust jelent a reverz NCX-en keresztüli Ca2+-beáramláshoz 
képest, a semleges eredő hatás csak úgy képzelhető el, ha a nagyobb szerepet 
játszó forward mód gátlása kisebb mértékű a reverz mód gátlásához képest. 
Az eredő semleges hatás kialakulásához az is hozzájárulhat, hogy az NCX 
reverz módja (Ca2+ beáramlás), alacsony hatékonysággal, de közvetlenül is 
szerepet játszik a Ca2+ indukálta Ca2+ felszabadulás kiváltásában és így a 
kontrakciók létrehozásában (Sipido et al. 1997). Íly módon a kisebb mértékű 
Ca2+ beáramlás gátlása is viszonylag nagy következnényekkel járhat a 
kontrakciók erejének szempontjából.  

További eredményeink is támogatják a fenti gondolatmenetet. 
Azokban a kísérleteinkben, amelyekben a reverz NCX-en keresztüli Ca2+ 
beáramlást növeltük (alacsony külső [Na+], magas belső [Na+]) minden esetben 
pozitív inotróp hatást tapasztaltunk a reverz NCX felerősítése miatt. Ez a 
megnövekedett Ca2+ tartalommal magyarázható, amelynek a reverz NCX-en 
keresztüli nagyobb Ca2+ beáramlás mellett a forward NCX enyhe csökkenése 
is kedvez ebben az esetben, hiszen a külső és belső [Na] változása is tkp. az 
NCX reverzál potenciálját tolja el, s így a két működési mód ellentétes irányban 
változik. Ilyen előzmények után alkalmazva az ORM10103-at azt tapasztaltuk, 
hogy mind a CaT mind pedig a sejtkontrakciók nagysága a kiindulási szintre 
csökkent, ami arra utal, hogy a reverz NCX erősödését az ORM10103 teljes 
mértékben blokkolni képes. A várt pozitív inotróp hatással ellentétben tehát 
ezekben az esetekben éppen ellentétes változást tapasztalhatunk az NCX-
gátlás eredő következményeként. Ezek az eredmények is alátámasztják azt 
az elképzelésünket, hogy a reverz NCX gátlása valószínűleg közel teljes 
mértékű, szemben a forward NCX gátlásával, ami valószínűleg nem teljes. 
Ha ugyanis közel teljes mértékben gátolnánk a forward NCX által közvetített 
Ca2+ kiáramlást, akkor mindenképpen, még előzetesen erős reverz NCX 
esetén is pozitív inotróp hatást tapasztalnánk,  hiszen a teljes szívciklus során 
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a forward NCX által szállított Ca2+ mennyisége mindig nagyobb a reverz 
NCX által bevitt Ca2+ mennyiségénél, mivel a forward NCX-nek még az 
ICaL közvetítésével bejutott Ca2+ mennyiséget is el kell távolítania. Ha ez 
nem így történne, a sejt Ca2+ tartalma néhány szívciklus alatt olyan mértékben 
megnövekedne, hogy az akár a sejt halálához is vezetne. Ilyen jelenséget 
viszont egyáltalán nem tapasztaltunk a kísérleteink során. 

A forward NCX limitált gátlására utalnak azon kísérleteink is, 
amelyekben az NCX forward irányát erősítettük. Téringerléses kísérletekben 
a külső [Ca2+] csökkentésével facilitálható a Ca2+ eltávolítás. A csökkent külső 
[Ca2+] miatt az ICaL révén a sejtbe áramló Ca2+ is csökken, amit a sejtekhez 
adott forskolinnal ellensúlyoztunk. Forskolin hatására megemelkedik az 
intracelluláris cAMP szint, melynek következtében megnő az ICaL, a 
szarkoplazmatikus retikulum Ca2+ felvétele és a Ca2+ felszabadulás, tehát a CaT 
is, s mindez előtérbe helyezi a forward NCX-en keresztüli Ca2+ eltávolítást. 
A patch clamp kísérletekben a feszültség protokoll legmagasabb szakasza is  
maximum 0 mV-os volt, és ezen a feszültségen a reverz NCX még nem tud 
aktiválódni. Az ORM10103 alkalmazása után ilyen körülmények között is 
csak enyhe CaT és kontrakciónövekedést regisztráltunk. 

Összefoglalva, az NCX-gátlás inotróp hatása jelentősen függ az NCX 
Ca2+-háztartásban betöltött aktuális szerepétől. Az általunk újonnan jellemezni 
kívánt ORM10103 a reverz irányú NCX potens gátlószerének bizonyult 
különböző kísérleti körülmények között, a forward irányú működésére viszont 
nem gyakorolt teljes mértékű gátlást. A szívelégtelenségben potenciálisan 
előnyős pozitív inotróp hatás eléréséhez valószínűleg olyan gátlószerre van 
szükség, amely erőteljesebben gátolja az NCX Ca2+-efflux módját, mivel 
egyébként a szívelégtelenségben megerősödött reverz NCX aktivitás gátlása 
nettó negatív inotróp hatást eredményezhet. Ez egyúttal felhívja a figyelmet 
arra is, hogy az NCX-gátlással megvalósítható inotróp hatások vizsgálatát a 
szívbetegségek megfelelő kísérleti modelljeiben kell végezni. 
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Absztrakt

 
Kísérleteink során az irodalomban elsőként a HSP 60 fehérjének a fogfejlődésre 
gyakorolt hatását vizsgáltuk, hiszen ismert, hogy a HSP 60 fehérje az NF-
κB jelátviteli útvonalat befolyásolhatja, amiről ismeretes, hogy szerepe van 
az epithéliális-ektomesenhymális interakciók befolyásolásában. A HSP 60 
jelenlétét igazoltuk a fogfejlődés során Western Blot illetve immunhisztokémiai 
módszerekkel. In vitro kísérleteink alapján elmondhatjuk, hogy az exogén 
HSP 60-al kezelt fogcsírák abnormális morfológiával rendelkeztek szemben 
a kontroll minták normál alakjával. A sejtciklus analízis során az osztódó 
sejtek gyakoriságában nem találtunk eltérést a kezelt és kontroll csoport 
között. Azonban számos apoptotizáló sejt volt jelen a kezelt minták esetében 
a zománccsomóval szomszédos területen.

Kulcsszavak: HSP 60, NF-κB, fogfejlődés, morfológia, sejtciklus

Bevezetés

A fogfejlődés egy értékes eszköz a kutatók kezében a jelátviteli útvonalak 
tanulmányozására, hiszen az orális eptihéliumból illetve az ektomezenhimából 
származó sejtek alakítják ki a fogcsíra különböző struktúráit, mindezt térben és 
időben pontosan összehangolva (1). Erre a bonyolult fejlődéstani folyamatra 
számos jelátviteli útvonal bír hatással, ezek közül a csont morfogenikus faktor 
(BMP), wingless (WNT), sonic hedgehog (SHH) valamint a tumor nekrózis 
faktor alfa (TNFα) és fibroblaszt növekedési faktor (FGF) által aktivált 
receptorok generálta jelátviteli kaszkád kiemelendő (2, 3). Vizsgálataink 
során a TNFα és FGF receptorok által aktivált jelátviteli útvonal konvergencia 
pontját képező NF-κB transzkripciós faktor szabályozását kívántunk vizsgálni. 
Natív állapotban az NF-κB a citoplazmában található a negatív regulátorával, 
az inhibitor kappa bétá-val (későbbiekben IκB) komplexet alkotva. Ezen 
gátló molekula a sejtmagbeli transzlokálódáshoz szükséges szekvenciát 
fedi le az NF-κB-n, mely így a citoplazmában retenálódik (5, 6). A TNFα és 
FGF receptorok aktivációja során az IκB foszforilálódik, így proteaszóma 
által degradálódik, mely által az NF-κB képes transzlokálódni a sejtmagba 
ahol különböző gének expresszióját befolyásolja. Az IκB foszforilációját az 
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inhibitor kappa kináz (későbbiekben IKK) végzi, melyet mind a TNFα mind 
az FGF receptor képes aktiválni. 

Ismert az irodalomban, hogy az IKK három alegységből épül fel: alfa, béta 
és delta alegység. Szintén ismert, hogy a citoszolikusan elhelyezkedő HSP 
60 képes kötődni az IKK alfa és béta alegységhez, mely által ezen fehérjék 
funkcióvesztést szenvednek el, végső soron ezzel az IκB foszforilációját 
gátolva, így az NF-κB a citoplazmában való retencióját eredményezve (7). 
Különösen érdekes ebben a kérdésben, hogy az IKK alfa alegység önmagában 
is fejlődésbiológiai funkcióval bír az ektodermális eredetű szervek (pl. fog, 
szőrtüsző) fejlődése kapcsán (8,9). A HSP 60 fehérje nem kevésbé sokoldalú 
funkciójú fehérje, mely a fehérjék foldingjában, sejtek életképességének 
befolyásolásában mind pedig jelátviteli útvonalak modifikációjában kardinális 
szereppel bír. 

Ezen irodalmi háttér alapján célul tűztük ki, hogy a HSP 60 fehérjét kimutassuk 
a fogfejlődés folyamán, és esetleges hatásait tanulmányozzuk.

 
Anyag és módszer

Anyaggyűjtés, immunhisztokémiai módszerek a szövettani vizsgálatokhoz: 
A fogfejlődés különböző stádiumaiban lévő embriókat (11.5-18.5 napos) 
izoláltunk vemhes NMRI nőstényekből. Az embriókat szövettani feldolgozás 
során Saint-Marie oldattal fixáltuk, majd felszálló alkoholsorban dehidráltuk, 
végül paraffinba ágyaztuk mintáinkat. A szövettani feldolgozás során a 
mintáinkból 3 µm vastag metszeteket készítettünk. Az immunhisztokémiai 
vizsgálat során a metszeteinken monoklonális HSP 60 ellenes antitesteket 
használtunk. Immunoblot során 13.5-18.5 napos fogcsírákat szeparáltunk 
sztereomikroszkóp alatt, melyeket RIPA pufferben feltártunk, majd az 
Abcam protokollnak megfelelően elvégeztük kísérletünket, antitestként HSP 
60-ellenes egér monoklonális antitestet használtunk.

 Szövettenyésztés menete: A 16.5 napos embriók alsó metszőfogait 
a mandibulából eltávolítottuk sztereomikroszkópos kontroll mellett 
mikrosebészeti eszközökkel. A szeparált fogcsírákból Trowell-típusú 
szervkultúrát készítettünk (10). A tenyésztés során 15% FBS-t tartalmazó 
DMEM médiumot (Gibco) alkalmaztunk a kontroll csoportnál. A kezelt 
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szervkultúrában az exogén HSP 60 fehérjét (Abcam) 2 µg/ml koncentrációban 
a 15 % FBS tartalmazó DMEM (Gibco) médiumba adagoltuk. A tenyésztés 
befejezése előtt 2 órával 10 µl BrdU labelling reagenst adtunk a médiumhoz, 
az osztódó sejtek detektálása okán. A médiumot 2 naponta cseréltük, az 
exogén HSP 60-t természetesen pótoltuk.

 A minták morfológiai paramétereinek elemzése: A Trowell-típusú 
tenyészetnek köszönhetően a fogcsíra morfológiája könnyen dokumentálható 
mikroszkóphoz csatlakoztatott CCD kamerával (Nikon Coolpix). Az 5 napos 
tenyésztési periódus első, harmadik és ötödik napján fotódokumentáció 
történt. Az így nyert felvételek révén különböző morfológiai paraméterek 
válhatnak analizálhatóvá ImageJ szoftver segítségével.

Sejtproliferáció és apoptózis vizsgálata: A fogcsírát alkotó sejtek 
életciklusában esetleges HSP 60 által kiváltott változásokat detektálandó, 
Tunel analízist (apoptotikus sejtek kimutatása), illetve BrdU inkorporáción 
alapuló sejtosztódás vizsgálatot végeztünk a mellékelt gyári protokollnak 
megfelelően.

Statisztikai elemzés: A vizsgálataink során kapott eredményeink 
szignifikanciáját Mann-Whitney U statisztikai próbával elemeztük. (SPSS 
szoftver; Inc. Chicago IL. USA).
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Eredmények

A Western Blot eredménye látható 13.5-18.5 napos metszőfogak 
esetén, jól látható a 60 kDa-nál jövő specifikus jel HSP 60 ellenes antitestet 
alkalmazva. A 11.5-18.5 napos NMRI egér embriókból készített metszeteinken 
végrehajtott immunhisztokémiai eredmények láthatóak a fejlődő fogcsíra 
különböző stádiumaiban. 

 
1. táblázat. A HSP 60 kifejeződése a fogfejlődés folyamán
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Az 1. táblázatban a fogfejlődés különböző stádiumaiban látható a HSP 60 
fehérje kifejeződése. Az A ábrán a Western Blot eredményét láthatják, a B ábra 
az immunhisztokémia vizsgálatunk eredményeit mutatja be. A DAB csapadék 
mennyiségéből szubjektíven következtettünk a HSP 60 mennyiségére. Minél 
intenzívebb volt a DAB csapadék, annál több x-el jelöltük a táblázatban az 
adott struktúrát.   

A kísérletsorozatunk következő lépése során a HSP 60 esetleges hatására/
hatásaira kerestük a választ, amihez Trowel-típusú szövettenyészetet 
alkalmaztunk. Elmondhatjuk, hogy a kezelt fogcsírák esetén a csúcsi rész 
abnormális alakúvá, tompává vált. A kontroll tenyészet mintáin a normál 
morfológiai képet láttuk, nevezetesen a csúcsi rész éles, a zománccsomó 
megkisebbedett a tenyésztés során. A tenyésztett fogcsírák Saint-Marie-
ben történt fixálása és paraffinba ágyazása után 5-7 µm vastag szövettani 
metszeteket készítettünk, melyeken Picrosirius festést végeztünk. Az 
in vitro tenyésztés során látott morfológia így jól dokumentálhatóvá és 
jól értékelhetővé vált. A hisztokémiai metszeteken szintén a csúcsi rész 
abnormális alakja volt látható, illetve ezen metszeteken a zománccsomó 
megnagyobbodása volt szembetűnő a kontroll mintákhoz képest.  

1. ábra. Hisztokémiai festéssel tettük dokumentálhatóvá a 
kezelt illetve kontroll fogcsírák morfológiáját.
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Az 1. ábra A képén exogén HSP 60-al kezelt fogcsíra látható, a B képen 
kontroll fogcsíra látható. Egyértelmű az abnormális csúcsi vég a kezelt 
fogcsíránál, illetve a megnagyobbodott zománccsomó (kék nyíl), szemben a 
kontroll fogcsíra normál morfológiájával. 

 A mintáinkban esetlegesen elhelyezkedő apoptotikus sejtek kimutatására 
Apoptag Tunel-Assay-t, míg az osztódó sejtek detektálására BrdU 
inkorporációs tesztet alkalmaztunk. Eredményeink alapján elmondhatjuk, 
hogy a kontroll illetve a kezelt tenyészetekben nem volt szignifikáns eltérés 
(Mann-Whitney teszt) az osztódó sejtek számát tekintve. A zománccsomó 
területén nem találtunk aktuálisan osztódó sejteket, míg a labiális 
gyökérnyúlvány területén nem volt szignifikáns különbség a két csoport 
között. Az Apoptag Tunel-Assay során számos apoptotizáló sejtet mutattunk 
ki a zománccsomó környezetében a dentális papilla területén, a kontroll 
fogcsírák esetén nem voltak fellelhetők ezen sejtek. A gyökérnyúlványok 
területén gyakorlatilag sem a kontroll, sem a kezelt fogcsírák esetén nem 
találtunk apoptotizáló sejteket.

2. ábra A kezelt illetve kontroll minták esetén az osztódó sejtek száma a 
labiális gyökérnyúlvány területén
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A 2. ábrán az exogén HSP 60-al kezelt illetve a kontroll fogcsírák labiális 
gyökérnyúlványában lévő osztódó sejtek számát ábrázoltuk (Y tengely). 
Elmondhatjuk, hogy számottevő különbséget nem találtunk a két csoportban 
az osztódó sejtek számát tekintve. 

3. ábra Apoptag Tunel-Assay segítségével számos 
apoptotizáló sejtet detektáltunk a dentális papilla területén

A 3. ábrán barnán jelölődtek az apoptotizáló sejtek a dentális papillában a 
zománccsomóval szomszédos területen (piros nyilak jelölik ezen területeket). 
A gyökérnyúlványokban nem található apoptotizáló sejt (kék nyíl).

Összefoglalás

Összességében elmondhatjuk, hogy sikerült a HSP 60 fehérjét kimutatni a 
fejlődő fogcsírában Western Blot segítségével. A Western Blot-tal kimutatott 
fehérje pontos lokalizációjához szagittális metszeteket használtunk fel, 
melyeken immunhisztokémiai reakciót hajtottunk végre. Elmondhatjuk, 
hogy a fogfejlődés alatt folyamatosan expresszálódik a HSP 60 fehérje. 
Azonban a strátum intermédiumban, zománccsomóban és ameloblasztokban 
különösen nagy mennyiségben volt fellelhető. Az in vitro szövettenyésztés 
során az exogén HSP 60 elsősorban a zománccsomó környezetében okozott 
morfológiai elváltozásokat, nevezetesen a zománccsomó megnagyobbodott 
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és a fogcsíra csúcsi része tompává vált. Az in vitro szövettenyésztés során a 
kontroll fogcsíra normál morfológiát mutatott, a csúcsi rész élben végződött, 
illetve a zománccsomó megkisebbedett a tenyésztés során. Hisztokémiai 
festést végezve mintáinkon jól dokumentálhatóvá tettük ezen morfológiai 
elváltozásokat. A továbbiakban arra kerestük a választ, hogy a látott 
morfológiai elváltozás hátterében a fogcsírát alkotó sejtek megváltozott 
életképessége áll-e. Az apoptotikus sejtek kimutatására Apoptag Tunel 
Assay-t alkalmaztunk. A kezelt minták esetén számos, a dentális papillában 
található apoptotizáló sejtet tudtunk kimutatni, a kontroll minták esetén 
nem találtunk apoptotizáló sejteket ezen a területen. A gyökérnyúlványok 
területén nem volt apoptózison éppen áteső sejt sem a kontroll, sem pedig 
a kezelt minták esetében sem. A BrdU inkorporációs teszt eredményeit 
kiértékelve elmondhatjuk, hogy a zománccsomóban osztódó sejt nem volt 
detektálható, míg a gyökérnyúlványok esetén számos pozitív sejtet találtunk, 
de szignifikánsan nem különbözött e sejtek száma a csoportjaink között. 
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a HSP 60 fehérje minden bizonnyal 
befolyásolja a fogcsíra morfológiai fejlődését, illetve a fogcsírát alkotó sejtek 
életképességére is hatással van.
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Absztrakt

A tumorok angiogenezissel csatlakoznak a vérérhálózathoz, a folyamat gát-
lásával tumorsejtpusztulás idézhető elő. Az angiostatin – mely endogén an-
giogenezis-inhibítor – instabil, terápiás felhasználásra nem alkalmas. Célunk 
olyan stabil molekula tervezése, amely in vivo és in situ képes aktív angios-
tatint termelni. Létrehoztunk egy elasztáz–angiostatin kiméra konstrukciót, 
mely az extracelluláris térben proteolízissel felszabadítja az angiostatint. A 
konstrukciót kódoló plazmid és sejtvonalak felhasználásával in vitro és in 
vivo angiostatintermelést valósítottunk meg. Molekulánk szövettenyésztési 
kísérletekben és állatmodellekben is tumorrepresszív hatásúnak bizonyult.

Kulcsszavak: angiostatin, kringle, kiméra, angiogenezis, tumorrepresszió

Bevezetés

A tumorok növekedésének egyik feltétele a vérérhálózathoz való csatlako-
zás. A tápanyag- és oxigénellátás kiépítésére a daganatok leggyakrabban 
valószínűleg érújdonképződést (neoangiogenezist) indukálnak: a hipoxiás 
tumorsejtek angiogén faktorokat (VEGF, bFGF, TGFβ, PDGF stb.) termel-
nek, melynek eredményeképp a daganattal szomszédos venulák falában az 
endothelsejtek proliferálnak és infiltrálnak a tumorszövetbe. Következő lé-
pésben a bazális membrán regenerálódik, végül a pericyták behüvelyezik az 
új kapillárist (Kopper 2011, 16). A neoangiogenezissel létrejött erek perme-
ábilisabbak, vakon végződőek, és gyakran keveredik bennük az artériás és 
vénás vér (Vaupel 1998). 

A klinikumban ismert jelenség, hogy egyes primer tumorok sebészi 
rezekcióját követően a metasztázisok robbanásszerű növekedésnek indulnak. 
A megfigyelés széles körben elfogadott magyarázata szerint a meglévő mik-
rometasztázisok a primer tumor jelenlétében nem ereződnek, mivel az elsőd-
leges daganat különféle antiangiogén faktorokat termel. Folkmann és mtsai. 
két ilyen – döntően a tumorstroma által felszabadított – anyagot izolált: az 
endostatint és az angiostatint (O’Reilly 1994).

Az angiostatin a fibrinolízis kulcsenzimének, a plazminogénnek pro-
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teolízis útján keletkező degradációs terméke. A plazminogén N-terminálisán 
öt kesztyűujjszerű domain, ún. kringle található (1. ábra).

1. ábra: Egy kringle domain szerkezete

Az irodalom leírása szerint az 1-3., ritkábban az 1-4. kringle-ket te-
kintik angiostatinnak, de az 5. kringle is rendelkezik mérhető antiangiogén 
hatással (Liu 2000). Az angiostatin felszabadítását az aktív plazmin is végez-
heti autokatalízissel, de molekulát a plazminogénről számos egyéb proteáz 
(elasztáz, kallikrein, MMP-k, PSA, endopeptidázok, katepszinek stb.) is le-
hasíthatja (Wahl 2005).

Jelen tudásunk szerint az angiostatin számos fehérjéhez képes kö-
tődni, ezek közül kiemelkedő szerepű az angiomotin, mely az endothelsejtek 
növekedési faktorok irányába történő migrációjáz szabályozza. Emellett a 
molekula ismerten kötődik a sejtfejszíni (azaz ectopiás lokalizációban lévő) 
ATP-szintázhoz, az avb3 integrinhez, a II-es típusú annexinhez, a c-met/
HGF-receptorhoz, a CD26/DPP4-hez és néhány proteoglycanhoz. Az angi-
ostatin pontos hatásmechanizmusa máig nem ismert, de az endothelialis mig-
ráció és proliferáció gátlása, valamint az apoptosisindukció kulcsfontosságú 
mozzanatnak bizonyul a folyamatban (Cao 1998).

Sajnos az angiostatin terápiás felhasználása nehézségekbe ütközik. 
Egyrészt a molekula in vivo féléletideje igen rövid (kb. 15 perc), másrészt 
idáig nem sikerült nagy mennyiségű, oldható, aktív angiostatint előállítani 
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baculovirus, E. coli, élesztő vagy emlős sejtvonalak, expressziós rendszerek 
segítségével (Liu 200, Moser 2004). Az angiostatin klinikai bevezetése mégis 
kívánatos lehet több ok miatt. A jelenleg törzskönyvezett angiogenezis-inhibí-
torok – melyek monoklonális antitestek (bevacizumab) és multikináz-inhibí-
torok (pl. sunitinib, sorafenib) – a VEGF/VEGF-receptor útvonalon keresztül 
hatnak. Emellett fontos hangsúlyozni, hogy ezen antiangiogén gyógyszerek 
indikációs területe egyre inkább a metasztatikus tumorokra szűkül, a klinikai 
használat során pedig a kialakuló rezisztencia és a súlyos mellékhatások (pl. 
vérzés, perforáció, hypertonia, kardiális problémák stb.) jelentenek problé-
mát (Kopper 2011, 46). Ezzel szemben az angiostatin a fentebb részletezett 
targetekkel új terápiás útvonalat biztosítana, továbbá az in vivo kísérletek 
tanulsága szerint az angiostatinnal tartósan kezelt daganatos állatokban sem 
toxikus mellékhatásokat, sem de novo rezisztenciát nem figyeltek meg (Cao 
1998).

Célkitűzések

Célunk olyan hatékony és stabil molekula tervezése, amely in vivo és in situ 
megfelelő koncentrációban képes aktív angiostatint termelni. Létrehoztunk 
egy proteáz–angiostatin kimérát, mely a transzfektált sejtben expresszálódik, 
exportra kerül, majd az extracelluláris térben aktiváció után proteolízissel fel-
szabadítja az angiostatint (2. ábra).

2. ábra: A konstrukció in vivo lokálisan szabadítja fel az angiostatint
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A kiméra terápiás előnyei miatt az onkológiai gyakorlatban tűnik 
hasznosíthatónak. Elsősorban a kimérát kódoló nukleinsav-konstrukcióval 
végzett ex vivo mesenchymalis őssejtterápiát, valamint szolid tumorok direkt 
injekcióját képzeljük el.

A tanulmányban bemutatott molekula szabadalmaztatása egy időben 
történik az Európai Unió és az USA szellemi tulajdon védelmével foglalkozó 
hivatalaiban (PCT 20130101/0.20.5.20).

Anyagok és módszerek

A jelen munkánk során bemutatott kimérafehérje funkcionálisan két alegy-
ségből áll: a proteázból, valamint a hozzá proteázszenzitív linkeren át kap-
csolt, 1-3. kringle domainből szerveződő angiostatinból.

Tervezett konstrukciónkban a humán neutrophil elasztázt (ELA2, 
EC 3.4.21.37) választottuk proteáznak, mivel bizonyítottan hasítja a kringle 
domaineket (Wahl 2005), az emberi szervezetben fiziológiásan megtalálha-
tó, így immunogenitása kicsi, szignálpeptidje révén exportra kerül a sejtből, 
valamint aktivációs helye ismert. A végleges konstrukcióban a proteáz a 
molekula N-terminálisára került, mivel teljes katalitikus aktivitását csak eb-
ben a helyzetben detektáltuk. Az elrendezés további előnye, hogy az enzim 
szekréciós szignálja intakt marad, vagyis a kimérafehérje exportra kerülhet a 
sejtből. Az angiostatin és a proteáz szekvenciáit 3-15 aminosav hosszúságú 
linker választja el, mely a hasítási helyet is tartalmazza. Megjegyezzük, hogy 
további linkerek és specifikus hasítási helyek tervezésével a konstrukció sza-
bályozása finomhangolható. A kimérafehérjében a proteolízis monomoleku-
láris reakció során autokatalízissel megy végbe.

Ismert molekuláris biológiai módszerekkel, PCR-rel amplifikált 
angiostatin (1-3. kringle) és elasztáz cDNS-t a megfelelő restrikciós endo-
nukleázokkal történő emésztés után azonos leolvasási keretben a Clontech 
Laboratories módosított pCMV/T7 vektorába ligáltuk. A plazmidkonstrukció 
tartalmazta a bakteriális és eukarióta expresszióhoz és a tisztításhoz szük-
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séges elemeket. A ligálást a gyártó ajánlása szerint végeztük 20 µl össztér-
fogatban, 1 µl vektor és 4 µl inzert összemérésével, 1 IU ligáz jelenlétében. 
Kontrollként inzert nélküli, csak vektort tartalmazó reakciót is végeztünk. A 
ligálást 24 órán át, 4 °C-on folytattuk.

A ligálást követően a konstrukciónkat kódoló rekombináns plazmi-
dokat kompetens E. coliba (DH5α) transzformáltuk (100 µl sejtszuszpenzi-
óhoz 1 µg plazmid hozzáadása, majd 10 perc jeges inkubálás után 37 °C-os, 
5 perces hősokk, végül ismételt jeges fürdő). A plazmidok felszaporítása és 
kitisztítása után a konstrukció DNS-szekvenálással ellenőriztük, majd a kor-
rekt vektorral in vitro és in vivo angiostatin-termelés megvalósítására E. coli 
törzset (BL21), humán (HEK293) és egér (4T1 és C26) sejtvonalakat fertőz-
tünk. Az eukarióta sejteket Lipofectamin LTX (Invitrogen) felhasználásával 
transzfektáltuk, majd stabil transzfektánsokat hoztunk létre G418-rezisztens 
klónokból a további kísérletekhez.

Aortatesztet végeztünk, melyben 4-6 hetes patkányokból eltávolí-
tott, adventitiájuktól fosztott, 1 mm vastagra vágott és Matrigelbe (Sigma) 
ágyazott aortagyűrűk 25 ng/ml VEGF hozzáadásával indukált endothelproli-
ferációját monitoroztuk 6 napig fázismikroszkóppal a kimérát termelő humán 
sejtvonal jelenlétében. A plazmidot 4T1 és C26 egér carcinomavonalakba 
transzfektáltuk, majd 2-3 hónapos nőstény BALB/c egereket subcutan injek-
táltunk 100.000 sejttel (100 µl PBS-ben szuszpendálva), a tumorképződést 
időben követtük. A primer tumorok átmérőit digitális caliperrel, a metasztázi-
sokat a terminálás után a teljes tüdőtömeg mérésével detektáltuk. Kontrollnak 
vad típusú, azaz transzfektálatlanul hagyott, valamint csak az inzert nélküli 
plazmiddal transzfektált sejteket alkalmaztunk.

Eredmények

A kimérát először in vitro transzformált E. coli (BL21) rendszerben expresszál-
tattuk. Az indukció (OD[600]=0,5-nél 0,2 mM IPTG-vel 6-8 órán át rázatva) 
után a baktériumokat feltártuk (fagyasztás-olvasztás és vékony hegyű pipettán 
való átnyomás 3x, majd oldás 6M guanídium-HCl-ban teljes denaturálódásig). 
A citoplazmatikus zárványtestekben dúsuló kimérafehérjét szuszpendáltuk és 
renaturáltuk (redukált, oxidált glutationt és ureát megfelelő arányban és kon-
centrációban tartalmazó pufferrel), majd poli-lysin oszlopon tisztítottuk. A tisz-
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tított minta egy részét serin-proteáz inhibítor jelenlétében eluáltuk, míg másik 
részét anélkül. Konstrukciónk autokatalízisét ezután SDS-PAGE-gel (futtatás 
10% akrilamid gélen 45 percig, 200 V-tal) értékeltük (3. ábra).

3. ábra: A bakteriális expresszió során nyert minták elektroforetikus képe ezüstfes-
tés alkalmazása után

Megfigyelhetjük, hogy proteázinhibítor jelenléte mellett (3. ábra, 3. 
oszlop) a teljes kimérát (80 kDa), proteázinhibítor hiányában (3. ábra, 2. osz-
lop) a hasított angiostatint (55 kDa) és az elasztázt (25 kDa) detektáltuk, így 
molekulánk in vitro működőképességét igazoltuk. A 3. ábra 1. oszlopában 
kontrollként termeltetett, tisztított és futtatott elasztáz, míg az „M”-mel 
jelölt oszlopban ismert hosszúságú fragmenteket tartalmazó referenciaminta 
(DNS-létra) futott.

In vitro szövettenyészetes kísérletünket függőcsepp-kultúrában vé-
geztük: az edény aljában a konstrukciónkkal transzfektált HEK293 sejtvona-
lat helyeztünk, ezen tenyészettel azonos víztérben, de fizikailag szeparálva a 
betéten humán endothelialis sejtvonal (HMVEC-d) növekedett (4. ábra). 
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4. ábra: Függőcseppkultúra vázlatos felépítése

Kontrollnak vad típusú HEK293 sejteket választottunk hasonló el-
rendezésben. A közös folyadéktérben megjelenő angiostatin hatására az en-
dothelsejtek proliferációja, migrációja gátlódott a kimérát termelő sejtvonal 
jelenlétében. Ezen sejtek feletti tápoldatból az angiostatin jelenléte anti-angi-
ostatin antitesttel végzett indirekt ELISA-val igazolható volt.

Az aortateszt során megfigyeltük, hogy a vizsgálati időszak alatt a 
transzfektált sejtekkel fedett Matrigelben (5. ábra, 2. oszlop) az aortagyűrű-
ből történő érújdonképződés szignifikánsan elmaradt a kontrollhoz (5. ábra, 
1. oszlop) viszonyítva. 
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5. ábra: A konstrukció gátolja az endothelproliferációt az aortatesztben (fázismik-
roszkópos felvételek a 6. napon, 4-10-szeres nagyítás)

A jelenséget a vágott felszínből induló endothelnövedékek számának 
és hosszának mérésével kvantifikáltuk. Az angiostatin a Matrigelre öntött és 
3 naponta cserélt endothelialis-SFM (ESFM) felülúszójából kimutatható volt.

Az in vivo tumornövekedést a 4T1 és C26 sejtek 20-20 független 
klónvonalán vizsgáltuk.

Az első kísérlet során 5  állatot vad típusú, míg másik ötöt a konst-
rukciónkkal transzfektált 4T1 sejtekkel injektáltunk. A primer 4T1-tumorok 
átmérőinek időbeli követése során kirajzolódott, hogy a 10. napra a kont-
rollállatoknál már volt elhullás a tumornövekedés miatt, a kimérát termelő 
sejtekkel inokulált egerekben azonban nem. Utóbbi csoportban csak a 10. nap 
után indult meg a tumorprogreszió, mely végig kisebb sebességgel zajlott. A 
15. napon történt terminálás után a két állatcsoportban mért átlagos tumorát-
mérőkben szignifikáns különbség (p < 0.05) mutatkozott (6. ábra).

6. ábra: A 4T1 vonal primer tumorainak átlagos átmérői a 15. napon történő termi-
náláskor (2x5 egér, #: p < 0,05 vs. kontroll, kétmintás t-próba)
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A második kísérletben 5 újabb egeret vad típusú, 5 állatot pedig a 
kontrukcióval transzfektált C26 sejtekkel fertőztünk. A primer C26-tumorok 
átlagos méreteinek vizsgálatakor megfigyeltük, hogy az angiostatint termelő 
sejteket hordozó állatokban – a kontrollállatokkal ellentétben – a 21. napig 
nem történt daganatprogresszió. A 21. naptól kezdve a vizsgálati csoportban 
is megindult a tumorok növekedése, de kisebb térfogatértékek mellett. A 32. 
napon végzett terminálás után a két állatcsoportban mért átlagos tumorvolu-
menekben szignifikáns különbség (p < 0.05) mutatkozott (7. ábra).

7. ábra: A C26 vonal primer tumorainak átlagos térfogatai a 32. napon történő terminálás-
kor (2x5 egér, #: p < 0,05 vs. kontroll, kétmintás t-próba)

A 4T1-vonal esetén vizsgáltuk a tüdőmetasztázisok méreteit is. 10 
egeret vad típusú sejtekkel injektáltunk, és semmilyen terápiát nem alkalmaz-
tunk (kontrollcsoport), 10 egeret szintén vad 4T1-sejtekkel fertőztünk, de cy-
clophosphamid terápiában részesítettük őket (cyclophosphamid csoport), míg 
másik 10 állatot (transzfektált csoport) a konstrukcióval transzfektált tumor-
sejtekkel oltottuk. A 14. napra az állatokat termináltuk, majd boncolás után 
lemértük a makroszkóposan láthatóan megszórt tüdőket. A kontrollcsoport 
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átlagos tüdőtömegéhez viszonyítva a transzfektált csoportban szignifikánsan 
kisebb (p < 0.05) tömeget mértünk, mely megközelítette a cyclophosphamid 
csoport átlagos tüdőtömegét (8. ábra).

8. ábra: A 4T1 vonal tüdőmetasztázisainak átlagos tömegei a 14. napon történő 
termináláskor (3x10 egér, #: p < 0,05 vs. kontroll, kétmintás t-próba)

A kétféleképp létrehozott – transzfektálatlanul hagyott, valamint 
inzert nélküli plazmiddal transzfektált – vad típusú sejtvonalból kifejlődő da-
ganatok között egyik kísérletben sem volt mérhető különbség a kontrollcso-
porton belül (ez mind a 4T1-, mind pedig a C26-sejtvonal esetén érvényesült).

Következtetések

Megállapíthatjuk: sikerült a célkitűzésünknek megfelelő konstrukciót lére-
hozni. Molekulánk egy olyan angiostatin-elasztáz kiméra, mely a transzfek-
tált sejtben expresszálódik, onnan exportra kerül az extracelluláris térbe, 
majd terv szerint aktív angiostatint szabadít fel. A kiméra mind in vitro szö-
vettenyésztési, mind in vivo állatmodellekben tumorrepresszív hatást fejt ki.

Az in vivo állatkísérletek jelenleg is folynak, célunk a tumorszövetbe 
történő DNS-transzfekció pontosítása, a molekula távolhatásainak jellem-
zése, valamint kotranszfekció más tumorrepresszív faktorokkal. Jövőbeli 
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tervünk között szerepel a szabályozás finomhangolása, valamint izolált me-
senchymalis sejtekbe történő transzfektálás.
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Absztrakt
Manapság az ultrafinom őrlés, a nano-őrlés egyre inkább teret hódít az ipar-
ban. Az így előállított termékek rendkívül széles körben hasznosíthatóak. Az 
ultrafinom őrléssel nagy hozzáadott értékű termékek előállítása lehetséges, 
melynek az egyik elterjedt és eredményes módja a szemcseméret csökkentés 
az ún. keverőmalmokban. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a keve-
rőmalmok fejlődését és a működési elvük alapjait, továbbá az alkalmazás 
előnyeit a többi őrlő berendezéssel szemben. Ezen túlmenően lehetséges al-
kalmazási módszerek kerülnek bemutatásra. Az irodalmi eredmények alapján 
feltárjuk a kutatási terület hiányosságait, és új megközelítést javasolunk az 
eredmények értékelésére vonatkozóan eljárástechnikai szempontból.

Kulcsszavak: keverőmalom, finomőrlés, eljárástechnika, fajlagos őrlési 
energia, mechanokémiai aktiválás, gyógyszeripar.
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Bevezetés
Alapvetően kétféle módon állíthatunk elő nano-részecskéket. Az egyik a fel-
építő technológia  (pl., termikus, kicsapatásos eljárások), amely a moleku-
lából indul ki (angolul „bottom-up process”), a másik pedig az ezzel ellen-
tétes, részecskeméret csökkentő eljárás (angolul „top-down process”), ami 
az anyag malomban történő aprítását (őrlését) jelenti. Az ultrafinom őrléssel 
előállított termékek egyre szélesebb körű felhasználása – gyógyszeripar, élel-
miszeripar, vegyipar, festékipar, kerámiaipar, növényvédő szerek – a tech-
nológiák és berendezések fejlesztésére sarkallják a kutatókat világszerte. Az 
így előállított termékek rendkívül széles körben hasznosíthatóak, például 
töltőanyagként, sűrítőanyagként, adalékanyagként, diszpergálószerként a pa-
pír-, festék-, műanyag- , építőipar és mezőgazdaság területén. Az ultrafinom 
őrlés egyik elterjedt és eredményes módja a szemcseméret csökkentés az ún. 
keverőmalmokban. Ezen berendezések alkalmas eszközök a rideg és plasz-
tikus anyagok őrlésére, különböző dezagglomerálási eljárásokra, valamint a 
mikroorganizmusok dezintegrálására is. 

Keverőmalmok
A keverőmalmok az őrlőtesteket tartalmazó malmok családjába tartoznak. A 
forgómozgásnak köszönhetően az őrlőtestek megemelkednek, és potenciális 
energiára tesznek szert, ami kinetikus energiává alakul ahhoz, hogy a feladott 
anyagot őröljék, diszpergálják. Ezután az őrlőtestek között vagy a leeső őr-
lőtestek hatására nyomás, ütés és dörzsölés igénybevételnek vannak kitéve a 
szemcsék (Kwade and Schwedes, 2007). 

A keverőmalmok fejlődése
A hagyományos dobmalmok bemenő teljesítmény korlátja vezet a relatíve 
kicsi energia-sűrűségekhez. Az őrlőtestek szükséges energiaellátásának al-
ternatív megközelítése egy keverő berendezés használata olyan formában, 
amelyben az álló őrlőtér fel van szerelve egy forgó agitátorral. Az őrlőtér 
őrlőtesttel van feltöltve, amelyet a forgó keverő (agitátor) hoz mozgásba. Az 
első ilyen készüléket Klein és Szegvary vezette be 1928-ban (Kwade and 
Schwedes, 2007). Egy későbbi prototípus, amit szintén Szegvary javasolt, az 
1. ábrán látható. 
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1. ábra: Attritor (Kwade and Schwedes, 2007)

Az attritor pálcás keverőkkel van felszerelve egy vertikálisan orientált őrlő-
térben. Az őrlőtér (6-8 mm-es) őrlőtesttel van töltve. Az őrlendő anyag folya-
dékban van szuszpendálva. Egy szivattyú segítségével a szuszpenziót kerin-
getik, azaz az őrlőtér alján eltávolítják, és a tetején visszaadagolják. Ezeknél 
a típusoknál az agitátor peremén a kerületi sebesség legfeljebb 4 m/s volt. 
Ezeket az alacsony sebességű malmokat attritoroknak nevezik. 

Ezek fejlődésével párhuzamosan a nagy sebességű malmokat is kutatták, az 
elsőt a DuPont vállalat fejlesztette ki. Mivel a kezdeteknél a finomra őrölt 
homokot használták őrlőtestként, ma is homokmalmoknak („sandmills”) ne-
vezik őket.  Az agitátor tengelye tárcsákkal volt felszerelve. A 2. ábra egy 
folyamatos üzemű homokmalmot ábrázol 1950-ből (Kwade and Schwedes, 
2007).
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2. ábra: DuPont homokmalom (Kwade and Schwedes, 2007)

A szuszpenzió (hordozó folyadék és az őrlendő anyag) belép a malom alján 
és távozik a malom tetején. Az őrlőtestek malomban tartásának érdekében, 
egy henger alakú szitát helyeztek el a malom felső szegmensében (Kwade 
and Schwedes 2007).

A keverőmalmok működési elvének alapjai
A 3. ábra egy horizontális tengelyű keverőmalom sematikus rajzát mutat-
ja. Folyamatos üzemelés esetén a szuszpenziót az őrlőtérbe szivattyúzzák az 
elülső részen. Az őrlőtérben található, keverőkkel felszerelt hajtott tengely 
feladata mozgásba hozni az őrlőtesteket és az anyagot, ami az őrléshez szük-
séges. A bemutatott változatban a tárcsák perforáltak. A tárcsa kerületi sebes-
sége akár 20 m/s is lehet, ekkor a centrifugális gyorsulás több mint ötvensze-
rese a gravitációs gyorsulásnak (Kwade and Schwedes, 2007).
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3. ábra: Horizontális tengelyű, folyamatos üzemű keverőmalom (Kwade and Schwe-
des, 2007)

A rendelkezésre álló őrlőteret akár 85 %-ig őrlőtesttel tölthetjük ki. Az őrlőtér 
végén a szuszpenzió elhagyja a malmot. Az őrlőtesteket a malom belsejében 
tartja vagy egy forgó golyóleválasztó rés – amit a 3. ábrán is lehet látni (őr-
lőtérben nyíllal jelölt rész) – vagy egy szita, vagy egy speciális centrifugális 
szeparáló. Sokféle megoldás létezik az őrlőgolyók leválasztására. Általános-
ságban elmondható, hogy a szeparáló gyűrű alakú rés szélességének és a szita 
nyílásméretének kisebbnek kellene lennie, mint az őrlőtest méretének a fele. 
Ahogy a 3. ábrán lehet látni, az őrlőteret kettős falazattal célszerű ellátni a 
hűtés érdekében. A rotort szintén lehet hűteni. A hűtés kifejezetten szüksé-
ges, ha hőmérsékletre érzékeny terméket, például mikroorganizmusokat disz-
pergálunk, mivel az energia bevitel közel 100 %-a hővé alakul (Kwade and 
Schwedes, 2007).
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Keverőmalmi őrlés elméleti alapjai

A keverőmalmokban zajló fizikai folyamatok jobb leírására kifejlesztették 
az igénybevételi modelleket. E vonatkozásban kétféle szempontból közelít-
hető meg az őrlési eljárás:

1. az anyagjellemzők oldaláról a feladási szemcsék tulajdonságait ala-
pul véve,

2. illetve a malomparamétereket figyelembe véve.

 A keverőmalmi őrlés során elért finomságot alapvetően két tényező határoz-
za meg: 

- az egyes szemcsék és a belőlük letörő egyes részek milyen gyakran vannak 
igénybevételnek kitéve (a szemcsére eső igénybevételek száma SNF)

ahol   SNF – szemcsékre vonatkoztatott igénybevételi szám

 PS – a befogás és törés valószínűsége

 NC – őrlőtestek ütközésének száma

 NP – szemcsék száma az őrlőtérben.

- az egyes igénybevételek során (a szemcsét ért egyes igénybevételek) mek-
kora a fajlagos energia vagy fajlagos erő (igénybevétel intenzitása az egyes 
igénybevételek során, SI) (Kwade, 1999).

ahol   dGM – őrlőtest átmérő [m]

 ρGM – őrlőtest sűrűség [kg/m3]

 vt – rotor kerületi sebesség [m/s].  
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Az igénybevételi esemény számának a hatása a termék minőségére egyér-
telmű: ha nő az igénybevételi események száma egy feladott szemcsére 
vonatkoztatva, a termék minősége vagy finomsága nő. Ezzel ellenétben az 
igénybevételi intenzitás meghatározza, mennyire hatékony a termékre átvitt 
fajlagos energia átalakulása a termék minőségére és a termék finomságára 
(Kwade és Schwedes, 2007). 

Az igénybevételek számának és az igénybevételek nagyságának mérésére 
egy jó lehetőség a malom által felvett összes fajlagos energia mérése. A ter-
mékre vonatkoztatott fajlagos energia állandó, ha az igénybevételek száma 
és nagysága állandó. Ezáltal, állandó igénybevétel mellett, a termék finomsá-
ga összefüggésbe hozható az igénybevételek számával vagy a fajlagos őrlési 
energiával. (Kwade, 1999; Rácz, 2010).

Másik fontos kérdéskör az anyagok őrölhetőségének (Bond, Hardgrove, Zei-
sel módszer) és az aprítási munkatörvények (Rittinger, Bond elmélet) alkal-
mazhatóságának a vizsgálata (Mucsi, 2008). Az őrölhetőségi vizsgálatokat és 
a munkatörvényeket elsősorban rideg anyagokra fejlesztették ki ideális körül-
ményeket (száraz közeg, szobahőmérséklet, durva őrlés tartományában,…) 
feltételezve. A keverőmalmok esetében pedig ezek a feltételek nem adottak, 
nevezetesen számtalan esetben nedvesen őrlünk, a szobahőmérséklet feletti 
tartományban és sokszor szubmikronos végterméket állítunk elő.

A keverőmalmok alkalmazás előnyei
Egyik legfontosabb előnye a berendezésnek, hogy egységnyi idő alatt egy-
ségnyi térfogatra vonatkozóan  nagy számú igénybevételi esemény  történik 
az őrlőtérben. Mivel a finom szemcsék előállításához az igénybevétel meg-
felelő intenzitású, a fajlagos energiaigénye kevesebb,  a rezgőmalmokhoz és 
egyes dobmalmokhoz képest. 

A nedves őrlésnek és ezzel a keverőmalmok használatának számos előnye 
van: a száraz őrléshez viszonyítva csökkent az agglomeráció mértéke, az 
anyagveszteség elkerülhető, nincs porképződés és oxidáció, könnyebben ke-
zelhetőek a toxikus anyagok, levegőtisztító berendezések szükségtelenek, a 
hőátadás javul (Kwade and Schwedes, 2007).
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Lehetséges alkalmazási módszerek 
A keverőmalmok rendkívül széles körben alkalmazható berendezések a 
szemcsealak formálástól (Rácz, 2014) a mechanokémiai aktiválásig (Balaz 
et al. 2013). Ebben a fejezetben különféle alkalmazási módszerek kerülnek 
bemutatásra, úgymint TiO2, BaSO4 őrlése, gyógyszeripari alapanyagok fino-
mőrlése és cellulóz mikroszálak előállítása. 

TiO2  finom őrlése

A körülbelül 0,3 μm szemcseméretű titánium-dioxidot széles körben hasz-
nálják, mint pigment anyag, különösen nagy törésmutatója és jelentős fény-
szórási tulajdonsága miatt. Ahhoz, hogy optimális fényszórást érjünk el a lát-
ható tartományban (400 – 700 nm), nagyon fontos, hogy szűk szemcseméret 
eloszlást hozzunk létre, 0,2 μm és 0,4 μm között. A TiO2 szemcséket általában 
nedves üzemű keverőmalomban őrlik a kívánt szemcseméret tartomány el-
érése érdekében. Ohenoja et al. (2013) meghatározták az optimális üzemel-
tetési paramétereket, továbbá az igénybevételi energiákat változtatták azért, 
hogy különböző igénybevételi mechanizmusokat érjenek el, ezzel különböző 
szemcseméret eloszlásokat produkáljanak. 

4. ábra: TiO2 részecskék nedves keverőmalmi őrlése (Ohenoja et al., 2013)

Az elérni kívánt legszűkebb szemcseméret-eloszlást alacsony igénybevételi energia 
használatával érték el, valószínűleg a nyomó igénybevételi mechanizmus hatására 

(4. ábra). 
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BaSO4 előállítása

A bárium-szulfát egy igen jelentős szervetlen vegyi anyag, amelyet széles 
körben használnak, mert nagy a fajsúlya, a röntgen sugarakat elnyeli, inert 
és nagy fehérségű anyag. A bárium-szulfátot széles körben használják a cso-
magolóanyagokban, továbbá festékekben adagolóanyagként, bevonatoló 
anyagként és a műanyaggyártásban is. A széles alkalmazási lehetőségei el-
lenére kevés információ érhető el az irodalomban a BaSO4 nanorészecskék 
nedves őrléssel történő előállításáról. Patel et al. (2012) tanulmányában a 
bárium-szulfát nedves őrléssel való előállításáról van szó, ahol kisebb mint 
50 nm-es részecskék előállítása volt a cél. A szuszpenzió stabilitását a pH 
szabályozása és diszpergálószer (poliakrilsav nátrium sója) adagolása mel-
lett vizsgálták. Azt találták, hogy a szemcseméret csökkentés diszpergálószer 
adagolását igényli, továbbá az energiahatékonyság növekedését figyelték 
meg a keverőtárcsa hosszának növelésével. 

5. ábra: TEM felvétel BaSO4 180 perces őrlés után (Patel et. al, 2012)

Vizsgálták továbbá a szilárd anyag koncentrációját és az őrlőtest átmérőjét a 
pH változás függvényében (Patel et al. 2012)

Szemcseméret csökkentés a gyógyszeriparban

A gyógyszeriparban a nedves keverőmalmi őrlésnek egy fontos alkalmazása 
a vízben rosszul oldódó hatóanyagok őrlése. A szakirodalomban ismert, hogy 
a kristályos hatóanyagok oldódási sebessége és a biohasznosulása is javítható  
a szemcseméret csökkentéssel (Bhakay et al, 2012).
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Bhakay et al. (2012) mutattak rá arra, hogy a gyógyszeriparban a legtöbb 
nedves őrléssel foglalkozó tanulmány csupán az őrlemény fizikai stabilizálá-
sára fókuszál (Kesisoglou et al, 2007 és Van Eerdenbrugh et al, 2008). Példá-
ul bolygómalomban vagy golyós malomban több óra vagy akár több nap alatt 
állítják elő a nanorészecskéket ≈10 g-nyi mennyiségben (Van Eerdenbrugh et 
al, 2009). További tanulmányokban már keverőmalmokat alkalmaznak, vi-
szont teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az üzemeltetési paraméterek 
hatását az őrlési kinetikára vagy a folyási tulajdonságokra (Cerdeira et al., 
2010). További tanulmányok (Choi et al. 2008 és Deng et al., 2008) nem jel-
lemzik a törés kinetikáját és annak kapcsolatát a stabilizátorok mennyiségé-
vel. A nedves keverőmalmi őrlést nagyrészt egy „fekete doboz”-ként kezelik 
a gyógyszeriparban (Bhakay et al, 2012).

Afolabi et al. (2014) tanulmányának fő célja, hogy vázolja, milyen hatással 
van a törési kinetikára a keverő tárcsa kerületi sebessége, az őrlőtest töltési 
foka és a gyógyszerészeti hatóanyag a griseofulvin (GF) töltési foka nedves 
közegű őrlés során. A GF egy vízben rosszul oldódó modell hatóanyag, ami 
egy mikrohidrodinamikus modell anyag az őrlési folyamat során. 

Cellulóz mikroszálak előállítása

A cellulóz pép többek között a papírgyártás alapanyaga, a kozmetikumok és 
élelmiszerek töltőanyaga és különböző orvostudományi alkalmazásai is lé-
teznek. Arra is lehetőség van, hogy ezek a cellulóz részecskék a mikrokris-
tályos cellulózt is helyettesítsék. Liimatainen et al (2011) cellulóz mikroszá-
lakat állítottak elő fapépből egy egyszerű mechanikai kezelés segítségével, 
amit egy nedves keverőmalommal végeztek el (Liimatainen et al, 2011).

a.
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b. 

c. 
6. ábra: FESEM felvételek az eredeti cellulóz pépről (a.), 10 perces mikronizáció 
után (b.), 45 perces mikronizáció után (c.) (Liimatainen et al, 2011)

Az őrlés nagy mechanikai igénybevételének hatására a szálak sejtfala telje-
sen szétesett, és az előállított cellulóz mikroszálak mérete elérte a néhány 
száz nanométer és 1 μm közötti méretet csupán 5 perces őrlés után (6. ábra) 
(Liimatainen et al, 2011).
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Következtetések
A szakirodalom alapján látható milyen széles körben alkalmazható a keve-
rőmalmi őrlés. Többek között TiO2, BaSO4 őrlésére, gyógyszer hatóanyagok 
szemcseméretének csökkentésére (< 1 μm), cellulóz mikroszálak gyártására 
használják.

Mindezek ellenére sok esetben az aprítási kinetikát és a fajlagos őrlési energia 
vizsgálatát teljes mértékben figyelmen kívül hagyják. Az őrlési hatékonyság 
kiértékelése szempontjából viszont a fenti jellemzők vizsgálatára feltétlen 
szükség van, ezért célszerű az ún. igénybevételi intenzitás elméletének 
alkalmazása, továbbá az őrölhetőség kérdéskörének a vizsgálata a nem rideg 
anyagok vonatkozásában. 
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Absztrakt

Az Európai Unió 14 stratégiai fontosságú kritikus elemet tart nyilván, köz-
tük a fluoritot is. A „Nemzeti együttműködésben megvalósuló alapkutatás a 
kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására 
– CriticEl” projekt keretében a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és 
Környezeti Eljárástechnikai Intézetében a fluorit visszanyerésének lehetősé-
gét vizsgáltuk bányameddő szekunder forrásból.

Ehhez az alapkutatást követően egy több lépcsőből álló flotációs technológiát 
dolgoztunk ki. A flotációs körfolyamat paramétereit szimulációs szoftver se-
gítségével határoztuk meg.

Kulcsszavak: bányameddő, fluorit, zeta-potenciál, flotálás, szimuláció,
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1. Bevezetés

Az Európai Unió 14 olyan stratégiai fontosságú nyersanyag csoportot (pl.: 
antimon, indium, fluorit, wolfram, stb.) tart nyilván, amelyek nélkülözhetet-
lenek a gazdaság és ipar számára, beszerzésük azonban –a túlzott import-
függőség miatt- egyre kritikusabbá válik. Az Európai Bizottság egy mun-
kacsoportja 2008-ban kezdte kidolgozni az EU ásványi nyersanyag-politika 
koncepcióját „hazai” megoldásokra támaszkodva. A potenciális lelőhelyek 
vizsgálata mellett a szekunder forrásból történő visszanyerésre is nagy hang-
súly tevődik [1]. A „Nemzeti együttműködésben megvalósuló alapkutatás a 
kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására 
– CriticEl” projekt keretében a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési 
és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében a másodlagos nyersanyagokból 
(pl.: bányászati meddő, elektronikai hulladékok, stb.) történő visszanyerés 
lehetőségét vizsgáljuk.

Jelen tanulmányban a pátkai bányászati meddőben lévő fluorit kinyerhető-
ségére irányuló eljárástechnikai vizsgálatokat ismertetjük és a kidolgozott 
flotációs technológia körfolyamatának szimulációját mutatjuk be [3,4,6,7].

2. A fluorit, mint kritikus nyersanyag

A fluorit (CaF2), hétköznapi néven folypát a halogenidek osztályába tartozó, 
köbös kristály rendszerű ásvány [2].  Az ipar számos területen, különböző 
tisztaságban használja fel. A legmagasabb fluorit tartalmat (>97%) a vegyipar 
igényli hidrogén-fluorid (HF) előállításhoz. Más területeken, mint például az 
elektronikában a számítógép chipek és nyomtatott áramkörök, valamint a 
hőszigetelések és hűtőközegek gyártásakor, illetve a vas-és acélgyártásban 
nincs feltétlenül szükség sav minőségű koncentrátumra [8].

Európa saját szükségleteinek csak töredékét (25%) képes biztosítani, 
ezért erősen függ az ellátó országoktól, leginkább Kínától [1].  Hazánkban 
több helyen (pl.: Gyöngyösoroszi, Recsk, Pátka, Sukoró stb.) előfordulnak 
fluorittartalmú ércesedések. A pátkai flotációs üzem közel 15 évnyi (1959-
1973) működése során, több mint 41.000 t nyersércet dolgozott fel. Az elő-
készítő mű hatékony technológiájának köszönhetően a 8.422 t végtermék 
átlagosan 92-96%, a flotációs meddő pedig igen csekély mennyiségű (1%) 
fluoritot tartalmazott. Az évek során felhalmozott mennyiséget figyelembe 
véve ez nagyságrendileg 300t elraktározott fluoritot jelent, amihez a fedőré-
teg letárolásából származó bányakavics is hozzá adódik [3].
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3. A pátkai fluorit kinyerhetőségének vizsgálata

ACriticEl projekt keretében a laboratóriumi kísérletekhez mintavételre került 
sor mind a pátkai bányameddőből, mind pedig az ércelőkészítő üzemből szár-
mazó flotációs meddőből. A Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tan-
székén röntgen-diffrakciós vizsgálatokkal megállapították, hogy a flotációs 
meddő csupán 0,3-2,8% fluoritot, a bányameddő pedig 4,2%fluoritot tartal-
maz 44,9% kvarc, 14,1% agyagásvány és 0,3% szulfid mellett [3]. A kísérle-
teket ezért ez utóbbi mintával végeztük.

3.1 Minta előkészítése

A laboratóriumi kísérletek megkezdése előtt a bányakavics mintákat pofás 
és hengeres törővel aprítottuk (x80=1170µm). A szemcsék szemcseméret sze-
rinti frakcionálását követően optikai mikroszkóppal - a Miskolci Egyetem 
Ásvány és Kőzettani Tanszék Optikai és képelemző laboratóriumában Dr. 
Mádai Ferenc egyetemi docens segítségével - megállapítottuk a feltárási és 
összenövési fokot.  A 94%-os fluorit feltárását biztosító kívánt szemcseméret 
tartományt (x<125µm)ez után kíméletes nedves őrléssel, golyósmalomban 
állítottuk elő.

Az aprítást gravitációs dúsítás követte Knelson-szeparátorral. A 
művelet együttesnek köszönhetően a fluorit-tartalom a koncentrátor nehéz 
frakciójában közel 5%-ra növekedett [3]. A flotációs kísérletekhez így ezt a 
terméket használtuk fel.

3.2 A felületi tulajdonságok vizsgálata

Egy hatékony flotációs technológia kidolgozásához a mintában lévő, uralko-
dó ásványok (fluorit és kvarc) határfelületi tulajdonságainak ismeretére van 
szükség. A szilárd-folyadék határfelület közelében kialakuló zeta-potenciál 
mérése elegendő információs tartalommal rendelkezik ahhoz, hogy a flotáci-
ós vegyszerek típusát, koncentrációját és a flotálás egyéb körülményeit meg-
határozzuk [3,5]. Így az elvégzendő flotációs kísérletek száma lényegesen 
lecsökken.

A zeta-potenciál mérésekhez egyrészt egy, a helyszínen talált tiszta 
fluorit ásványt, másrészt pedig a pátkai meddőből Knelson gravitációs szepa-
rátorral leválasztott könnyű frakciót – melynek zöme kvarc - használtuk. Ez 
utóbbi minta tehát nem a tiszta kvarc, hanem kis mértékben agyagásványokat 
is tartalmaz. .
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Ahhoz, hogy a megfelelő reagenseket kiválasszuk vizsgálatokat vé-
geztünk három anionaktív gyűjtőreagenssel, melyek közül a Flotinor FS-2 és 
Flotinor FS-100 zsírsavas tenzidek, a Flotinor SM-15 pedig orto-foszforsa-
vészterje. A kvarc nyomóreagenseként vízüveg (nátrium-szilikát, Na2SiO3) 
és szóda (nátrium-karbonát, Na2CO3) hatását tanulmányoztuk. A méréseket a 
reagens különböző koncentrációs értékei (gyűjtő reagensek esetén:1,10,100 
és 1000mg/L, nyomó reagensek esetén: 250, 500, 750, 1000, 1250g/L) mel-
lett, széles pH tartományban végeztük [3,4,6,7].

A legmegfelelőbb gyűjtő reagensnek a Flotinor SM-15 bizonyult. A 
mérési eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy a gyűjtőreagens 
nélkül a fluorit és a kvarc zeta-potenciál görbéje nem sokban tér el egymástól. 
Megfigyelhető továbbá, hogy a gyűjtőreagens mind két ásvány felületén 
adszorbeálódik. Ugyanakkor a fluorit zeta-potenciál változása Flotinor SM-
15 jelenlétében sokkal markánsabb a kvarcétől. A legerősebb adszorpció a 
fluorit felületén pH= 8-10 között tapasztalható. Mindezek alapján kísérlete-
inkhez ezt a pH 8-9-10 tartományt választottuk.

1. ábra: A fluorit és a kvarc zeta-potenciálja a Flotinor SM-15 gyűjtőeagens jelenlé-
tében és anélkül pH függvényében 

A kvarc nyomóreagensekénta vízüveget választottuk, mivel a nátri-
um-karbonát lényegi hatást nem fejtett ki [3,4,6].

3.3 A flotációs technológia

A flotálás az anyagok eltérő adhéziós tulajdonságain, vagyis azok felületének 
a vízhez való eltérő tapadásán alapuló dúsítási eljárás, amely bevett gyakorlat 
a fluorit visszanyerésekor [2].
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Esetünkben a fluorit kinyerését az elődúsított bányameddőből – a ze-
ta-potenciál mérések eredményeire támaszkodva - több lépcsős flotálási kí-
sérlettel vizsgáltuk a 2. ábra szerint.

A minta kondicionálásához propelleres keverőt használtunk, a kívánt 
pH értéket (pH=8- 9- 9,5) nátrium-karbonát (Na2CO3) segítségével állítot-
tuk be. A flotálási kísérleteket Intézetünk Flotációs Laboratóriumában talál-
ható KHD Humboldt Wedag AG típusú laboratóriumi flotáló berendezés 1L 
űrtartalmú cellájában hajtottuk végre [3,7].

2. ábra: A flotációs folyamat vázlata
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Az alapflotálást 10 percig végeztük, a habot folyamatosan távolítot-
tuk el. A Flotinor SM-15 200g/t, bányameddő tömegére vonatkoztatott fajla-
gos adagolási mennyiség megfelelőnek bizonyult, ekkor a fluorit kihozatala 
a habtermékben elérte a 99,4%-ot, miközben a cellamaradék fluorit tartalma 
mindössze 0,02% volt [3].

Következő lépcsőben a habtermék minőségének javítása érdekében 
tisztító flotálást kísérleteztük ki a kvarc nyomóreagense különböző adagolása 
mellett. A kondicionálás során ekkor vízüveg nyomóreagenst adagoltunk kü-
lönböző fajlagos adagolási értékek (500g/t, 750g/t, 1000g/t) mellett. A gyűj-
tő- és habképző reagensek (100g/t Flotinor SM-15, fenyőtűolaj habképző) 
hozzáadását követően a tisztító flotálás 8 percig tartott. A habot ez esetben is 
folyamatosan távolítottuk el. Az adatok kiértékelése alapján a 750g/t vízüveg 
fajlagos adagolása bizonyult optimálisnak. A fluorit tartalom a koncentrátum-
ban ekkor 77%-ra nőtt, a kihozatala 85%-os volt [3,7].

4. A flotációs körfolyamat szimulációja

Noha a szimulációt széles körben alkalmazzák előkészítőművek tervezésére 
és optimalására, a flotálás egyike azon műveleteknek, amelynek szimulációja 
nagy gondot okoz. Ugyanis a flotációs eljárás számos olyan folyamatból áll, 
amelyeknél nagymértékben változik a jelenlévő fázisok térfogatárama, ki-
hozatala. A megbízható kísérleti adatok begyűjtése időigényes és költséges, 
vagyis a rendelkezésünkre álló adatok száma korlátozott és gyakran kísérleti 
hibával is terhelt. A flotációs eljárás összetettsége, a folyamatot befolyásoló 
számos hidrodinamikai és fizikai-kémiai paraméter további gondokat okoz 
[9,10].

A matematikai modellek közül csak néhány használható eredménye-
sen a flotációs eljárás leírására.

 Kutatásunkban a USIM PAC® szimulációs szoftvert használtuk a zárt 
körfolyamatú flotálás számításához.

A 3. ábrán a programmal megszerkesztett flotációs körfolyamat sé-
mája látható, amelyet a kísérleti adatokra támaszkodva dolgoztuk ki.
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3. ábra: A flotációs körfolyamat

Az alap- és az első tisztító flotálás paraméterei az előzőekben ismer-
tetekkel megegyeznek.

Az alapflotálás meddőjében lévő 0,02% fluorit tartalom visszanye-
rését utóflotálással valósítjuk meg. A folyamatból kikerülő habtermék újra 
feladásra kerül az alapflotálásba, még a cellamaradék végmeddő minőségű.

A folyamatba beépül a 2. tisztító flotálási lépcső is, aminek cellama-
radéka visszavezetésre kerül az előző lépcsőhöz, vagyis az 1. tisztító flotálás-
ba, habterméke pedig végkoncentrátumaként szolgál.  Az első tisztító flotálás 
cellamaradéka az alapflotálás feladásába kerül vissza [3].

Az 1. táblázatban láthatóak a laboratóriumi vizsgálatok során megha-
tározott anyagáramok, az anyagáramok fluorit-tartalma és a fluorit-kihozatali 
értékek, amelyek a szimuláció kiindulási adataiként szolgálnak.
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1. táblázat: A flotációs körfolyamat kiindulási adatai

Flotációs lépcső Anyagáramok
Tömeg kihozatal

m (%)

Fluorit tartalom

c (%)

Fluorit kihozatal

k (%)

Alap
flotálás

Bemenő 100 4,8 100

Kijövő
Habtermék 14,7 29,72 91,1

Cella
maradék

85,3 0,5 8,9

1.
Tisztító flotálás

Bemenő 14,7 29,72 91,1

Kijövő

Habtermék 4,7 77,18 75,6

Cella
maradék

10 7,41 15,4

A folyamatábra szerkesztése után első lépcsőként – a 4. ábra szerint 
- a feladásban lévő ásványi részecskék típusát definiáltuk, vagyis elkezdtük 
a fázis modell felépítését. A feladott anyagáramot ércre és vízre osztottuk. 
Az érc összetételét ez után két fő fázisra, azaz fluoritra és kvarcra bontottuk.  
Lehetőség van szemcseméret osztályok definiálására is, esetünkben az anyag 
100%-a 125 µm-nél kisebb szemcsékből áll. 

4. ábra: A feladás jellemzőinek definiálása
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A fázis modell megadásának második lépcsőjeként minden egyes 
anyagáramot külön-külön tudunk jellemezni a rendelkezésre álló adatok 
alapján: tömegáram, térfogatáram, sűrűség, a komponensek flotálhatósága. 

A rendelkezésre álló modellek közül a teljesítmény („level 0”) mo-
dellt választottuk. Ekkor elegendő a meglévő méréseinkre támaszkodva, a 
berendezésre jellemző fluorit kihozatali értéket betáplálni (5.ábra).  Ez a 
legegyszerűbb matematikai modellek egyike, mely anyagmérleg számításokra 
támaszkodva határozza meg a leginkább illeszkedő értéket [11].

5. ábra: A berendezések definiálása

A hiányzó értékek berendezésenként, illetve direkt szimuláció segít-
ségével számíthatók. Jelenlegi eredményeink szerint a végtermék fluorit tar-
talma 97%, kihozatala pedig meghaladja a 95%-ot.

5. Összefoglalás

A CriticEl projekt keretében a pátkai bányászati meddő fluorit tartal-
mának visszanyerhetőségét vizsgáltuk. Széleskörű eljárástechnikai alapvizs-
gálatokat végeztünk a fluorit flotálhatóságával kapcsolatban. A laboratóriumi 
eredményekre támaszkodva kidolgoztunk egy flotációs technológiát, ami egy 
alap-, egy utó- és két tisztító flotálásból áll. A kialakított zárt körfolyamatot, 
amikor is a keletkező középtermékeket visszavezetjük a folyamatba, számí-
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tógéppel szimuláltuk, mivel az egyensúly elérése (anyagáramok állandósulá-
sa) kísérleti úton nagyon idő és munkaigényes lenne. Eredményeink szerint 
az alap-, utóból és két tisztító flotálásból álló zárt körfolyam  koncentrátum 
végtermékének fluorit tartalma eléri a 97%-ot, kihozatala pedig meghaladja 
a 95%-ot.
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Absztrakt

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén működő 
kutatócsoportban már több éve folynak új 1-arilpirrol-származékok 
előállítását és tulajdonságaik vizsgálatát célzó kutatások.

Munkánk során számos pirrol-származékot állítottunk elő 
továbbfejlesztett Elming és Clauson-Kaas-féle kondenzációs reakcióval. 
Részletesen vizsgáltuk a vegyületek halogénezési lehetőségeit 
N-bróm-szukcinimiddel, és sikerült olyan reakciókörülményeket 
kidolgozni, melyekkel kiváló szelektivitással és termeléssel jutottunk 
dibrómszármazékokhoz. A kidolgozott módszerrel többféle pirrol származék 
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is szerektíven brómozható. Ezt követően a halogénezett származékokból 
bróm/lítium kicserélési reakción keresztül különböző elektrofilekkel 
történő reakcióban többféle származékot is előállítottunk (karbonsav-, 
illetve foszfánrészt tartalmazó származékokat). A lítiált pirrol-származékok 
benzofenonos reakciójával azonban nem a várt terméket, hanem egy igen 
meglepő átalakulás során képződő γ-laktámot izoláltunk, melyből több 
származékot is sikerrel állítottunk elő.

Kulcsszavak: pirrol, brómozás, fémorganikus, n-butil-lítium, laktám

Bevezetés

A kutatócsoportban az elmúlt években jelentős sikereket értek el az 
1-arilpirrolok kémiáját vizsgáló kutatások során. Többek között eredményes 
szintéziseket dolgoztak ki a gyűrűk szelektív szubsztituálására fémorganikus 
úton, enantiomertiszta formában állítottak elő több atropizomer származékot 
diasztereomer sóképzéses rezolválással, valamint enantioszelektív átalakítások 
hatékony megvalósítását eredményező bifunkciós katalizátorligandumokat és 
organokatalizátorokat szintetizáltak. Az új, 1-arilpirrol alapvázú ligandumok, 
illetve organokatalizátorok azonban csak soklépéses preparatív munka után 
tesztelhetők az adott aszimmetrikus modellreakciókban. A reakcióutak 
lerövidítésével szintézisük olcsóbbá válhat, mely a vegyületek szélesebb 
körű alkalmazhatóságának is lehetőséget adhat.
Az pirrol származékok funkcionalizálását eddig döntően metallálási 
reakciókon keresztül valósították meg a kutatócsoportban. A brómatomok 
különböző pozíciókba való bevitele, majd n-butil-lítiummal (n-BuLi) 
történő cseréje kényelmes reakcióútnak tűnik többszörösen helyettesített új 
vegyületek előállítására.

Irodalmi előzmények

Az 1-arilpirrol és származékainak előállításáról már a 19. század 
végétől találhatunk publikációkat. A szintézisükre számos módszert dolgoztak 
ki. Többek között 1-arilpirrolokhoz juthatunk anilin-származékokból 
kiindulva, amikor a heteroaromás gyűrűt kondenzációs reakcióban alakítjuk 
ki, pirrolokból szén-nitrogén keresztkapcsolási reakcióban a biaril kötés 
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létrehozásával, illetve N-arilpirrolidinekből a nitrogén tartalmú telített gyűrű 
aromatizációjával (Bean 1990). A heterociklus (3) klasszikus kondenzációs 
reakcióval történő kialakításának egyik módja az Elming és Clauson-Kaas-féle 
pirrol szintézis (Elming 1952, 870), mely során a megfelelő tetrahidrofurán-
származékot (1) anilinnel (2) reagáltatják magas hőmérsékleten (1. ábra).

OMeO OMe
NH2

R
N+

1 2 3

R

1. ábra: Pirrol származékok előállítása

A pirrolgyűrű funkcionalizálása általában könnyen megvalósítható 
az elektrofilek széles körével, azonban a reakciók során alkalmazott erős 
savak a vegyület részleges degradációjához, polimerizációjához vezethetnek. 
A beépülő csoportok helyzetét jelentősen befolyásolják a pirrolgyűrűn már 
meglévő szubsztituensek elektronikus és sztérikus hatásai. Egy kényelmes 
megoldási mód a lítiumorganikus reakciók használata, melyekkel szelektíven 
és hatékonyan juthatunk ilyen célvegyületekhez. Az 1-fenilpirrol (3a) 
fémorganikus úton való funkcionalizálásának lehetőségét Shirley és csoportja 
vizsgálták először (Shirley 1955, 258), de az 1-arilpirrolok metallálását 
tárgyaló irodalmat főként a tanszéki kutatócsoport elmúlt két évtizedben 
publikált közleményei fedik le (Faigl 1997, 4885, Faigl 1999, 7885).

Az 1-arilpirrol vegyületek különböző, szubsztituált származékaihoz 
nem csak metallálással juthatunk, hanem halongéntartalmú vegyületek 
fémorganikus reagensekkel történő reakciójában is. A szerves brómvegyületek 
tulajdonságai hasonlóak a klórszármazékokéhoz, viszont jelentősen 
drágábbak, ezért főleg a gyógyszer- és színezékiparban használják. Előnyük, 
hogy a brómatom helyén könnyebben alakíthatunk ki új csoportokat, mint 
klórvegyületek esetében, valamint a brómozási reakciók kevésbé hevesek és 
exotermek, mint a hasonló klórozások, ezért könnyebben kézben tarthatóak és 
esetenként kevesebb a mellékreakció (Morgós 2002, 100). A brómozott pirrol 
származékok nagy jelentőséggel bírnak szintetikus szerves kémiában, mivel 
a brómatom könnyen lecserélhető fém katalizált kapcsolási reakciókban, 
valamint könnyen előállítható belőlük fémorganikus reagensek is.
A pirrol, az 1-metilpirrol és származékaik, valamint az 1-fenilpirrol brómozási 
reakcióit néhány évtizeddel ezelőtt már vizsgálták (Gilow 1981, 2223). A 
néhány éve publikált, tengeri élőlényekből izolált pentaciklusos Lamerralin 
típusú vegyületek első totálszintézisét is, N-Boc-pirrol brómozásán 
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keresztül valósították meg, (Hasse 2011, 90) vagyis a pirrol származékok 
halogénezésével kapható intermedierek fontos vegyületek lehetnek a 
gyógyszeripar számára is. A korábbi brómozási vizsgálatok során azonban 
jelentős regioszelektivitási problémát tapasztaltak a kutatók. Az 1-fenilpirrol 
(3a) különböző oldószerben végrehajtott elemi brómos, illetve N-bróm-
szukcinimides (NBS) halogénezésekor alacsony szelektivitással jutottak a 
brómozott származékok keverékéhez (2. ábra).

N N N N N
+ + +

Br

BrBr

Br Br Br

Br

BrN

Br

+

3a 4a 5a 6a 7a 8a
10% 36% 4% 21% 7%

Br2

2. ábra: 1-Fenilpirrol (3a) halogénezése

Eredmények

A munkánk során először a kiinduló vegyületként szolgáló 1-arilpirrol-
származékokat (3) állítottuk elő a korábban említett Elming és Clauson-Kaas-féle 
pirrol szintézissel. Az irodalmi receptben jégecetben történő többórás forralást 
írnak le. Ezt az erélyes reakciókörülményt sikerült több esetben kiváltanunk 
p-toluolszulfonsav katalízissel, mellyel kevesebb kátrányos melléktermék 
keletkezik, illetve a reakcióelegy feldolgozása is egyszerűbbé vált (3, 6 példa,  
termelés: 80–95%).

A további kísérletekben először az irodalmi részben említett 
1-fenilpirrol brómozásának körülményeit alkalmaztuk (Gilow 1981, 2223) 
a 3b vegyület esetén. A cikkek szerzői a tetrahidrofurán alkalmazását 
találták a legmegfelelőbbnek az ilyen típusú vegyület halogénezésekor, 
azonban 2,0 ekvivalens NBS használatakor THF-ben még –75 °C-on is igen 
gyorsnak bizonyult a reakció, szelektivitása pedig csekély volt. Termékek 
keverékét kaptuk. Mivel a képződő halogénszármazékokat egymástól sem 
desztillációval, sem oszlopkromatográfiásan nem lehet elválasztani, ezért 
célunk egy teljesen szelektív, egységes terméket eredményező reakció 
körülményeinek felderítése volt. Kísérleteket végeztünk különböző 
oldószerekben (tetrahidrofurán, kloroform, N,N-dimetilformamid, a 
továbbiakban DMF), különböző hőmérsékleteken. A körülmények megfelelő 
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optimálásával sikerült a dibróm-származék (7b) előállítását igen nagy 
szelektivitással, 99%-nál nagyobb tisztasággal megvalósítani (3. ábra). 
Az N-brómszukcinimides halogénezés legjobb oldószerének a DMF-ot 
találtuk, míg hőmérsékletének a 0 °C-ot. Amennyiben 2,0 ekvivalensnél több 
brómozószert alkalmazunk, a halogénezési reakció nem áll meg a dibróm 
termék fokon, hanem újabb reakcióban tribróm vegyület is képződik, ezért 
fontos a halogénezőszer pontos mennyiségének alkalmazása.

N NBr Br
+ 2,0 ekv. NBSF3C F3C

3b 7b

3. ábra: A 3b származék szelektív dibrómozása

Az így kidolgozott reakciókörülmények felhasználásával több 1-arilpirrol 
dihalogénezését is elvégeztük, és szintén kiváló termeléssel és szelektivitással 
jutottunk különböző 2,5-dibrómszármazékokhoz (7, 10 példa, termelés: 78–
97%).

A halogénezési kísérletek során kidolgozott optimális körülményeket 
alkalmazva további, a kutatócsoportban előállított szimmetrikusan 
szubsztituált származékok brómozását is vizsgáltuk (4. ábra). Ezen vegyületek 
optikai stabilitásának növelésére jó lehetőség, ha sztérikusan megfelelően 
nagy csoportot alakítunk ki a pirrolgyűrű szubsztituálatlan oldalán (Cα’ 
vagy a Cβ’ helyzetekben). Egy diészter származék brómozását egy és két 
ekvivalens NBS-el is elvégeztük. Megállapítottuk, hogy 1,0 ekvivalens 
brómozó ágens használta során a brómatom a β-pozícióba épül be (9), majd 
pedig a következő ekvivalens NBS hatására α-helyzetű halogéneződés 
következik be α,β-dihalogénezett (10) észterszármazékot eredményezve. Egy 
tetrafenilszármazék monohalogénezését is sikerrel végrehajtottuk, amikor 
szintén β-pozícióban történt a monobrómozás (11).
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4. ábra: Szubsztituált pirrolok mono- és dibrómozott származéka

Az elvégzett brómozási kísérletek alapján megállapítható, hogy 
amennyiben a pirrol α-helyzetben elektronszívó-, vagy nagy térkitöltésű 
csoportot tartalmaz akkor a brómozása β-pozícióban valósul meg.

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a dibrómozott vegyületek (7) 
halogénatomjait milyen módon lehet lecserélni más funkciós csoportokra. A 
fémorganikus reagenst alkalmazó kísérletek során a dibróm származékot (7) 
egy ekvivalens n-BuLi-mal reagáltatva szelektíven csak az egyik α-helyzetű 
brómot sikerült lítiumra cseréli (5. ábra). A fémorganikus vegyülethez (12) 
különböző elektrofil vegyületek hozzáadásával új funkciókat lehet kialakítani 
(13).

R

N BrBr

R

N LiBr
Elektrofil

R

N EBr
BuLi

7 12 13

5. ábra: A 7 vegyület fémorganikus továbbalakítása

Első esetben elektrofil reagensként szén-dioxidot alkalmaztunk. Az 
ekvivalens mennyiségű n-butil-lítiummal elvégzett halogén-fém kicserélődést 
követő szén-dioxidos reakcióban jó hozammal jutottunk a megfelelő bróm-
karbonsavakhoz (14, 6 példa, termelés: 72–92%).
További kísérleteket végeztünk foszfán-származékok előállítására is a 
lítiumorganikus vegyületekből, mivel hasonló vegyületek átmenetifém 
komplexeit nagy sikerrel alkalmazzák kapcsolási reakciók katalizátoraként 
(Artemova 2004, 10368). Mivel a foszfánok oxidációra érzékenynek 
bizonyultak, ezért stabil borán komplexüket képeztük, melyek már 
könnyebben kezelhetők, valamint tisztíthatók (15, 2 példa, termelés: 66 és 
70%).
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Ezek után a kutatócsoport által előállított katalizátor-ligandumoknál alapvető 
fontosságú difenil-metanol molekularészt terveztünk kialakítani (Faigl 2012, 
535). A 3a vegyületet egy ekvivalens n-butil-lítiummal reagáltatva, majd 
a reakcióelegyhez benzofenont adva azonban nem a várt terméket, hanem 
egy igen meglepő átalakulás során képződő konjugált rendszert tartalmazó 
γ-laktámot (16) izoláltunk. Az új származék szintézisét optimáltuk, majd 
több másik, általunk előállított dibróm-származékból (7) is eredményesen 
valósítottuk meg a γ-laktámgyűrű kialakítását (16, 10 példa, termelés: 80–
90%).
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6. ábra: Az előállított, új pirrol származékok

A 16 vegyület konkrét előállítására nem található az irodalomban példa, 
viszont publikáltak már hasonló szerkezetű származékokat (Khlebnikov 
1987, 1070, Saito 2010, 208). Az ilyen 5-ilidén-pirrol-2-(5H)-on szerkezeti 
egység több biológiailag fontos természetes anyagban is megtalálható, 
például az antibiotikumként alkalmazott holomycinben, a tengeri kék-zöld 
alga által termelt pukeleimidben és az epe pigmentjében, a bilirubinban is.

Minden új előállított vegyület szerkezetazonosítása korszerű 
spektroszkópiai módszerekkel (NMR, IR, HRMS) történt, továbbá több 
származék esetén egykristály-röntgendiffrakciós mérésekkel is igazoltuk 
pontos szerkezetet.

Összefoglalás

Munkánk során kidolgoztunk egy szelektív brómozási eljárást, mely 
felhasználásával több 2,5-dibróm-1-aril-pirrolt (6) állítottunk elő, valamint 
korábban előállított szubsztituált pirrolok halogénezését is megvalósítottuk 
(4. ábra). Megállapítottuk, hogy amennyiben a pirrolgyűrű α-pozíciójában 
elektronszívó, vagy nagy térkitöltésű csoport található a brómozás 
β-helyzetben valósul meg. Ezen túlmenően, ha a pirrolgyűrű α-pozíciójában 
H- vagy Br-atom található, akkor a brómozás a pirrolgyűrű α’-helyzetében 
megy végbe.
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Az új brómvegyületekből kiinduló fémorganikus reakciókkal 
különböző csoportok bevitelét is megvalósítottuk. A brómatomok egyenkénti 
cseréjével, majd elektrofil reagens hozzáadásával sikerült több funkciót is 
kialakítani (14, 15). A lítiumorganikus pirrolok (12) benzofenonos reakciójával 
azonban nem a várt terméket, hanem egy igen meglepő átalakulás során 
képződő konjugált rendszert tartalmazó γ-laktámot (16) izoláltunk, melyből 
több származékot is sikerrel állítottunk elő.

Köszönetnyilvánítás: A munkát a Richter Gedeon Nyrt. és az OTKA 
(projekt szám: K 104528) támogatásával végeztük.
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Összefoglaló

Hatékony eljárást fejlesztettünk ki fenilpirrol alapvázú királis aminoalko-
holok szintézisére. A kidolgozott módszerrel több különböző atropizomer 
származékot állítottunk elő, melyeket enantioszelektív modellreakcióban, 
benzaldehid ill. szubsztituált benzaldehidek és dietil-cink addíciójában alkal-
maztuk eredményesen (26-96% ee) katalizátorligandumként. 

Kulcsszavak: királis ligandum, aszimmetrikus szintézis, atropizoméria, 1fe-
nilpirrol, aminoalkohol
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Bevezetés

Az szakirodalomban számos példa található aminoalkoholok 
ligandumként történő alkalmazására különböző enantioszelektív re-
akciókban (Kitamura 1989, 4030, Soai 1987, 470, Soai 1987, 1690). 
Kutatócsoportunkban korábban már előállítottak fenilpirrol alapvázú 
királis aminoalkoholokat. Az ilyen vegyületek általánosan vizsgált 
tesztreakciójában, a benzaldehid és dietil-cink aszimmertikus addíció-
jában katalizátor ligandumként alkalmazva a vegyületeket bíztató ered-
ményt értek el, lehetőséget adva a tématerület további sikeres vizsgála-
tához, a ligandumok szerkezetének optimálásához. (Faigl 2012, 540). 

Kutatómunkánk során új 1-fenilpirrol alapvázú királis amino-
alkoholok szintézisével foglalkoztunk. Célvegyületeink ((Sa)-1a-f) a 
pirrolgyűrűn tercier amino-csoportot tartalmaznak, míg a fenilgyű-
rűn tercier alkohol molekularésszel rendelkeznek. Annak érdekében, 
hogy vizsgálni tudjuk az amino-csoport minőségének hatását a ligan-
dum hatékonyságára, előállítottunk különböző alifás, gyűrűs, valamint 
centrális kiralitáselemmel rendelkező amino-csoportot tartalmazó at-
ropizomereket ((Sa)-1a-f, 1. ábra). 

N
F3C

NR1R2

OH
Ph

Ph

(Sa)-1a-f

N N

Me

Me

N

Me

Me NMe2 NBu2

NEt2

Az amino-csoportok (NR1R2):

a                      b                      c

d                         e                     f

 
1. ábra A célvegyületek
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Eredmények

Az optikailag aktív aminoalkoholok előállítása

A célvegyületeink alapvázaként szolgáló 1[2(trifluormetil)fe-
nil1H-pirrolt (4) 2-trifluormetil-anilin (2) és 2,5-dimetoxi-tetrahidrofurán (3) 
kondenzációjával állítottuk elő, mely katalitikus mennyiségű p-toluol-szul-
fonsav jelenlétében ment végbe (Faigl 2012, 4260). Következő lépésben a 
racém dikarbonsavat (6) állítottuk elő egy irányított dimetallási lépésen 
keresztül. Az 1-fenilpirrolt (4) 2,4 ekvivalens LiCKOR reagenssel metallál-
tuk, majd a képződő fémorganikus vegyületet (5) szén-dioxiddal reagáltattuk 
(Fogassy 2000, 4775). A keletkező racém dikarbonsav (6) atropizomereinek 
elválasztását sóképzéses rezolválással valósítottuk meg. Rezolválószerként 
(R)-(–)-fenilglicin-metil-észtert (FGME) alkalmaztunk (Faigl 2011, 1880). 
Az optikailag aktív (Sa)-6 dikarbonsavból tionil-kloridos reakcióval állítottuk 
elő a kulcsintermedier (Sa)-7 monoészter származékot (2. ábra).

N
F3C

NH2
F3C

O OMeMeO
5 mol% p-TsOH

toluol

N
F3C

N
F3C

2.4 ekv. LiCKOR
Et2O, -40 °C, 1 h

K(Li)
K(Li)

1. CO2
2. H+

COOH

COOH

T: 86 %

N COOH

COOHF3C
1.0 ekv. FGME N COOH

COOMeF3C

T: 73 %

T: 86 %
ee: 97 %

MeOH
T: 73 %

SOCl2

2                             3                                                              4

5                                                         6

(Sa)-6                                                         (Sa)-7

2. ábra A kulcsintermedier (Sa)-7 monoészter előállítása
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A regioszelektív szintézis útján kapott (Sa)-7 monoészter karbon-
sav-csoportját tionil-kloriddal savkloriddá alakítottuk, majd a keletkező ve-
gyületet a megfelelő szekunder aminokkal reagáltatva megkaptuk a (Sa)-8a-f 
származékokat. Ezzel a módszerrel alifás (rövid, illetve hosszú szénláncú), 
gyűrűs és centrális kiralitáselemmel rendelkező származékokat is előállí-
tottunk. Az (Sa)-8a-f származékok észter-csoportját Grignard-reakcióval 
(fenil-lítium vagy fenil-magnézium-bromid) tercier alkohol funkcióvá ala-
kítottuk. Az (Sa)-9a-f vegyületek savamid-csoportját borán-komplex alkal-
mazásával redukáltuk. A szintézis záró lépése, a keletkező borán-komplexek 
elbontása után megkaptuk a kívánt (Sa)-1a-f aminoalkoholokat (3. ábra, Faigl 
2012, 540).
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Az amino-csoportok (NR1R2):

a                      b                      c                        d                          e                     f

3. ábra Az (Sa)-1a-f aminoalkoholok előállítása az (Sa)-7 monoészterből

Összehasonlítva az (Sa)-6 dikarbonsav enantiomertisztaságát (97% 
ee) az (Sa)-1a-f végtermékek enantiomertisztaságával (98,099,9% ee) meg-
állapítható, hogy az aminoalkoholok előállítása során a vegyületek megőrzik 
optikai aktivitásukat. Ezt minden esetben királis HPLC alkalmazásával elle-
nőriztük. Az eredmények az 1. táblázatban láthatóak.
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1. táblázat Az aminoalkoholok enantiomertisztasága

Aminoalkohol eea

1 (Sa)-1a 99,5

2 (Sa)-1b 98,0

3 (Sa)-1c 99,9

4 (Sa)-1d 99,9

5 (Sa)-1e 99,5

6 (Sa)-1f 98,0

a Az enantiomertisztaság meghatározása királis HPLC-vel történt.

Az aminoalkoholok alkalmazása

Az előállított új vegyületek katalizátor ligandumként történő alkal-
mazhatóságát benzaldehid (10) és dietil-cink (11) enantioszelektív addíció-
jában tanulmányoztuk. Első lépésként a reakciókörülmények optimalizálását 
végeztük el az (Sa)-1b pirrolidin-szubsztituált aminoalkohol alkalmazásával. 
Különböző hőmérsékleteken végzett tesztreakciókban vizsgáltuk a katalizátor 
ligandum mennyiségének szerepét. Az eredményeket a 2. táblázatban foglal-
tuk össze, melyben látható, hogy az enantioszelektivitást és a termelést is fi-
gyelembe véve 5 mol% ligandum, 0 °C-on való alkalmazása ideális. Magasabb 
hőmérsékleten gyengébb enantioszelektív hatás érhető el, valamint kisebb az 
enatioszelektivitás a katalizátor ligandum mennyiségének csökkentésével, 
mely ezen kívül kisebb termelést is eredményez. Ha a ligandum mennyiségét 
5 mol% fölé növeljük, a termelés ugyan nő, de a termék enantiomertisztasága 
némileg elmarad a legjobb értéktől.

2. táblázat A modellreakció körülményeinek optimálása

OH

H

O

3 ekv. Et2Zn

10                            11                                             (S)-12a

(Sa)-1b
hexán, 18 h
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Ligandum 
mennyisége 

(mol%)

Hőmérséklet 
(°C)

eeb Termelésc(%)

1 5 25 89 87

2 5 0 93 93

3 1 0 86 69

4 10 0 91 98

aAbszolút konfiguráció meghatározása ismert konfigurációjú vegyület GC-kroma-
togramja, illetve az azonos körülmények között mért optikai forgatóképesség elője-

lének összevetése alapján történt (Cakici 2011, 300)
bAz enantiomertisztaság meghatározása királis GC módszerrel történt.

cPreparatív termelés.

A modellreakció optimális körülményeit alkalmazva összehasonlí-
tottuk az előállított aminoalkoholok hatékonyságát. Minden esetben 5 mol% 
ligandumot használtunk 0 °C-on. Az eredményeket az 3. táblázatban foglal-
tuk össze. Több esetben is kiváló termeléssel és enantioszelektivitással kap-
tuk az 1-fenilpropán-1-ol terméket. A centrális kiralitáselemet is tartalmazó 
(Sa)-1c,d ligandumokkal nem sikerült jobb eredményt elérni, de a leghatéko-
nyabbnak bizonyuló dietil-amino-csoportot tartalmazó (Sa)-1b ligandummal 
igen magas 96%-os enantiomertisztasággal és 95%-os termeléssel tudtuk elő-
állítani a terméket.

3. táblázat Az (Sa)-1a-f katalizátor ligandumok összehasonlítása

OH

H

O

3 ekv. Et2Zn

10                                 11                                                 (S)-12a

hexán, 0 °C, 18 h
5 mol% (Sa)-1a-f
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Ligandum eeb Termelésc (%)

1 (Sa)-1a 96 95

2 (Sa)-1b 93 93

3 (Sa)-1c 92 96

4 (Sa)-1d 26 30

5 (Sa)-1e 86 66

6 (Sa)-1f 93 98

aAbszolút konfiguráció meghatározása ismert konfigurációjú vegyület GC-kroma-
togramja, illetve az azonos körülmények között mért optikai forgatóképesség elője-

lének összevetése alapján történt (Cakici 2011, 300)
bAz enantiomertisztaság meghatározása királis GC-vel történt.

cPreparatív termelés.

A pirrolidin-szubsztituált (Sa)-1b alkoholt igen eredményesen alkal-
maztuk ligandumként dietil-cink és aromás aldehidek széles körének addíció-
jára is. Szinte minden esetben kiváló termelést és enantioszelektivitást értünk 
el függetlenül a szubsztituens helyzetétől és elektronikus tulajdonságaitól (4. 
táblázat).

4. táblázat Az (Sa)-1b ligandum alkalmazása szubsztituált benzaldehidek és die-
til-cink addíciójában

Ar

OH
3 ekv. Et2Zn   5 mol% (Sa)-1b

10a-p                  11                                            (S)-12a-pa

  hexán, 0 °C, 18 hAr H

O
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Aldehid Ar eeb Termelésc (%)

1 10a Ph 93 93

2 10b 2-Me-C6H4 94 93

3 10c 3-Me-C6H4 93 94

4 10d 4-Me-C6H4 93 96

5 10e 2-MeO-C6H4 93 93

6 10f 3-MeO-C6H4 93 92

7 10g 4-MeO-C6H4 92 88

8 10h 3-BnO-4-MeO-C6H4 95d 94

9 10i 2-Br-C6H4 88 91

10 10j 2-Cl-C6H4 90 92

11 10k 2-F-C6H4 93 90

12 10l 3-F-C6H4 92 95

13 10m 4-F-C6H4 93 91

14 10n 1-Naph 90 93

15 10o 2-Naph 90 92

16 10p Ph-CH=CH 63 91

aAbszolút konfiguráció meghatározása ismert konfigurációjú vegyület GC-kro-
matogrammja, illetve az azonos körülmények között mért optikai forgatóképesség 
előjelének összevetése alapján történt (Cakici 2011, 300, Rodríguez-Escrich 2008, 

5340).
bAz enantiomertisztaság meghatározása királis GC módszerrel történt.

cPreparatív termelés.
dAz enantiomertisztaság meghatározása királis HPLC módszerrel történt.
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Összefoglalás

Hatékony módszert dolgoztunk ki optikailag aktív fenilpirrol alap-
vázú aminoalkoholok előállítására. Az alapvázat 2-trifluormetil-anilin (2) és 
2,5-dimetoxi-tetrahidrofurán (3) kondenzációjával alakítottuk ki. Egy dime-
tallási és reszolválási lépésen keresztül optikailag aktív (Sa)-6 dikarbonsavat 
szintetizáltunk, majd szelektív észteresítéssel állítottuk elő a kulcsintermedi-
er (Sa)-7 monoésztert. A következőkben savamid- ill. tercier alkohol funkci-
ókat alakítottunk ki, végül redukciót követően kaptuk a (Sa)-1a-f aminoalko-
holokat.

Az előállított aminoalkoholok katalizátor ligandumként történő al-
kalmazhatóságát benzaldehid és dietil-cink enantioszelektív addíciójában 
tanulmányoztuk. Mindegyik új ligandummal in situ létrehozott katalizátor 
alkalmasnak bizonyult a tesztreakció elősegítésére. Több esetben kiváló 
enantioszelektivitást és termelést értünk el (26-96% ee, 30-98% termelés), 
leghatékonyabb ligandumnak a dietil-amino-csoportot tartalmazó aminoal-
kohol bizonyult ((Sa)-1a, 96% ee, 95% termelés). A pirrolidin-szubsztituált 
aminoalkohol ((Sa)-1b) különböző szubsztituált benzaldehidek és dietil-cink 
reakciójában is kiválóan alkalmazható ligandumként (63-95% ee, 88-96% 
termelés).
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Absztrakt

A vállalati fenntarthatóságot vizsgáló, három részből álló kutatás célja, hogy 
az érintettek közti feszültségeket feltárja, rámutatva ezzel a jelentések alap-
vető problémáira.

A kutatás jelen része a zöld szakmának definiált csoport megkérdezését tar-
talmazza, vagyis olyan személyekét, akik hivatásos, vagy önkéntes munkát 
végeznek a környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóság területén. 
Mivel a jelentésekben közölt információkat, adatokat szakmai szempontból 
tudják megítélni, ezért a vállalati fenntarthatóságról, és annak beszámolóiról 
alkotott véleményük, tapasztalataik kifejezetten fontosak a kutatás szempont-
jából.

A tanulmány a „zöld szakma” csoport kérdőíves vizsgálatának eredményeit 
elemzi, valamint a korábbi kutatási szakaszok tapasztalatait is felhasználva 
értékeli a vállalati fenntarthatóság beszámolóit. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, vállalati fenntarthatóság, zöld szervezetek, 
vállalati jelentések, környezetgazdaságtan
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Bevezetés

A vállalati szinten értelmezett fenntarthatóság nem új keletű trend, a nyugati 
országokban egyre szélesebb körben terjed el a céges szektorban, hazánkban 
azonban kevésbé gyors ez az ütem. Elterjedését nehezíti, hogy a fenntart-
hatóság fogalmát még mindig nem sikerült egzakt módon meghatározni, a 
jelenleg elfogadott tételeket is jelentős rétegek kérdőjelezik meg. Emellett a 
helyi adottságok, piaci jellemzők is jelentősen befolyásolják az előrelépést.

Mindezek ellenére egyre gyakrabban találkozhatunk olyan eljárá-
sokkal és folyamatokkal, melyek a „market greening”, vagyis a piac zöld 
működésének irányába történő elmozdulást segítik elő. Látható tehát, hogy a 
meglévő társadalmi elvárások, a civil szektor nyomása miatt a termelő válla-
latok reagálnak a megváltozott piaci viszonyokra, és új eljárásokat dolgoznak 
ki tevékenységük során. Ezzel részben meg is valósítják a szociálisan felelős 
vállalat modelljét, vagyis a Corporate Social Responsibility (CSR) elméletét.

A vállalatok fenntarthatóságának eredményességét, a fenntartható 
működés irányában tett intézkedések hatékonyságát az érintettek számára a 
fenntarthatósági jelentések közvetítik. Ezekkel a dokumentumokkal szemben 
azonban szigorú és pontos törvényi előírások nem születtek, ezért tartalmukat 
csupán a nemzetközi szervezetek ajánlásai alapján tudják egységesíteni a 
jelentéstevők – amennyiben ez a szándékuk.

Nem véletlen, hogy emiatt a jelentések hasznát számos területen 
megkérdőjelezik, megalapozottságukat nem ismerik el. Ennek köszönhetően 
a jelentések alapvető célja és léte is megkérdőjelezhetővé válik. Kutatásom 
célja, hogy az érintettek – tehát a jelentéstevő vállalati oldal, a legfőbb érin-
tett civil szektor, és szakmai véleményt tükröző zöld szakma – szemszögéből 
vizsgálva megismerjem azokat a főbb problémákat, melyek a vállalati fenn-
tarthatóság, és annak jelentéseinek elfogadottságát gátolják.

Jelen tanulmány a kutatás második részének eredményeit foglalja 
össze és elemzi, melyben a zöld szakmai szervezetek tagjainak, vagyis olyan 
személyeknek zajlott a megkérdezése, akik hivatásos, vagy önkéntes munkát 
végeznek a környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóság területén.
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Vállalati fenntarthatóság hazánkban

Bár a fenntarthatóság fogalmának a Bruntland Reportsban történt első említése 
már 1987-ben elindította az alapelvek elterjedését és elfogadottságának 
növelését, a gyakorlatban való megjelenésig hosszabb időnek kellett eltelnie. 
A 2000-es évek elejére vált általánossá az az elv, melyben a növekedés és 
a fejlődés nem egymástól elkülönülve, hanem egymást erősítve, a káros 
hatásokat kölcsönösen csökkentve jelenik meg [Daly, 1999]. Ennek köszön-
hetően a fenntarthatóság gazdaságban történő elterjedése is ebben az időszak-
ban gyorsult fel [Berényi, 2007].

 Jelentős motivációs tényezőnek számítottak azok a gazdasági ösz-
tönzők, melyekkel a fenntartható működés irányába próbálták elmozdítani 
a vállalatokat. Ennek legjobb példája, hogy az Európai Unió már 2001-ben 
elfogadta a „Fenntartható Európa egy jobb világért: az Európai Unió fenntart-
ható fejlődésre vonatkozó stratégiája” dokumentumot, mellyel a lisszaboni 
szerződés három fő irányvonalát, a foglalkoztatás – gazdasági fejlődés – ko-
hézió hármast környezeti oldallal egészítette ki [Szörényiné, 2009].

 Bár a nyugati országok piacainak ilyen irányú elmozdulása hazánkra 
is jelentős hatással lehetett volna, ezt nagyban hátráltatta az éppen átalaku-
ló gazdaság. A rendszerváltás előtti viszonyok, az állami tulajdonban lévő 
vállalatok struktúrája, vállalati kultúrája és tudásszintje nem tette lehetővé 
a környezettudatos működés megerősödését. 1989. után pedig az új piaci 
környezet miatt a túlélésért küzdő vállalatok profitéhsége akadályozta, hogy 
a fenntartható működés elkezdjen beépülni a hazai vállalatok működésébe 
[Győri, 2010].

 Jelentős változást az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk hozott. 
Az EU által vizsgált 2003-2010 közti időszakban már hazánkban is emelke-
dett azon vállalatok száma, melyek integrált, és tanúsított környezetirányítási 
rendszert alkalmaztak [Eurostat, 2013]. A környezettudatos vállalatvezetési 
forma kialakítását motiválja hazánkban a környezeti adók szintje, mely 7,1%, 
és meghaladja az EU átlagot [KSH, 2013]. 

 Az EU-ból érkező anyagi támogatás is növelte a vállalatok ilyen irá-
nyú beruházási kedvét. 2000-2006 között 37 millió euró érkezett hazánkba 
ilyen célú felhasználásra, a 2007-2013 közti finanszírozási időszakban már 
a KKV szektor számára is rendelkezésre állt a keret [EIO, 2012]. Koráb-
bi elemzések rámutattak azonban, hogy a beruházók Magyarországon kevés 
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kockázatot vállalnak, melyből gyors megtérülést remélnek – amely nem jel-
lemző a fenntarthatósági beruházásokra. Emellett a társadalmi tudatosság fej-
lődése a fogyasztási szokásokon nem kimutatható, mely a befektetők kocká-
zatát tovább növeli [Eurobarometer, 2011].

Újabb lökést adhat azonban a magyar gazdaság fenntarthatóságának, hogy az 
EU 2014-2020 közötti finanszírozási időszaka az egyik fő céljaként jeleníti 
meg az öko-innováció területét [EIO, 2010]. Hazai szinten ennek a folyamat-
nak a támogatására jött létre a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs 
Stratégia.

A kutatás ismertetése

A bevezetőben már röviden bemutatásra került a kutatás elsődleges célja: az 
érintettek szempontjából vizsgálni a vállalati fenntarthatóságot és annak je-
lentéseit. A vizsgálat során három fő csoportot különítettem el, melyeket ön-
állóan és összehasonlítva is vizsgálok majd. A három csoport a civilek, a zöld 
szakmai szervezetek (szakemberek) és a vállalati szektor képviselői jelentik, 
közülük a civil szektor megkérdezése történt meg először. A kutatás második 
része a zöld szakmai csoportot érintette, ennek az eredményeiről számol be 
a tanulmány.

A kutatás kvantitatív részében a három célcsoport megkérdezése kér-
dőíves formában zajlik, mivel így lehetséges nagyobb területi lefedettség el-
érése. Mivel hazánkban az egyes régiók ipari fejlettsége jelentős eltéréseket 
mutat, cél, hogy lehetőleg mindenhonnan érkezzenek kitöltések. A kérdőívek 
a három csoport tekintetében állandó és változó részeket is tartalmaznak. Az 
állandó részek célja, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos általános isme-
reteket, személyes véleményeket azonos kérdések alapján mérje fel, míg a 
csoportonként specifikus rész az adott szektor sajátságaira kérdez rá.

A zöld szakmai célcsoport összeállítása során az alábbi szervezetek, szerve-
ződések tagjait kívántam elérni: zöld civil szervezetek és alapítványok; kör-
nyezetvédelem vagy természetvédelem területén dolgozó hivatalnokok; ezen 
a területen oktató tanárok, professzorok; szakirányú végzettséggel rendelke-
zők; környezetvédelmi működési területű vállalkozások tagjai. Az adatgyűj-
tés után közel 50 zöld szervezet tagsága, számos vállalkozás és magánsze-
mély került fel a címlistára. A kiküldött kérdőívekre 118 válasz érkezett.
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Hipotézisek

A kutatás során két szinten kerültek meghatározásra a hipotézisek. Az első 
szint a három csoport eredményeinek összevetésére vonatkozó hipotéziseket 
jelenti, a második pedig az adott csoportra vonatkoztatottakat. 

 A zöld szakmai szervezetekre vonatkoztatva az alábbi hipotéziseket 
fogalmaztam meg:

1. hipotézis: A „zöld szakma” szektor elsősorban a vállalati oldaltól 
várja a megoldást a fenntarthatóságot érintő kérdésekben.

2. hipotézis: A szektor növelné saját részvételét a környezetvédelmi és 
fenntarthatósági politika alakításában.

3. hipotézis: A csoport általánosan bizalmatlan a vállalatok fenntartha-
tóságát és fenntarthatósági jelentéseit illetően.

Kutatási eredmények

A válaszadók megoszlása szerint a célcsoport összeállítása és kérdőívek ki-
küldése sikeres volt, mivel foglalkozásukat tekintve minden helyről érkezett 
válasz, ráadásul a kitöltők életkora sem tolódik el egy irányba, ahogy az 1. és 
2. táblázat mutatja.

Életkor A válaszadók arányában
19-25 18%
26-35 29%
36-50 27%
50- 25%

1. táblázat: A kitöltők életkor szerinti megoszlása (saját szerkesztés)



199

Hol foglalkozik Ön természet- vagy környezetvédelem-
mel, fenntarthatósággal? Fő Arány

Civil zöld egyesületben 40 35%
Civil zöld alapítványban 6 5%
Környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozásban 3 3%
Állami szektorban (hivatalok, Nemzeti Parkok, stb.) 21 18%
Közoktatás, felsőoktatás 14 12%
Felsőfokú tanulmányaim során 19 17%
Egyéb 11 10%

2. táblázat: Foglalkozási hely szerinti megoszlás és arány (saját szerkesztés)

Jól látható, hogy a legnagyobb arányban a civil zöld egyesületben 
érintettek a válaszadók, az állami szektorban vagy felsőfokú tanulmányok 
során érintettek előtt. Bár a kérdőív számos környezetvédelem területén mű-
ködő kisvállalkozásnak is kiküldésre került, onnan alig érkezett vissza válasz. 
Az életkor szerint közel egységes képet mutatnak a különböző rétegek, ami 
azt mutatja, hogy sikerült minden korosztályt elérni, így több nézőpontból 
érkezhettek válaszok a kérdésekre.

Fontos tapasztalat volt, hogy több esetben a kérdőívet elektronikus 
formában megkapó célszemély a kitöltést a saját világnézete, a környezet-
védelemről, vállalatokról, modern világról alkotott egyéni véleménye miatt 
megtagadta. Ez főként azért hátrányos a kutatás szempontjából, mert az iga-
zán szélsőséges vélemények így valószínűleg nem teljesen reprezentáltak – 
azt azonban jól közvetítik, hogy sokan egyáltalán nem tudják elfogadni a 
fenntartható gazdaság elméletét.

A kitöltők több mint fele, 53% úgy gondolja, hogy természet- és 
környezetvédelem, valamint a fenntarthatóság területén egyszerre szükséges 
előrelépni, míg 34%-uk a fenntarthatóságra csak, mint a másik két terület 
támogatójára tekint. Hat százalék itt is jelezte, hogy a fenntarthatóság véle-
ménye szerint nem megvalósítható. Annak ellenére, hogy ezek alapján nem 
egyértelmű a fenntarthatóság megítélése, a válaszadók közel kétharmada, 
pontosan 64% válaszolt egy másik kérdésben úgy, hogy a fenntarthatóság a 
legnagyobb társadalmi probléma.

A célcsoport több mint fele, összesen 55% szerint a zöld szerveze-
teket, környezet- és természetvédelmi szakembereket nem, vagy egyáltalán 
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nem vonják be a közügyekbe. Mindössze 13% adott olyan választ, mely sze-
rint kifejezetten jól figyelembe veszik a zöld álláspontot a döntéshozásnál. 
Egyértelmű azonban, hogy nem elégedettek jelenlegi szerepükkel a kitöltők.

Az válaszadók az egyik kérdésben egytől kilences értékkel pontoz-
hatták, hogy szerintük melyik területen kell előrelépni a fenntarthatóság ér-
dekében. Az egyes területekre adott átlagértékeket az 3. táblázat tartalmazza 
˙(egyes a legfontosabbat, kilences a legkevésbé fontosat jelentette):

 Értékelt terület Átlagos érték
Növelni kell a társadalom környezettudatosságát 2,7
Több forrást kell biztosítani környezetvédelemre 3,3
Támogatni kell a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi ré-
tegeket 3,7
Szigorúbb környezetvédelmi elvárásokat kell támasztani az 
iparral szemben 3,2
Változtatni kell napjaink profitmaximalizáló gazdálkodási for-
máin 3,1
Be kell vonni a civileket a környezetvédelmi és szociális dönté-
sekbe 3,3
Erősíteni kell az oktatást, folyamatosan képezni kell az embere-
ket 3,0
Az életszínvonal tartós emelkedésére van szükség 4,0

3. táblázat: A fenntarthatóság elérése érdekében legfontosabb területek (saját szer-
kesztés)

Látható, hogy a két legfontosabb területnek a tudatosság növelését, 
és a környezetvédelmi oktatást, továbbképzést jelölték, melyben a jelenle-
gi kérdőív célcsoportjának is jelentős szerepe van. Szintén fontos szempont 
szerintük, hogy a profit helyett új célja legyen a gazdaságnak, amelynek szi-
gorúbb törvényi szabályozásnak kellene megfelelnie. Érdekes, hogy a két 
legkevésbé jelentős területnek a civil szervezetek a szociális helyzetet érintő 
válaszlehetőségeket értékelték.

A kutatás mindhárom célcsoportjának összeállított kérdőívben szerepel az a 
kérdés, melyben a fenntarthatóság megvalósításáért leginkább felelős szek-
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tort kell kiválasztani a felsorolt lehetőségek közül. Az egyes szektorokat egy-
től (leginkább felelős) kilencig (legkevésbé felelős) lehetett pontozni, ezek 
alapján a zöld szakmai célcsoport az alábbi válaszokat adta (az 1-9-ig adott 
válaszok száma az 1. ábrán az alábbiak szerint került csoportosításra: 1-3, 
4-6, 7-9):

1. ábra: Az egyes szektorok befolyása a fenntarthatóságra (saját szerkesztés)

Az 1. ábra alapján egyértelmű, hogy a civilek a fenntarthatóság irányában 
való elmozdulást illetően két szektort emeltek ki. Az állam és az ipari termelő 
vállalatok láthatóan a legtöbb válaszadónál szerepeltek prioritásként, az ál-
lam a kettő közül is kiemelkedő eredménnyel végzett. Érdekes, hogy a civilek 
szerepét értékelésük során csupán a negyedik helyen jelölik meg, a környe-
zettudományos szakmai szervezeteket pedig csak a hatodik helyre rangso-
rolják. Ez annak tekintetében különösen rossz önértékelést tükröz, hogy egy 
korábbi kérdés alapján éppen saját szerepük elismertetését kellene elérniük, 
mivel jelenleg azt nem ismerik el kellően.

Szintén ellentmondanak az előző értékelésnek a kitöltők a következő vizsgált 
kérdésben. Ebben az esetben az állításokat egyszerű igennel vagy nemmel 
kellett megválaszolni, így az alábbi válaszok születtek (2. ábra): 
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2. ábra: Egyes állítások elfogadottsága a kitöltők szavazati alapján (saját szerkesztés)

A válaszok alapján kitűnik, hogy a legtöbben a zöld szervezetek 
hasznos társadalmi munkáját ismerik el, pedig korábban éppen saját befolyá-
sukat értékelték alacsonyra. A válaszadók döntő többsége hisz abban, hogy 
a vállalatok lehetnek fenntarthatók, azonban a környezetvédelmi akcióikkal 
szemben bizalmatlanok, azokat csupán marketingeszköznek tekintik. 

A válaszok alapján szembetűnő, hogy a kitöltők egyértelműen a 
fenntarthatóság környezeti oldala felől közelítik meg a problémát, a szociális 
oldalt kevesen, a gazdaságit szinte alig veszik figyelembe. Ez kitűnik a fenn-
tarthatósági jelentések optimális összetételére vonatkozó válaszokból is, ahol 
a legtöbben a környezetvédelmi adatok megjelenítését várják el. A válasz-
adók nagy többsége még plusz kiadást is vállalna a fenntarthatóság érdekében 
(35% akár 30-50%-kal nagyobb kiadást is), azonban jelen pillanatban a válla-
lati jelentésekben nem bíznak annyira, hogy az alapján ítéljék meg a cégeket.

Összefoglalás

A kutatás jelen részének eredményei – bár nyilvánvalóan a másik két résszel 
összevetve lesznek a leghasznosabbak – számos új eredményt hoztak a vizs-
gálatnak. A legfontosabb tapasztalat, hogy a zöld szakmai szervezetek fon-
tosságukat felül, feladatukat pedig alulértékelik az egyes válaszok alapján. 
Bár az állam és a vállalati szektor számukra a fenntarthatóságot legjobban 
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befolyásoló két tényező, mégis bizalmatlanul fordulnak feléjük.

A hipotézis-vizsgálat alapján elmondható, hogy az előzetesen felállí-
tott három hipotézisből kettő elfogadásra került:

• Az első hipotézist cáfolták az eredmények, mivel a zöld szektor 
egyértelműen az állam szerepét emelte ki.

• A második hipotézist igazolva, mivel valóban saját fontosságukat 
kívánják növelni a zöld szervezetek.

• A harmadik hipotézis is igazolt, mivel a válaszadók bizalmatlansága 
egyértelműen tükröződik az eredmények alapján.
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Absztrakt

Az időjárás függő agrárágazatokban az előrevetített klímaváltozás 
hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálata rendkívül 
fontos feladat, különösen a közép-és délkelet európai régiókban. A 
szélsőséges időjárási helyzetekre, az esetleges havária eseményekre és 
a gazdasági veszteségekre történő felkészüléshez egy döntéstámogató 
rendszer készül az „Agrárklíma” projekt keretein belül. A kutatás során a 
klímaváltozás kocsánytalan tölgyre gyakorolt hatásával foglalkoztunk e 
rendszer segítségével. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy hogyan változott 
hazánk klímája a múltban, milyen változásokra számíthatunk a jövőben, 
és hogy hogyan fog ennek hatására megváltozni a vizsgált fafaj elterjedési 
határa Magyarországon.

Kulcsszavak: klímaváltozás, döntéstámogató rendszer, elterjedés modell, 
Quercus petraea

Bevezetés

Hazánk a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai által fokozottan érintett, 
sérülékeny régiók közé tartozik. A ma széles körben alkalmazott és elfogadott 
regionális klímamodellek (RCM-ek) eredményei alapján a 21. század végére 
a nyári csapadékmennyiség szignifikáns csökkenése és a hőmérséklet 
intenzív növekedése várható a Kárpát-medence területén (Bartholy et al., 
2007; Gálos et al., 2007; Jacob et al., 2008). A mezőgazdaságot valamint 
az erdőgazdálkodást ez alapjaiban fogja meghatározni, hiszen megfigyelhető 
napjainkban is az erdő-és mezőgazdasági területeket sújtó szélsőséges időjárás 
okozta károk (Faragó 2013; Faragó et al., 2013). Kutatásunk célja tehát, hogy 
segítsük az agrár-szféra gazdasági szereplőit a jövőbeni éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodási lehetőségek és feladatok megfogalmazásával. Az 
egyik legjelentősebb haza fafajra, a kocsánytalan tölgyre (Quercus petraea) 
vonatkozóan végeztük el az elemzéseinket, amelyekben az alábbi kérdésekre 
kerestük a választ: 
 • Hogyan tud alkalmazkodni a választott fafaj a változó 
klímakörülményekhez? 
 • Ezen belül hogyan változik meg a jövőben az elterjedési határa? 
Mindezek ismerete nélkülözhetetlen az erdészeti gyakorlat szempontjából, 
hiszen annak alapfeladata, hogy a jövőben várható klimatikus feltételek 
mellett is életképes és gazdaságos fafajokból álló erdőket hozzon létre. A 
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megelőzés érdekében egy döntéstámogató rendszer készül az „Agrárklíma: 
az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodási lehetőségei 
az erdészeti és agrár-szektorban” c. projekt keretein belül (www.agrarklima.
nyme.hu).  A készülő program a jelenlegi és a jövőbeli klíma adatokra 
támaszkodva valamint hidrológiai, talajtani, geológiai, domborzati, műholdas 
felszínborítási, valamint mezőgazdasági- és erdészeti térképek alapján 
kidolgozza az adott mezőgazdasági növényre vagy fafajra vonatkozó jövőbeli 
produkció, elterjedési és vitalitási változások. Ezt a rendszert alkalmazva 
készítettük el elterjedési térképeinket a kocsánytalan tölgyre.

Adatok és módszerek

A vizsgálatokhoz megfelelő mennyiségű és minőségű klímaadatra volt szükség, 
ezért a múltbeli klímaadatbázishoz az Országos Meteorológiai Szolgálat 
10x10 km-es rácsfelbontású homogenizált és interpolált rácshálózati adatait 
használtuk fel az 1961-2010 közötti időszakra.  A jövőbeli klímaadatokat (1. 
táblázat), melyek felbontása hasonlóan 10x10 km-es és 2100-ig tartalmaz 
adatokat a hamburgi Max Planc Intézet szolgáltatta.

1. táblázat A felhasznált 12 regionális klímamodell

RCM neve Szcenárió
meghajtó 

GCM
Paraméterek

C4IRCA3 A1B HadCM3Q16 Tmean, Tmax, Tmin, Prec

DMI-HIRHAM5 A1B ARPEGE Tmean, Tmax, Tmin, Prec

ETHZ-CLM SCN HadCM3Q0 Tmean, Tmax, Tmin, Prec

KNMI-RACMO2 A1B ECHAM5-r3 Tmean, Tmax, Tmin, Prec

MPI-M-REMO SCN ECHAM5 Tmean, Tmax, Tmin, Prec

SMHIRCA A1B BCM Tmean, Tmax, Tmin, Prec

DMI-HIRHAM5 A1B ECHAM5 Tmean, Prec

METO-HC_HadRM3Q0 A1B HadCM3Q0 Tmean, Prec

METO-HC_HadRM3Q16 A1B HadCM3Q16 Tmean, Prec

METO-HC_HadRM3Q3 A1B HadCM3Q3 Tmean, Prec
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SMHIRCA A1B ECHAM5-r3 Tmean, Prec

SMHIRCA A1B HadCM3Q3 Tmean, Prec

Ahol: Tmean − Átlag hőmérséklet [°C]
Tmax − Maximum hőmérséklet [°C]
Tmin − Minimum hőmérséklet [°C]
Prec − Csapadékösszeg [mm]

Ahhoz hogy megvizsgáljuk, hogy a klíma változása valóban hatással 
van-e a tölgyek elterjedésére, és ha igen mekkora mértékben, ahhoz szükséges 
volt az erdészeti adattár 2012-es adataiból kiválogatni azokat a területeket, 
ahol a kocsánytalan tölgy uralkodó fafajnak minősül. Ez azt jelenti, hogy 
e fafaj elegyaránya az adott erdőrészletben nagyobb, mint 50% (1. ábra). 
Ezúton is köszönjük az adatokat az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI, 
www.erti.hu) munkatársainak.

1. ábra Kocsánytalan tölgyes állományok elterjedése Magyarországon

Az összegyűjtött klimatikus és erdészeti adatokat egységes 
geoadabázisba integráltuk a Digiterra Map program segítségével. Az 
erdőgazdálkodásban, a környezet- és természetvédelemben valamint a 
mezőgazdaságban ez az egyik leginkább alkalmazott térinformatikai 
szoftver, amely hatékonyan és könnyen alkalmazható volt az általunk vizsgált 
adatbázis térképi megjelenítésére és elemzésére. A rendszerben egy külön 
lekérdezési szoftvermodul készült el, amely képes nagymennyiségű (több 
százmillió) klímaadatot aggregálni (átlagok készítése, összegek, szórások, 
szélsőségek számítása stb.). A megjelenített kezelőfelületen (2. ábra) látható, 
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hogy lehetőségünk van megadni a vizsgált időszakok kezdő és záró évét, 
az időszakok hosszát, és az átlagolt évek számát. Ezen kívül megadhatunk 
különböző időszakokat (pl.: évszakok, hónapok, vegetációs időszak) 
valamint a megjelenítendő klímaparaméterek és különböző aszályindexek 
(pl.: Ellenberg index, Forest aridity index, Bükk tolerancia index) között 
is válogathatunk. Ezek után, mind statisztikai elemzések, mind térképi 
megjelenítések is végezhetőek a rendszerrel.

2. ábra A Digiterra Map program klímalekérdező szoftver modulja

Ennek a felületnek a segítségével a maximális valószínűség módszerét 
alkalmazva már könnyen megadható a jövőbeli elterjedés.
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Eredmények

Múltbeli klímaadatok eredményei

A következőkben a múltbeli klímaadatbázisból készített térképeket 
és eredményeket mutatjuk be, amelyek alapján több következtetést is 
levonhatunk hazánk klímájának eddigi változásairól, azoknak erősségéről és 
irányáról. Fontos megemlíteni, hogy ezek az eredmények mérési adatokon 
alapulnak, tehát nem modellekkel előállított becslési értékekről van szó.

Az adatbázis alapján az éves átlaghőmérséklet emelkedése 
Magyarország egész területére jellemző. Az egyes évszakokat tekintve azt 
tapasztaljuk, hogy a hőmérséklet változása (3. ábra) az utóbbi 50 évben szinte 
folyamatosan emelkedett. Látható, hogy az 1961-1970-es évekhez képest 
nyáron mintegy 1,5 °C-os, télen pedig 1,8 °C-os emelkedés következett be 
a 2000-2010-es időszakra. Tavasszal kisebb 1,2 °C-os míg ősszel a kezdeti 
1971-1980-as időszakban történt csökkenés utáni lassú emelkedés  volt a 
jellemző.

3. ábra Évszakos hőmérséklet az 1961-2010-es időszakban 10 éves 
átlagperiódusokra Magyarországon

A csapadék mennyiségének változása már nem ennyire egyértelmű. 
Általánosan elmondható hogy jellemző tendenciája országosan az enyhe 
csökkenés (-0,6%), azonban egyes területeken stagnálás vagy emelkedés 
is előfordult. A csapadék éven belüli eloszlása fontosabb kérdés, hiszen a 
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nyári csapadék meghatározó a növényzet szempontjából. Kutatásunkban a 
hosszútávú klímaátlagokra van szükség, így az 1981-2010-es átlaghőmérsékleti 
és nyári csapadékmennyiségi eloszlást (4. ábra) mutatjuk be. 

4. ábra Átlaghőmérséklet (balra) és nyári csapadékmennyiség (jobbra) területi 
eloszlása 1981-2010-es bázisidőszakban

A legszárazabb területek az alföldi régiók, ahol az átlaghőmérséklet 
11-12 °C és a nyári csapadékösszeg kevesebb, mint 200 mm. Hegyvidéki 
területeink hűvösebbek (6-7 °C) és csapadékosabbak (250-300 mm) is, mely 
kedvez a kocsánytalan tölgyeknek. A nyugat-dunántúli régió a mediterrán 
hatás miatt csapadékosabb, amelyből adódóan itt is számos helyen fordul elő. 

Jövőbeli klímaadatok eredményei

Megvizsgálva mind a 12 regionális klímamodellt a 2021-2050 és a 2071-2100-
as időszakokra egész Magyarország területén általános melegedést detektálnak 
az előrejelzések. Az egyes modellek átlagos éves középhőmérsékleti és nyári 
csapadék mennyiségi változásait az 1981-2010-es bázis időszakhoz képest a 
2. táblázat mutatja.
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2. táblázat A regionális klímamodellek eredményei a két időszakra

Modell neve 2021-2050 2071-2100

Tdiff Pdiff Tdiff Pdiff

C4IRCA3_HadCM3Q16 +1,6 -1,2 +4,1 -15,3

DMI-HIRHAM5_ARPEGE +0,8 -4,0 +1,7 -32,0

ETHZ-CLM_HadCM3Q0 +1,8 -17,1 +3,8 -38,4

KNMI-RACMO2_ECHAM5-r3 +1,1 -5,0 +3,2 -22,9

MPI-M-REMO_ECHAM5 +1,1 -1,9 +3,2 -18,8

SMHIRCA_BCM +0,5 -0,3 +1,7 -8,4

DMI-HIRHAM5_ECHAM5 +0,9 -1,0 +2,7 -11,8

METO-HC_HadRM3Q0_HadCM3Q0 +1,9 -15,7 +4,3 -31,8

METO-HC_HadRM3Q16_HadCM3Q16 +2,0 -6,7 +5,4 -39,7

METO-HC_HadRM3Q3_HadCM3Q3 +1,2 -4,1 +3,1 -27,5

SMHIRCA_ECHAM5-r3 +1,0 -2,2 +1,5 -11,7

SMHIRCA_HadCM3Q3 +1,1 -6,0 +2,6 -3,3

ÁTLAG 1,2 -5,4 3,1 -21,8

Ahol: Tdiff − Átlagos évi középhőmérséklet változás [°C]
Pdiff − Átlagos nyári csapadékösszeg változás [%]

A modellek előrejelzései alapján a közel jövőben kisebb mértékű (1,2 
°C-os) hőmérséklet emelkedés és kicsivel több mint 5%-os nyári csapadék 
csökkenés valószínűsíthető. A távoli jövőben akár több mint 3 °C-kal lehet 
melegebb, és több mint 20%-kal kevesebb nyári csapadék is előfordulhat.

A hőmérséklet és a csapadék területi eloszlását tekintve (5. 
ábra) 2021-2050-re 1-1,5 °C-os míg az ország déli területein 1,5-2 °C-os 
átlaghőmérséklet emelkedés várható. 2071-2100-ra átlagosan 3-3,5 °C-os az 
ország délnyugati részén pedig 3,5 °C-ot meghaladó hőmérséklet növekedést 
mutatnak a modellek. A nyári csapadék mennyiségének változása a közeli 
jövőt tekintve mintegy 5-10%-ot, a távoli jövőt nézve akár 25-30%-ot is 
csökkenhet (5. ábra). Ez mind a mezőgazdaságot, mind az erdőgazdaságot 
is súlyosan érintheti.
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 2021-2050 2071-2100

 

   
5. ábra Az éves középhőmérséklet (fent) és a nyári csapadékösszeg (lent) változása 

2021-2050-re és 2071-2100-ra

Az elterjedés modellezése

Az elterjedési térkép elkészítéséhez első lépésben egy éghajlati 
kompozittérképet készítettünk el, amely tartalmazza a hosszútávú 
klímaparamétereket (éves átlaghőmérséklet, júliusi átlaghőmérséklet, 
éves és vegetációs időszaki csapadékösszegek). Ezek a paraméterek a 
legfontosabbak a tölgy előfordulásának szempontjából. A kapott térképünk 
alapján egy szóródási diagramot hoztunk létre (6. ábra) amely tartalmazza 
azokat a területeket ahol az általunk vizsgált fafaj megjelenik legalább 50%-
ot meghaladó elegyarányban. A diagramon az x tengely a hőmérsékletet az 
y tengely a csapadékösszeget mutatja, a pontok pedig azokat a régiókat ahol 
van tölgyelőfordulás.
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6. ábra Az éghajlati kompozittérkép szóródási diagramja

A szóródási diagram hátterében a klímaparamétereket megváltoztatva 
a modelleredmények által kapott 1,2 °C-os majd 3,1 °C-os hőmérséklet 
emelésével, majd a nyári csapadékmennyiség 5,4%-os és 21,8%-os 
csökkenésével megkapjuk, hogy hol maradnak meg hazánkban tölgyeseink. 
Végeredményben megadható, hogy 0-1 valószínűség mellett hol fordul elő 
a két időszakban a fafaj. A kék színnel jelölt területeken 1 valószínűség 
mellett van, tehát a klíma optimális a számára, a sötétebb sárga és barna 
területek jelölik azokat a helyeket, ahol egyáltalán nem valószínű (0 érték), 
vagyis a klíma nem megfelelő (7. ábra). Látható, hogy míg a múltban a kék 
területek lefedik a Délnyugat-Dunántúl nagy részét, és az északi területeken 
a hegyvidékeket, amelyek jól egybeesnek a mai elterjedési területekkel, 
addig a jövőben ezek a területek erősen lecsökkennek. 2021-2050-re főként a 
délnyugati régióban csökken le a tölgy számára megfelelő klímájú területek 
aránya, majd 2071-2100-ra pedig szinte csak foltokban található meg.
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1961-1990 2021-2050 2071-2100

7. ábra A kocsánytalan tölgy elterjedésének változása a jövőben

A kapott eredményt összehasonlítottuk más eddig használt szakirodalmi 
módszerekkel is, és jó egyezést mutattak velük (Móricz et al., 2014). Az 
éghajlat változása azonban nem csak a kocsánytalan tölgyek elterjedését 
változtatja meg, hanem egészségi állapotuk romlásában is megjelenik. A 
szélsőséges időjárás, a klímaváltozás következtében kialakuló magasabb 
hőmérséklet és a csapadék hiány miatti kárláncolati események folyamán 
betegségek, leromlások és végül mortalitás következik be, melyre számos 
példa van hazánkban is (Csóka et al., 2009). Ezen okok miatt is célunk, hogy 
megfogalmazzuk azokat a feladatokat és lehetőségeket, amelyek segíthetnek 
az erdészeti tervezésben.

Összefoglalás

Tanulmányunkban bemutattunk egy új geoinformatikai alapú információs 
rendszert, amely az „Agrárklíma” projekt keretein belül épül. A kialakított 
rendszerben mind a múltbeli mind a jövőbeli klíma adatok kiértékelhetőek, 
és elterjedési térképek készíthetőek különböző fafajokra. Jelen munkában 
a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedését vizsgáltuk meg a 
változó éghajlati körülményeket figyelembe véve. Ehhez elkészítettünk 
egy új geoinformatikai adatbázist, ill. lekérdező felületet  a Digiterra 
Map programban, melyben könnyen kezelhetővé válnak az összegyűjtött 
adatok, és néhány egyszerű lépésben térképeket készíthetünk a múltbeli és 
jövőbeli klíma hazai változásairól. Az adatok alapján megállapítható, hogy 
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a hőmérséklet emelkedése egész Magyarország területét érinti, amely a 
jövőben is folytatódni fog. 2100-ra akár több mint 3°C-ot is elérheti, a nyári 
csapadékmennyiség pedig akár 25%-ot is csökkenhet. A modell eredmények 
alapján elkészítettük a maximális valószínűség módszerét alkalmazva 
vizsgált fafajra vonatkozó elterjedési térképeket a 2021-2050 és a 2071-2100-
as időszakokra. A térképek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
klíma melegedésének és szárazabbá válásának hatására egyre kevesebb lesz 
azoknak a területeknek a száma, amelyek alkalmasak lesznek a tölgy számára. 
A legsúlyosabb változások a déli- délnyugati területeket érinti, ahol várhatóan 
a nyári csapadék csökkenése akár több mint 30%-ot is meghaladhatja.

Köszönetnyilvánítás: Az „Agrárklíma” Döntéstámogató Rendszer kiépítését 
a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV projekt támogatta.
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METEOROLÓGIAI PARAMÉTEREK 
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BEMUTATÁSA EGY NEMZETKÖZI 
BÜKK SZÁRMAZÁSI KÍSÉRLETBEN
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Absztrakt

A fafajok klímatoleranciájának és fenotípusos plaszticitásának megismeré-
se közös tenyészkerti kísérletek alapján történhet, amely során a földrajzilag 
és ökológiailag eltérő feltételek között (pl. Európa különböző részén) 
élő populációk szaporítóanyaga közös tenyészkertbe kerül betelepítésre. 
Ez a kísérlet lehetőséget ad a megváltozott klimatikus környezetre adott 
válaszreakciók fajon belüli eltérésének kimutatására. Egy nagy áreával 
rendelkező fafaj – mint például a bükk (Fagus sylvatica L.) –   esetében az 
elterjedési terület különböző részein nagymértékben eltérhetnek a klimatikus 
feltételek, ami más-más alkalmazkodást követel a fajtól. Az ebből adódó el-
térő alkalmazkodottság miatt az egyes populációk megváltozott környezetre 
adott reakciója jelentősen eltérhet egymástól, ezért rendkívül fontos az adott 
helyszín időjárási paramétereinek minél pontosabb meghatározása. A szár-
mazási kísérletek helyszínei viszont gyakran meteorológiai állomásoktól tá-
vol helyezkednek el és a meteorológiai paraméterek folyamatos monitorozá-
sa nem megoldott. Így sok esetben durva felbontású globális klímamodellek 
adatait használják fel egy adott helyszín időjárásának definiálására.



217

Jelen tanulmány egy nemzetközi bükk származási kísérlethez tartozó néhány 
helyszín meteorológiai jellemzőinek interpolációs technikával történő meg-
határozását mutatja be, összevetve különböző klímaadatbázisokból nyerhető 
adatokkal.

Kulcsszavak: klímaváltozás, bükk, hőmérséklet, csapadék, lineáris interpo-
láció

Bevezetés

Kezdetben a közös tenyészkerti kísérletekben az egyes populációk 
növekedési jellegzetességeit a származási helyszín földrajzi koordinátáival 
hozták összefüggésbe (Campbell 1974), majd később a teszthelyszín és a 
származási helyszín ökológiai különbségét, az úgynevezett “ökológiai távol-
ságot” használták a populációk közti eltérések kimutatására (Mátyás 1987). 
A kísérletek célja eleinte a legjobb növekedést mutató származások kiválasz-
tása volt, ami irányadó lehetett az erdészeti szaporítóanyag gazdálkodásban. 
A ’90-es években, a globális klímaváltozás középpontba kerülésével a szár-
mazási kísérletek új értelmezést nyertek, miszerint a más környezetbe való 
áthelyezés a klímaváltozás szimulációjaként is értelmezhető (Mátyás 1994, 
Mátyás 1996, Rehfeld et al. 1999, 2001, 2002). Az IPCC 2007-es jelentése 
alapján 2100-ra Európában átlagosan 3,3°C-os átlaghőmérséklet emelkedés 
várható. A származási kísérletekben ez az anomália akkor teljesül, ha példá-
ul egy Balti-tenger partjáról származó bükk szaporítóanyagot magyarországi 
helyszínre telepítünk. A származási hely klímája által formált genetikai hát-
tér az elterjedési terület különböző pontjain eltérő lehet, így egy hűvösebb 
és csapadékosabb helyről származó bükkpopuláció másként fog reagálni a 
3,3°C-os hőmérséklet emelkedésre, mint egy szárazabb és melegebb klímá-
ból való. A biztos elkülönítés érdekében ezért fontos, hogy minél pontosabban 
meg tudjuk határozni a teszthelyszín és a származási helyszín meteorológiai 
paramétereit. A helyszínek azonban többnyire az erdő közepén helyezkednek 
el ahol nem létesítettek külön meteorológiai mérőberendezéseket, ezért el-
sődleges feladat egy olyan módszer kidolgozása, amely a lehető legnagyobb 
biztonsággal becsli a legfontosabb klimatikus paramétereket.
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1. ábra A ’98-as sorozat teszthelyszínei (▲) és származási helyei (+) a bükk elterje-
dési területére vetítve (térkép:EUFORGEN)

Vizsgálati anyag és módszer

A IUFRO az 1990-es években a német Erdészeti Kutató Intézet 
(BFAFM, Hamburg) vezetésével több sorozatban bükk származási kísérlete-
ket kezdeményezett, 1995-ben 23, 1998-ban 28 teszthelyszín létesült Európa 
szerte (1. ábra). Az egyes tenyészkertekbe különböző származások lettek te-
lepítve. A ’98-as sorozatban már szerepelt egy magyar kísérleti helyszín is, 
Zala-megyében, Bucsután, ahol Mátyás Csaba koordinálásával 36 származás, 
származásonként 150 egyed telepítése valósult meg. 

A meteorológiai paraméterek meghatározásának bemutatásához két 
eltérő domborzati adottságú helyszínt választottam. Az egyik a nedves-kon-
tinentális éghajlatú Straža, amely Szlovénia délkeleti részén 544m-es tenger-
szint feletti magasságon helyezkedik el. Az ehhez a ponthoz legközelebb eső 
és minőségileg felhasználható meteorológiai állomások adatait az 1. táblázat 
tartalmazza. A másik helyszín az óceáni éghajlatú Oosterens, amely Hollan-
dia középső részén, 30m-es tengerszint feletti magasságon található. A sűrű 
lefedettség ellenére ezen a területen nagyon sok állomás csak csapadékadattal 
rendelkezett (2. táblázat).
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A hőmérséklet és csapadékadatok a Global Historical Climatology 
Network adatbázisból (www.climate.gov) származnak, amely több mint 
40000 meteorológiai állomás havi felbontású adatait tartalmazza.

1. táblázat A felhasznált szlovén állomások nyilvántartási száma, földrajzi koordi-
nátái és tengerszint feletti magassága

Állomás neve Nyilvántartási szám Földrajzi szé-
lesség

Földrajzi hosz-
szúság

Tenger-
szint felet-
ti magas-
ság (m)

Ljubljana SIM00014015 46.06 14.51 299

Novo Mesto SIE00115126 45.80 15.20 220

Kocevje SIE00114956 45.60 14.90 467

Zagreb HR000142360 45.81 15.97 157

Novo Vas SIE00115066 45.80 14.50 722

2. táblázat A felhasznált holland állomások nyilvántartási száma, földrajzi koordi-
nátái és tengerszint feletti magassága

Állomás neve Nyilvántartási szám Földrajzi 
szélesség

Földrajzi 
hosszúság

Tengerszint 
feletti magasság 

(m)
Wageningen-H NLE00141789 51.96 5.63 7

Wageningen-PD NLE00109348 51.97 5.64 15

Soesterberg NLE00102128 52.12 5.27 14

Herwijnen NLE00102519 51.85 5.14 1

Volkel NLE00102474 51.65 5.70 20

Deelen NLE00102011 52.06 5.88 50

Osterbeek NLE00109246 52.00 5.84 21

Veenendaal NLE00109330 52.02 5.59 6

Amerongen NLE00108970 51.99 5.46 6

Zetten NLE00109378 51.93 5.71 8

Tiel NLE00102005 51.92 5.43 4
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A hőmérséklet meghatározásához mindkét helyszínen a szomszédos 
két állomás adatait használtam fel, az alábbi lineáris interpolációs formulát 
alkalmazva:

Tc=Tb*(hc-ha)/(hb-ha)+Ta*(hb-hc)/(hb-ha)

Ta,b = a és b állomások hőmérsékleti adata,

Tc = a keresett pont hőmérséklete,

ha,b= a és b állomások tengerszint feletti magassága,

hc= a keresett pont tengerszint feletti magassága.

A lognormál eloszlást követő csapadékot az állomások adataira il-
lesztett görbékből számoltam.

Eredmények

Az interpolációval kapott értékek jól tükrözik a két helyszínen ural-
kodó hőmérséklet és csapadékviszonyokat. A hőmérséklet tekintetében az in-
terpoláció megbízhatóságát a meglévő állomások adataival ellenőriztem, azaz 
az állomáson mért adatokat korreláltattam az általam számított értékekkel. 
A 3. táblázatban mindkét helyszínen a 2-2 állomásra számolt korrelációs 
együtthatók értékei láthatók.

A két keresett helyszínre a csapadékot az 1. és 2. táblázatban szerep-
lő állomásokon mért csapadékadatokból számoltam. Az állomások csapadé-
kösszegeit a tengerszint feletti magasság függvényében ábrázoltam, majd a 
pontokra logaritmikus görbét illesztettem. A korrelációs együtthatók a szlo-
vén és a holland helyszínen egyaránt szignifikáns értéket mutattak (r=0.86 és 
r=0.95), így a görbék egyenletéből számolt csapadékértékek nagy biztonság-
gal felhasználhatók. 

 A számított hőmérséklet és csapadékadatokat összehasonlítottam 
egy földrajzi koordináta alapú adatbázissal. Az E-OBS adatbázis (www.ecad.
eu) egy egész Európát lefedő durva felbontású (~30x30km) rácsháló homog-
enizált adatait tartalmazza. Az összehasonlítás eredményei a 4. táblázatban 
láthatók. Az adatbázisból lekérdezett és a számított értékek közötti jelentős 
különbségek jelzik, hogy csak erre az adatbázisra támaszkodva nagy való-
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színűséggel hamis eredményeket kapnánk, ami félrevinné az összes további 
elemzést. A táblázatban jól látható, hogy a szlovén helyszínen nagyobbak 
az eltérések a számított és az E-OBS értékek között, ami a változatosabb 
domborzatnak tudható be, míg a holland helyszín jóval kiegyenlítettebb kö-
rülményeket sejtet.

3. táblázat A meteorológiai állomásokon mért adatok és az interpolációval számított 
értékek korrelációja 2-2 állomáspéldáján bemutatva

Szlovénia Hollandia

állomás neve r állomás neve r

Ljubljana 0.9987 Soesterberg 0.9991

Zagreb 0.9990 Herwijnen 0.9988

4. táblázat A számított és az E-OBS adatbázisból lekérdezett hőmérséklet és csapa-
dékadatok

E-OBS számított E-OBS számított E-OBS számított

 Éves középhőmérséklet
Júliusi középhőmér-

séklet
Éves csapadékösszeg

Straža 12.40 9.40 22.21 19.10 1136.10 1467.00

Oosterens 10.59 10.40 18.06 17.70 855.04 963.40

Összefoglalás

A klímaváltozás negatív hatásainak becslése a fenntartható erdőgaz-
dálkodás szempontjából rendkívül fontos. A származási kísérletek a térbeli 
áthelyezéssel képesek a klímaváltozással járó hatásokat előrejelezni, ehhez 
viszont elengedhetetlen, hogy minél pontosabban ismerjük a származási 
helyszín és a teszthelyszín meteorológiai paramétereit. A tanulmány két el-
térő domborzatú helyszínen mutatta be ezen paraméterek meghatározását. A 
környező állomások hőmérsékletének lineáris interpolációja és a csapadék-
adatokra illesztett logaritmikus görbe jól közelíti a tényleges hőmérséklet- 
és csapadékviszonyokat. A más adatbázissal való összehasonlításból látható 
volt, hogy egy rosszul megválasztott adatbázis vagy módszer erősen torzít-
hatja a végeredményt.
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Kutatásom egyik további célja, hogy a tanulmányban bemutatott 
módszerrel a nemzetközi származási kísérlet többi helyszínén is meghatá-
rozzam a pontos meteorológiai paramétereket. Az így kapott adatokból defi-
niálható az az anomália, amit egy populáció az áttelepítéssel elszenved. Az 
anomáliát összevetve az adott populáció teljesítményével meghatározhatók 
lesznek azok a szaporítóanyag-gazdálkodási irányelvek, amelyek minimali-
zálhatják a termelési kockázatot.
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Abstract

A világon számos in-situ radioizotópos nyomjelzéses módszert alkalmaznak 
a különböző szilárd-folyadék határfelületen lejátszódó folyamatok anyag- és 
töltéstranszportjának vizsgálatára. Azonban a jelenleg kidolgozott módszerek 
közül egy sem alkalmas alfa-sugárzó izotópokkal történő nyomjelzéses 
mérésekhez. Intézetünkben célul tűztük ki egy új módszer kidolgozását, 
mellyel a fenti probléma orvosolható. A kutatás egyik fontos pontja a módszer 
validálása, melyhez megfelelően magas fajlagos aktivitású, nagy tisztaságú 
alfa-sugárforrást tartalmazó oldatra van szükség. Jelen tanulmány tárgya a 
kívánalmaknak megfelelő forráskészítés paramétereinek optimálása. A forrás 
elkészítéséhez urán tartalmú kőzetből indulunk ki, melyből savas feltárással 
oldatba visszük a 210Po-ot. Az így nyert forrást több lépésben spontán 
depozícióval, valamint kifűtéssel tisztítjuk.

Kulcsszavak: nyomjelzéses módszer, kalibrálás, 210Po, forráskészítés, 
spontán depozíció
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Bevezetés

Nyomjelzéses módszerek

Az in-situ radioizotópos nyomjelzéses módszereket széles körben alkalmazzák 
szilárd-folyadék határfelületen lejátszódó anyag-, és töltéstranszporttal járó 
folyamatok nyomon követésére. A radioizotópos indikáció Hevesy György 
nevéhez fűződik, aki 1943-ban megkapta a kémiai Nobel-díjat „az izotópok 
indikátorként való alkalmazásáért”. A felületanalitikai vizsgálatokban 
alkalmazott, úgynevezett in-situ nyomjelzéses módszerek közül valamennyi 
az Aniansson (Aniansson 1950) által kidolgozott vékonyréteg elvre épül. A 
módszer lényege, hogy megfelelő cella kialakítás esetén a csekély mértékű, 
oldatból származó sugárzás mellett a felületen lejátszódó adszorpcióból 
származó jelentős intenzitás többlet detektálható. Ezen az elven számos 
mérési elrendezést kidolgoztak, melyek nagymértékben hozzájárultak a 
felületi jelenségek megértéséhez (Varga et al. 2001). Három cella kialakítást 
érdemes kiemelni a sok közül. 

Az első az úgynevezett fólia módszer, melynek lényege, hogy a 
detektor felett elhelyezett fóliára alakítanak ki vékony rétegben különböző 
felületeket (vákuum porlasztott fémek, festékek, bevonatok, por alakú 
minták), és az ezen lejátszódó jelenségeket mérik. Az elrendezés hátránya, 
hogy a fólia vastagsága csak szűk határok között változhat, hiszen azon 
a sugárzásnak át kell jutnia, hogy a detektorban detektálásra kerüljön –ez 
maximalizálja a vastagságát -, ugyanakkor túl vékony sem lehet, mivel meg 
kell tartania a felette elhelyezkedő oldat tömegét. A napjainkban is használt, 
elektrokémiával kapcsolt fólia módszer kidolgozása magyar kutató, Horányi 
(Horányi 1971) nevéhez fűződik. 

Egy szintén széles körben alkalmazott cella kialakítás, az úgynevezett 
elektródsüllyesztéses módszer megalkotása orosz kutatók nevéhez fűződik 
(Kazarinov 1966). A kialakítás lényege, hogy a vizsgálni kívánt tömbi mintát 
két különböző pozícióba helyezik a mérés során. Az egyik az úgynevezett 
felemelt pozíció, mely esetben a detektor a sugárzás hatótávolságánál 
nagyobb távolságra helyezkedik el a detektortól, azaz a felületén 
adszorbeálódott molekulákból eredő sugárzás nem éri el a detektort, így nem 
kerül detektálásra. A másik pedig az úgynevezett leszorított pozíció, mely 
során a munkaelektródot leszorítjuk a detektor felületére, így köztük csak 
egy csekély, néhány mikron vastag oldatréteg marad. Ebben az állapotban a 
háttér mértéke nagymértékben lecsökken, és a felületről származó sugárzás 
detektálható. 
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A módszer továbbfejlesztett változata, az úgynevezett „vékonyrés” 
módszer kidolgozását Wieckowski végezte el (Krauskopf, Chan, Wieckowski 
1987). A cella vázlatos rajza az 1. ábrán látható. 

1. ábra az elektródsüllyesztéses módszerhez használt cella vázlatos rajza

A különbség az orosz kutatók által használt berendezéshez képest a 
gáztöltésű detektor cseréje szcintillációs kristályra, melyet optikai minőségben 
políroztak, akárcsak a mintadarabot, így a két felület közötti oldatréteg 
vastagságát sikerült tovább csökkenteni, azaz nőtt a hasznos jel – háttérzaj 
arány. Intézetünk a fólia módszer mellett a Wieckowski-féle nyomjelzéses 
módszert adoptálta, és azon számos fejlesztést végzett az elmúlt évtizedek 
során (Hirschberg, Németh, Varga 1998). 

A nyomjelzéses módszereket széleskörűen alkalmazzák, azonban a 
napjainkig kidolgozott eljárások nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak 
alfa-sugárzó izotópokkal történő nyomjelzéses mérésekre. A továbbiakban 
részletezett kutatás célja, hogy az úgynevezett vékony rés módszer 
alapelveit tovább gondolva, és azokat adaptálva, alfa-sugárzó izotópok 
felületi jelenségeinek vizsgálatára alkalmas módszert dolgozzunk ki. A 
módszerfejlesztés első lépése az alfa-sugárzás kölcsönhatásainak vizsgálatán 
keresztül a megfelelő detektor kiválasztása.
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Alfa-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

A természetben és az ipari gyakorlatban egyaránt számos alfa-sugárzó 
izotóp található, melyek bomlásuk során nagy energiájú alfa-részecskéket, 
He2+ atommagokat sugároznak ki. Kölcsönhatásai során az alfa-sugárzás 
a környezet molekuláit ionizálja, gerjeszti, majd energiáját leadva, pályája 
végén semleges hélium atommá alakul. Az alfa-sugárzás hatótávolsága 
csekély, levegőben néhány centiméter, míg folyadékokban vagy szilárd 
anyagokban tíz mikrométeres nagyságrendbe esik. 

Alfa-detektorok

Az alfa-sugárzás detektálására számos különböző elven működő készülék 
alkalmas. Ezek közül kettő tűnt első megközelítésben alkalmasnak, hogy 
nyomonkövessük a szilárd-folyadék határfelületen lejátszódó reakciókat. 

Az egyik a szcintillációs detektorok közül a CsI(Tl), mely rendkívül 
sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A jelenleg is használt úgynevezett 
vékony rés módszerben is szcintillációs detektor végzi a sugárzás 
detektálását, így nincs szükség új cella tervezésére, csak a megfelelő detektort 
kell legyártatni. Azonban figyelembe kell venni, hogy a CsI(Tl) detektor 
nemcsak a fényre érzékeny, de a vizes közegre is, melyben gyorsan oldódik, 
ezért ennek megakadályozása az egyik legfontosabb lépés. Ehhez egy hat 
mikrométer vastag mylar-fóliát alkalmaztunk, mely az oldatra nézve nem 
áteresztő, azonban kis vastagságának köszönhetően az alfa-sugárzás át tud 
jutni rajta a detektorba. 

A másik detektor típus, melyet kiválasztottunk, egy PIPS-detektor. 
Ez a detektor típus számos laborban megtalálható, ahol rendszerint vákuum-
kamrában végeznek méréseket. Ez a detektor is érzékeny a folyadékokra, 
azonban a fent már említett fóliával ez a probléma kiküszöbölhető. Továbbá a 
detektor specifikációi szerint érzékeny a fényre, azonban a jelenlegi mérések 
azt mutatják, hogy normál fényviszonyok mellett alacsony háttér jellemzi, 
csak a neoncsőből eredő sugárzás okoz jelentős háttérzaj növekedést. Ehhez 
a detektorhoz terveztünk és készíttettünk megfelelő cellát, mely a 2. ábrán 
látható. 
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2. ábra A PIPS detektorhoz tervezett üvegcella vázlatos rajza

A 210Po izotóp 

A mérések megkezdése és a módszer alkalmazhatóságának igazolása 
szempontjából nélkülözhetetlen a kiválasztott detektorok kalibrálása. Ehhez 
egy kellően magas és ismert fajlagos aktivitású, nagy tisztaságú, tiszta alfa-
sugárzó izotóp oldatára van szükség. A számos izotóp közül legmegfelelőbbnek 
a 210Po tűnik, mely rövid felezési idővel, így nagy elérhető fajlagos aktivitással 
rendelkezik. A 210Po megtalálható a 238U bomlási sorában (3. ábra), így kellően 
idős urán tartalmú kőzetből nagy mennyiségben kinyerhető. A bomlásából 
keletkező 206Pb stabil izotóp, így leányeleme(i) nem zavarják a mérést.
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3. ábra A 238U bomlási sora

Mérési eredmények

Felhasznált anyagok, eszközök

A vizsgálatok során az 1. , valamint a 2. ábrán látható cellákban végeztünk 
méréseket. Detektorként CsI(Tl) (Gamma művek Zrt.), valamint PiPS 
(Ortec) detektorokat használtunk. A szcintillációs detektor egy Thorn-EMI 
PM28B típusú készülékről kapta a megfelelő, stabil nagyfeszültséget, a 
nukleáris detektálást egy ORTEC DSPEC-LF típusú sokcsatornás analizátor 
végezte. A PIPS detektor esetében a jelek egy Tennelec típusú alfa-kamrán 
keresztül lettek detektálva, majd egy számítógépen keresztül EMCA szoftver 
segítségével értékeltük.

Oldatkészítéshez nagy tisztaságú Millipore vizet, és Suprapure 
vegyszereket alkalmaztunk. A 210Po-ot megfelelő szemcseméretűre porított 
uránércből nyertük ki egy többlépéses savas feltárás segítségével.

210Po-forrás készítés

A 210Po forrás készítéséhez első megközelítésben a tanszéken már régóta, 
elsősorban növényi minták feltárására alkalmazott módszert próbáltunk ki 
(Mate 2011). Az eljárás során a bemért mintát egy Erlenmeyer-lombikban 
háromszor bepároltuk tömény salétromsavval, majd háromszor tömény 
sósavval, melyhez hidrogén-peroxidot is adagoltunk, legvégül pedig 
háromszor bepároltuk desztillált vízzel. Az így elkészített oldatból 50 
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millilitert mértünk be a spontán depozíciós cellába és 80°C-on három óra alatt 
egy magas nikkel tartalmú, rozsdamentes acélra választottuk le az oldatban 
található polóniumot. 

A kiindulási uránércből a fenti metódussal, illetve annak változataival 
készítettünk forrásokat, a megfelelő savas feltárás vizsgálatához egyenként 0,2 
gramm mintát felhasználva. Az így készült forrásokat alfa-spektrometriásan 
mértük a levált izotópok mennyiségének meghatározása céljából. A különböző 
feltárások eredményét mutatja be a 4. ábra.
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4. ábra A különböző savas feltárások után készített források izotóp összetétele

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a legkedvezőbb számunkra 
az 1:3 hígítású sósavas feltárás, hiszen ilyenkor a forrásban nagy mennyiségű 
210Po mellett csak csekély mennyiségben vannak jelen egyéb alfa-sugárzó 
izotópok.

Következő lépésként 5 gramm uránércet pároltunk be 4ml HCl + 
12ml H2O elegyében, az adagolást még kétszer megismételve. Az így nyert 
oldatot 50 ml-re hígítottuk vízzel, majd spontán depozíciós eljárással forrást 
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készítettünk belőle. A kapott forrás alfa-spektruma látható az 5. ábrán. 

5. ábra A magas aktivitású 210Po forrás alfa-spektruma

Az ábráról látható, hogy valószínűleg a leválasztás elején a Fe(III)-
ionok redukálása miatt adagolt aszkorbinsav, vagy annak oxidált formája 
a mintára rakódott, így egy viszonylag vastag mintát kaptunk, melyben az 
alfa csúcsok kiszélesedése tapasztalható. Azonban elmondható, hogy kellően 
magas aktivitású forrást sikerült készíteni, melynek aktivitása - figyelembe 
véve, hogy a kamra hatásfoka 24%– 150Bq körüli.

A következő lépés a kapott forrás tisztítása több lépésben. Számos 
irodalmi hivatkozás írja le, hogy a polónium a felületről magasabb 
hőmérsékleteken számottevő mértékben eltávozik (Toru 2005). Célunk egy 
kifejezetten erre a célra épített berendezésben a kapott forrás kifűtése magas 
hőmérsékleten, illetve az eltávozó polónium elnyeletése egy következő 
spontán depozícióra alkalmas 1:3 hígítású sósav oldatban. A kifűtést több 
lépésben 200, 300, 400 és 475°C-on végeztük el, valamennyi lépés után 
alfaspektrometriásan visszamérve a felületen maradt 210Po mennyiségét. 
A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a felületről még a legmagasabb 
hőmérsékleten sem távozott el kimutatható mennyiségben polónium, azonban 
a csúcs alakokból jól látszik a 6. ábrán, hogy az alfa csúcsok egyre jobban 
közelítenek az ideálisnak mondható tű alakhoz, azaz a felületre levált egyéb 
szennyezőket sikerült eltávolítani.
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6. ábra A forrás alfa-spektruma 475°C-on történt kifűtés után

Végezetül a magas nikkel tartalmú rozsdamentes acélfelületekről 1:3 
hígítású sósavval lemostuk a polóniumot és az így nyert oldatot bepároltuk 
a fajlagos aktivitás növelésének érdekében. Ezzel az oldattal elvégezhető az 
általunk kifejlesztett nyomjelzéses módszer kalibrálása.

Összefoglalás

Az alfasugárzás kölcsönhatásait megvizsgálva kiválasztottunk két detektor 
típust, melyekkel a szilárd/folyadék határfelületen lejátszódó folyamatok 
nyomon követhetők alfasugárzó izotópokkal. A módszerhez kialakítottuk a két 
kívánalmaknak megfelelő mérőberendezést, melyek kalibrálásához kellően 
magas aktivitású, nagy tisztaságú kalibráló oldatokat készítettünk. Igazoltuk, 
hogy uránércből megfelelő eljárással magas aktivitású polónium források 
készíthetők. Bizonyítottuk, hogy kifűtéssel, valamint újbóli savas lemosással 
az így nyert forrásokból megfelelő paraméterekkel rendelkező kalibrációs 
oldat készíthető, mellyel az általunk fejlesztett cellák kalibrálhatóak.
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Absztrakt

A kővágószőlősi zagytározók fedőrétegének radon visszatartó képességét 
vizsgáltam radon és leányelemeinek mérésén keresztül. Szondarendszert 
telepítettünk 20-40-60-80-100-120-140-160 cm mélységben, időszakosan 
talajgáz radon koncentrációt és radon exhalációt határoztunk meg ALPHA-
Guard radon monitorral, melyek jelentős szórást mutatnak. Ezért a radon 
bomlásából származó hosszú életű 210Pb leányelem koncentráció jobban jel-
lemezheti a fedőtalaj radon-visszatartó képességét. Gamma spektrométerrel 
vizsgáltuk a 210Pb és 226Ra koncentrációjának vertikális eloszlását. Eddigi 
méréseink alapján a zagyból feláramló radon aktivitáskoncentrációja a 150 
cm-es fedőréteg alsó 40 cm-én áthaladva eredeti értékének 10 %-ára csökken, 
210Pb többlete az alsó 20 cm-ben, valamint  kisebb mértékben a felszíni 20 
cm-es rétegben mutatható ki.

Kulcsszavak: radon, zagytározó, uránbánya, ALPHAGuard, 210Pb,  

Bevezetés

A radon a periódusos rendszer VIII. főcsoportjában található nemesgáz. 
Rendszáma 86. Jele: Rn [1]. A rádiumból alfa-sugárzást kibocsátva, radio-
aktív bomlás során keletkezik. A második leggyakoribb okozója a tüdőrák 
kialakulásának, ezen kívül megnöveli a melanóma, a veserák, a leukémia 
és a Holding kór kialakulásának kockázatát is [2, 3,4]. Színtelen, szagtalan 
gáz, a természetben 3 izotópja létezik, a természetes eredetű bomlási sorok 
egy-egy tagjaként, mindegyik radioaktív. A 222Rn (radon) az 238U, a 220Rn 
(toron) a 232Th, míg a 219Rn (aktinon) a 235U bomlási sorában található. 
A talajban lévő rádium tartalmú kőzetből emanálódva majd exhalálódva ke-
letkezik, mivel nemesgáz, nem lép reakcióba, a talajgázzal együtt feláramlik, 
feljut a szabad levegőre, ahol eloszlik és felhígul [5]. A radon elbomlásával 
keletkezett bomlástermékek rövid időn belül kötődnek a felületekre, aeroszol 
részecskékre. A tapadt bomlástermékek belégzéskor a hörgők elágazásainál 
azok falára rakódhatnak, és a keletkezett alfa-részecskék a hörgőhám legin-
kább érzékeny sejtrétegét roncsolhatják. 
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Zagy összetétele, jellemzése 

Magyarországon Pécs mellett, Kővágószőlősön uránérc bányászat, és vegyi 
dúsítás folyt. 1957-ben megalakul a Pécsi Uránércbánya vállalat, és megindul 
a termelés, a vegyi dúsítómű 1964-ben kezdett működni egészen 1997. 12. 
31-ig, amikor egy kormányhatározat értelmében megszűnt a magyar uránérc 
bányászat és ércfeldolgozás. A bányászat megszüntetését követő környe-
zetvédelmi feladatok közül a két zagytározó a környezetre veszélyt jelentő 
szennyező forrás nagysága, és tájrendezés kivitelezésének összetettsége 
tekintetében a legnagyobb feladat volt. A 2000-ben 2175/2000/13. számon 
kiadott, a tájrendezést engedélyező határozat által jóváhagyott kiviteli mun-
kák befejezése után tervezett ellenőrzéssel, azaz monitoring rendszer mű-
ködtetésével folyamatosan és időszakosan vizsgálni kell, hogy teljesülnek-e 
az OSSKI 1117/96. sz. állásfoglalásai [6]. A zagytározón elhelyezet zagy, az 
urán feldolgozási technológiából adódóan jelentős mennyiségű vizet tartal-
mazott, megjelenésében egy tóhoz volt hasonlítható. A rekultiváció során 
(még az áthalmozás, ill. a lefedés előtt) ezeket a vizeket eltávolították. A 
szennyezett vizek az egykori MECSEKÉRC Rt. zárt láncú víztisztító rend-
szerébe kerültek, amely biztosította a határérték alatti vízkibocsátásokat. Re-
kultiváció előtti állapotában a zagytéri víz oldott 238U tartalma kb. 0,1 mg/l, 
226Ra aktivitáskoncentrációja pedig 4–8 Bq/l volt. Összehasonlításképpen 
a kibocsátási határértékek: 238U-ra 2 mg/l, 226Ra-ra pedig 1,1 Bq/l. Az át-
lagos normál talajok 2–4 g/t természetes urán (Unat) tartalommal és 25–50 
Bq/kg 226Ra aktivitáskoncentrációval jellemezhetők. A zagy anyagában ra-
dioaktív egyensúly-eltolódás mutatkozik a rádium és az ezt követő radioele-
mek javára (az uránhoz viszonyítva). A vegyi dúsítási eljárás során az urán 
kinyerése folyt, a bomlási család többi elemének nagy része visszamaradt. Az 
urándúsítási technológia kb. 90 %-os hatásfokú a radioaktív egyensúly-elto-
lódása is hasonló mértékű. A természetes anyagok radioaktivitását adó to-
vábbi két komponens, a 232Th bomlási sor radionuklidjai, valamint a 40K 
tartalom tekintetében a zagytéri zagy átlagosnak tekinthető. A zagytározókon 
elhelyezett összes radioaktivitás az Ércdúsító Üzemnyilvántartása alapján 
Baranyi I. számításai szerint 1997. év végéig  A=2.1015 Bq. A gamma dózis-
teljesítmény,a zagytározók vízzel nem borított területén 2000–10.000 nGy/h 
tartományba esnek. A magyarországi átlagértéke az OSSKI reprezentatív fel-
mérése szerint 86 nGy/h. A Pécs térségére jellemző átlagérték 123 nGy/h. A 
tározók belső területén magasabbak az értékek, ami azzal függ össze, hogy a 
finomabb szemcseméretű frakcióban – ami a tározómedencék centrális része-
in nagyobb arányban fordul elő – a radioelem tartalom relatíve magasabb. A 
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226Ra-ból keletkező gamma sugárzás határértékre történő csökkentésére ele-
gendő néhányszor 10 cm átlagos talajból álló fedőréteg. A gamma dózis első-
sorban a zagy 226Ra tartalmától függ Dg = 0,48·CRa-226, ahol:Dg a gamma 
dózisteljesítmény 1 m-re a fedetlen zagytér felett [nGy/h]. Fedett zagytározón 
a gammasugárzás az alábbi összefüggés szerint csökken I~Io·e–mh[7]. Re-
kultiváció előtt, a zagytározókon végzett radon koncentráció és –exhaláció 
mérés eredményei alapján a szabad levegő 222Rn koncentrációja a zagytér 
felett 100–400 Bq/m3. A zagytározók nyílt felületein mért 222Rn exhaláció 
értékei 4–10 Bq/m2s. A normál radioaktivitású, tehát a háttérnek tekinthető 
talajok radon exhalációja 0,02–0,06 Bq/m2s, szabad levegő 222Rn-koncent-
rációja pedig 1–10 Bq/m3.

Mintavétel 
helye

Fajlagos 
aktivitás 
Bq/kg

Aktivitáskoncentrációk, Bq/kg Gamma dózis-
telj, nGy/h238U 226Ra 210Pb

1. zagytér 4830 1000 4500 6000 2558
2. zagytér 4810 800 4450 7000 2248

1 ábra 1997. éves mintavétel a zagytározó anyagából fajlagos radioaktivitás 
(226Ra-ekvivalensben kifejezve)

A kővágószőlősi zagytározók monitoring tervénél a radonra vonatkoztatott 
határértékek megvalósulását talajgáz radon aktivitás koncentráció (további-
akban talajgáz radon koncentráció), felszíni radon exhaláció és levegő radon 
aktivitáskoncentráció mérésével ellenőrzik.  Az előírt radioaktív paraméte-
rek a rekultivációt követően a zagytározón: 

• 222Rn exhalációs sebesség:  0,74 Bq/(m2s) 
• 222Rn koncentráció kültéren:  háttér + 20 Bq/m3
• Gamma dózisteljesítmény:  háttér + 200 nGy/h 
• Talaj 226Ra-ekv. fajlagos aktivitása 
•   - a felső 15 cm rétegben: háttér + 180 Bq/kg 
•   - a következő 15 cm rétegekben: háttér + 550 Bq/kg 
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Anyagok, mérési módszerek

Talajgáz radon koncentráció, és exhaláció mérése

2.a ábra Talajgáz radon aktivitáskoncentráció meghatározása

2.b ábra Felszíni radon exhaláció meghatározása

A szabványos vizsgálat szerint a talajba 50 cm mélyre levert szonda és pum-
pa segítségével felszívjuk a talajgázt és jelen esetben Genitron Instruments 
GmbH által forgalmazott AlphaGUARD 2000 radonmonitorral (továbbiak-
ban AlphaGUARD) FLOW üzemmódban mérjük a talajgáz radon koncentrá-
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cióját 2. a ábra. A felszíni exhalációt egy akkumulációs hordó és ugyanezen 
műszer felhasználásával DIFF üzemmódban végezzük. Az exhaláció a talaj 
felületén kiáramlott radon aktivitása felület és időegységre vonatkoztatva. A 
vizsgált területre ismert geometriájú hordót nyitott felével a talajhoz helye-
zünk és a hordóban lévő levegő radon koncentrációjának a növekedéséből 
számoljuk az exhalációt 2. b ábra. A mérések kivitelezése közben nem min-
den esetben megoldott a toron zavaró hatásának a kiküszöbölése. Természe-
tesen léteznek olyan műszerek, melyek külön detektálják a radont és a toront, 
továbbá ezek leánytermékeit. Ilyenek a teljesség igénye nélkül 

- SARAD GmbH által gyártott EQF, és RTM sorozat, a

- Durridge Co. Inc. által forgalmazott RAD7

- Pylon Electronics Inc által gyártott WLX Working Level Monitor

A Mecsekérc Zrt., és  MECSEK-ÖKO Zrt.-nél  rendszeresített Alpha-
GUARD nem különbözteti meg a torontól és a radontól származó beütéseket. 
A SAPHYMO GmbH által forgalmazott AlphaGUARD Professional Radon 
monitor egyes típusai már rendelkeznek olyan funkcióval, amellyel mérhető 
toronmentes radon koncentráció. A meglévő régebbi típusú AlphaGUARD 
műszerek cseréje nem indokolt, mivel a javasolt mérési megoldással kivite-
lezhető a toronmentes radon koncentráció mérése.

Toronmentes radonmérés

Kísérleteket végeztem arra vonatkozóan, hogyan lehetséges a toronmentes ra-
don koncentráció mérése ionizációs kamrával rendelkező AlpaGUARD 2000 
radonmonitorral. Sas Zoltán által legyártott akkumulációs cellákat használ-
tam fel a kísérlet során. A toron gázt tórium-nitráttal kevert kerámia golyók 
segítségével állítottam elő, a radon gáz előállítását, PYLON RN 2000 A-type 
passive radon source emanátorral végeztem, melynek aktivitása 105.7+0.4 
kBq [8]. Az akkumulációs cellában a radon és toron együttes koncentráci-
óját 1 perces integrálási idővel „flow” üzemmódban mértem, a műszer és a 
cellazárt cirkulációs rendszert alkotott. A cellában lévő ventilátor és a pumpa 
kényszeráramlásából adódó keverés miatt homogénnek tekintettem a gázele-
gyet. Az előzetesen kiszellőztetett, majd nitrogénnel átöblített mérőrendszer-
ben először csak radon-nitrogén keveréket állítottam elő. Majd folyamatosan 
toron gázt vezettem a rendszerbe a 3. ábrán piros vonallal jelzett időpontig, 
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ekkor a műszer a toron és a radon együttes koncentrációját mutatja. Ezután 
megszüntettem a toron gáz bevezetését, a műszer által detektált koncentráció 
a toron lebomlásának megfelelően csökken, öt perc várakozás után csak a 
radon koncentrációját jelzi a műszer. 

3. ábra Toron zavaró hatása és annak kiküszöbölése

Ellenőriztem, hogy az idő alatt, míg várjuk, hogy a toron 99,99% el-
bomoljon, -így nem zavarva a mérést-, a radon keletkezett, rövid életű leány-
elemei zavarják-e a mérést. Az AlphaGUARD-ban lévő és a további sartorius 
midisart 2000 0,45 µm PTFE szűrővel a mérendő gázkeverékben lévő tapadt 
leánytermékeket kiszűrtük, így azok nem kerülhettek az ionizációs kamrába. 
A kísérlet során csak radont tartalmazó levegő keveréket hagytam az Alpa-
GUARD ionizációs kamrájában elbomlani. A kísérletet kényszeráramlással 
és anélkül is elvégeztem, mindkét esetben csak a radont detektálja a műszer, 
a radon leánytermékeit nem. A 4. ábrán a radon felezési idejének megfelelő 
csökkenést észleljük, a leánytermékek felépülését nem.
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4. ábra Radon bomlás az AlphaGUARD ionizációs kamrájában

Szondarendszer telepítése

A talajgáz vevő szondákat gyártottam azokat a kővágószőlősi ZI. és ZII. 
zagytározón telepítettem. A szondák 7 mm belső átmérőjű saválló csövek 
különböző hosszméretben, úgy hogy a talajszint fölé 20 cm-el túlnyúljon. 2 
méteres kör palástján vertem le a szondákat, úgy hogy a 20 cm mély csővel 
legyen szembe a 40 cm mély, a 60 cm méllyel szemben a 80 cm mély stb. A 
cső és a műszer összekötését szilikon csővel oldottam meg, ennek radonzá-
rását előzetesen laborban ellenőriztem. A szondák leverése után a szondába 
előzetesen behelyezett kúpot egy fém pálca segítségével 5 cm-t kitoljuk, így 
alakul ki egy mintavevő tér az adott mélységben. A szonda legyártása során 
figyelembe vettem, hogy a rendelkezésemre álló, (és más intézetekét is) esz-
közök csatlakozását meg tudjam oldani, valamint az általam telepített szonda 
pontosan olyan mintavételi körülményeket biztosítson, mint a műszergyártó 
cégek által forgalmazott, különös tekintettel a mintavételi tér méretére. A ta-
lajgázt AlphaPump pumpával 0,5 l/perc térfogatárammal szívattam, porszű-
rő és nedvességmegkötő szilikagél alkalmazásával. 2012. szeptember 17-20 
részt vettem a Charls University in Prague, Facultaty of Science által szerve-
zett nemzetközi összemérésen, ahol az általam gyártott mintavevő szondával 
történt mintavételről és mérési eredményekről „nagyon jó” minősítést szerez-
tem. A telepített csövek előnye hogy a horizontális zagy homogenitások nem 
torzítják a vertikális eloszlást, mindig ugyanabból a pontból veszünk mintát. 
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A telepítés során az esetleges a szonda palást és a talaj között kialakuló rések 
eltűnnek, „begyógyulnak” a szonda palástja hermetikusan zár. A mintavételi 
időpontok között a szondákat gumidugóval lezártam, hogy a vizsgált talaj-
szint ne tudjon kiszáradni. Az esetlegesen így kialakuló repedések torzíthat-
ták volna a mérés eredményét. A mintavételt mindig úgy végeztem, hogy a 
talajfelszíntől, a kisebb radon koncentrációtól, a mélyebb rétegben lévő na-
gyobb radon koncentráció felé haladtam.

7. ábra Telepített szondarendszer, és a 210Pb eredete

210Pb mérése, abszorpció, önabszorpció

A fedőréteg radon visszatartó képesség jellemzésére azért választottam a 210Pb 
izotópot, mert pillanatnyi értéke kevésbé függ a környezeti változóktól, és a 
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mintavétel körülményeitől. 22,3 év felezési ideje elegendő, hogy feldúsuljon 
azokon a helyeken, ahol a radon elbomlik. A 7. ábrán látható, hogy az adott 
mélységben mért 210Pb koncentráció, egyrészt a fedőréteg 226Ra tartalmából 
keletkező radontól származik, másrészt a zagyból feláramló 222Rn bomlá-
sából. A tényleges 210Pb koncentráció nem minden esetben egyenlő a 226Ra 
koncentrációval. A különbséget a 222Rn mozgása, és a 210Pb kihullása okozza. 
A210Pb hiány alakul ki abban az esetben, ha a 222Rn eltávozik a vizsgált tér-
részből és valahol másutt bomlik el, így a belőle keletkezett 210Pb is másutt 
fog akkumulálódni. A légköri 222Rn, és a belőle keletkezett 210Pb is a talajból 
származik. Egyensúlyban van a 226Ra, és a 210Pb abban az esetben, ha a vizs-
gált térrész zárt, és a 226Ra-ból keletkező 222Rn ott bomlik el, ahol keletkezik. 
A210Pb többlet két esetben alakul ki, egyrészt ha vizsgált térrészbe kívülről 
222Rn jut be, és ott elbomlik. Másrészt, ha a vizsgált térrészbe a 210Pb jut be. 
Ezt a levegőben lévő 210Pb kihullása és annak a talajban fellépő migrációja, 
bemosódása okozza. A kihullott 210Pb bemosódása a felszíni rétegekben, jól 
nyomon követhető. 

A talajmintákban EURISYS MESURES által gyártott EGNC 20-190-R N 
típusú detektorral  végeztem az izotópok meghatározását,  IAEA-327 jelű  
standard alkalmazásával. 210Pb 46,5 kEv, 214Pb 351,92 KeV és a 214Bi 609,36 
KeV teljesenergia csúcsait mértem. A 210Pb izotóp bomlásának gamma hoza-
ma Pγ = 4.05 %. Kis energiánál kis hozammal mérhető. Ezért először a 210Pb 
gamma-spektrometriás meghatározásához ideális mintavastagságot állapítot-
tam meg. D=45 mm átmérőjű d=1,35 mm falvastagságú LDPE mintatartóba 
bemértem rendre növekvő rétegvastagságot uránércből. A 11. ábrán látható, 
hogy magas urántartalmú minta esetén 3g/cm2 felületi sűrűségig célszerű nö-
velni a rétegvastagságot. 

A következő kísérletben agyagminták abszorpcióját vizsgáltam. Az agyag 
alacsonyabb 210Pb aktivitáskoncentrációval rendelkezik, ezért nem önabszor-
pciót, hanem abszorpciót vizsgáltam. 210Pb forrás nem állt a rendelkezésemre, 
ezért a legközelebb lévő teljesenergia csúccsal rendelkező 241Am etalon for-
rást választottam (E=59.5 keV).  Ugyanabba a mintatartóba, mint az önab-
szorpciónál használtam, töltöttem rendre növekvő mennyiségű szárított és 
0,32 mm szemcseméretűre porított agyagmintát. Minden esetben a doboz te-
tejére helyeztem a forrást, és így detektáltam a forrástól eredő beütéseket. Az 
eredmények grafikus ábrázolása a 11. ábrán látható. Agyagminták esetében 
nagyobb a felezési rétegvastagság, mivel a fotoeffektus és a párképzés ha-
táskeresztmetszete erősen rendszámfüggő [9]. Agyagminták esetében gam-
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ma-spektrometriás 210Pb meghatározás során nagyobb felületi sűrűség (akár 
5 g/cm2) használható. 

 

         

10. ábra Uránérc 210Pb gamma 
sugárzásának önabszorpciója

 

11. ábra 59,54 keV energiájú gam-
ma sugárzás abszorpciója agyag-

mintán 

Terepi mintavétel

12. ábra Csigafúróval történ minta-
vétel

 

13. ábra Csővel történt mintavétel

Zagytározók anyagából  mintavétel először  csigafúró, majd egy általam le-
gyártott mintavevő cső segítségével történt, így nem keveredtek a különböző 
mélységű rétegek. A kiemelt fúrómagokat  10 cm-es osztásokra szeltem, a nö-
vénymaradványokat eltávolítottam, nedvesen és 105 oC-on tömegállandóságig 
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történt szárítás után tömeget mértem. Radonzáró mintatartóba 30 napra eltet-
tem a mintákat, hogy radon és leányelemi között beálljon a szekuláris egyen-
súly min. 99% ban. 

Mérési eredmények

A zagytározón végzett mérések idősoron való ábrázolásából látható, hogy 
rendkívül változékonyak a talajgáz koncentrációk (5. ábra), a felszíni exha-
lációk (6. ábra) valamint az ebből kialakuló felszíni levegő radon koncentrá-
ciók, melyeket több olyan paraméter is befolyásol, amelyek nem vagy csak 
igen költségesen és nehezen mérhetőek [5].

5. ábra Talajgáz aktivitáskoncentrációk különböző mérési pontokon 
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6. ábra Talajfelszín exhaláció különböző mérési pontokon 

A talajgáz radon koncentrációjának vertikális eloszlását a 7. ábrán 
látható telepített szondarendszer segítségével mértem. A 8. ábrán látható 
diagram mutatja a talajgáz radon aktivitáskoncentráció mélységi eloszlását. 
A 160 cm mélyen lévő zagy anyag koncentrációját hígítással mértem, mert 
annak értéke kívül esik az ALPHAGuard mérési tartományán. A 8000 kBq/
m3 érték környezeti minták esetében rendkívül magas. A talajgáz felfele áram-
lása a nedves agyagrétegen korlátolt. Ebben a mélységben a talaj gázpermea-
bilitása alacsony, közel nulla, ezért a zagyból származó radon jelentős része 
a hosszabb tartózkodási idő miatt itt elbomlik, koncentrációja lecsökken. A 
120 cm mélységben több mint egy nagyságrendnyi csökkenés észlelhető a 
zagyban mérhető radon koncentrációhoz képest. A „radongát” jól működik. A 
120 cm feletti rétegek esetében egy sokkal kisebb mértékű csökkenést látunk, 
ezekben a mélységekben a fedőréteg saját exhalációja határozza meg a radon 
koncentráció nagyságát. A 120 cm feletti rétegek radon koncentráció értékei 
és azok lefutása hasonlóak egy normál talaj esetében mérhetővel. Természe-
tesen a zagyból származó esetleges repedéseken keresztüli feláramlás és a 
diffúzió is megnövelhetia 120 cm feletti rétegek radon koncentrációját. A 9. 
ábrán látható ZI. jelű tározón kialakuló koncentrációkról hasonlók mondha-
tók el, mint a ZII. tározóról. A 120 és 80 cm közt kialakuló anomália az egyes 
rétegek jelentős gázpermeabilitás különbségéből adódhat
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8. ábra ZII. tározóban kialakult radon aktivitáskoncentráció vertikális eloszlása

9. ábra ZI. tározóban kialakult radon aktivitáskoncentráció vertikális eloszlása

A 14. ábrán látható a ZII. zagytározón kialakult 210Pb többlet-hiány vertiká-
lis eloszlása. A talajfelszínen (0 cm) 210Pb többlet mérhető, ami a kihullás 
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eredménye. A 20 cm mélységben mérhető többlet, nem várt eredmény, 
további vizsgálatot igényel. A 20 cm és 130 cm közötti rétegben 210Pb hiány 
mérhető az eltávozó 222Rn a felszín felé mozog a talajgázzal. Azokon a helye-
ken ahol egyensúlyban van a 210Pb és 226Ra valószínű korlátolt a 222Rn moz-
gása, tömörebb, vagy az év jelentős részében vízzel szaturált a talaj. 130 cm 
mélyen egyensúly alakul ki, ebben a rétegben közel nulla a talaj gázpermea-
bilitása, ezért a 222Rn ott bomlik el, ahol keletkezik. A 140-150 cm-es réteg-
ben jelentős 210Pb többlet mérhető. A zagyból feláramló extrém magas 222Rn 
koncentrációjú talajgáz megreked ezeken a rétegeken és elbomlik. A fedés ezt 
a célt szolgálja, a radongát jól működik. A 15. ábrán látható a ZII. zagytáro-
zón kialakult 210Pb többlet-hiány vertikális eloszlása. A 0-20 cm–ig tartó ré-
tegekben észlelhető a 210Pb többlet, ami a kihullás és bemosódás eredménye. 
Az 50-80 cm rétegekben 210Pb hiány alakul ki, az eltávozó 222Rn a felszín felé 
mozog a talajgázzal. 90-110 cm rétegben 210Pb többlet alakul ki, a talajgáz 
mérések során többször észleltem, hogy ezekben a rétegekben megáll a víz, 
ezzel megakadályozza a 222Rn felfele irányuló mozgását. A 140 -150 cm es 
rétegben jelentős 210Pb többlet mérhető. A zagyból feláramló extrém magas 
222Rn koncentrációjú talajgáz megreked ezeken a rétegeken és elbomlik. A 
fedés ezt a célt szolgálja, a radongát jól működik.

14. ábra 210Pb többlet vertikális eloszlása a ZII. zagytározón
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15. ábra 210Pb többlet vertikális eloszlása a ZI. zagytározón

Összefoglalás

Toron mentes radon koncentráció mérésére jól alkalmazhatóak a régebbi 
AlphaGUARD műszerek is az ajánlott protokoll esetén. Mindkét zagytáro-
zó esetében teljesülnek a radonra vonatkozó határértékek. Normál esetben 
60 cm vagy felette lévő rétegekben, amikor a 120 cm alatt lévő tömörített 
agyag nem száradt ki, a zagyból feláramló radon nem tud a felszínre jutni, 
de még 50 cm mélységig sem. Ekkor az 50 cm mély rétegből vett talajgáz 
radon és toron koncentráció a fedő 226Ra és 224Ra- tartalmából keletkezik. 
Ezért ezek megoszlása a fedőréteg 226Ra és 224Ra  aktivitáskoncentráció érté-
kektől függ. A talajgáz radon koncentrációkból az látható, hogy a tömörített 
agyagréteg feletti  értékek nem nagyobbak egy zagy nélküli agyagos talajban 
mérhetőnél. Ehhez az szükséges, hogy a radon gát funkciót ellátó agyag ne 
száradjon ki. A felszíni radon exhalációt főként a fedő saját exhalációja hatá-
rozza meg.  A 140 cm mélyen lévő agyag csak extrém esetben repedhet meg. 
140 cm mélységben, ahol az agyag egész évben nedves és a zagyból feláram-
ló extrém nagy koncentrációjú radon elbomlik, kimutatható a 210Pb többlet. 
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A felszínen is mérhető 210Pb többlet, ami feltehetően a levegőben lévő radon 
bomlásából keletkező leánytermékek kihullásának az eredménye. Azokban a 
rétegekben, melyek az év során jellemzően vízzel szaturáltak, a talajgáz fel-
fele irányuló mozgása megreked, radon tartalma elbomlik, ezzel megnöveli 
a 210Pb  koncentrációt. A fedő radon visszatartó képességének jellemzésére 
jól használható a 210Pb többlet. A további munka során szükséges a 10 cm-es 
fúrómag szeleteket 150-140 cm és 0-20 cm mélységben 1 cm szeletekben is 
megvizsgálni.
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Absztrakt

Intézetünkben régóta zajlanak kioldódási vizsgálatok. Jelen tanulmány 
a radioaktív hulladékokkal, illetve NORM (Naturally Occurring 
Radioactive Materials) anyagokkal kapcsolatos kioldódási vizsgálatokkal 
foglalkozik. A radioaktív hulladékokkal kapcsolatban cél olyan rendszerek 
alkalmazása, amelyekben szelektív megkötés játszódik le, így az ionok 
nehezen mobilizálhatóvá válnak. Kerámia mintákat vizsgáltunk, cézium 
hozzáadásával próbatesteket gyártottunk, melyeket kiégettünk, és kioldódási 
vizsgálatokat hajtottunk végre. Az eredményekből sikerült kikövetkeztetni 
a legjobb beágyazó anyag típusát. NORM anyagok tekintetében mangános 
agyagmintákat vizsgáltunk, Tessier extrakció alapján oldottuk ki a természetes 
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eredetű radionuklidokat. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a 
vizsgált módszer kisebb módosításokkal alkalmazható kezelt és kezeletlen 
NORM anyagok radionuklid kioldódásának vizsgálatára.

Kulcsszavak: radioaktív hulladék, NORM anyag, cézium, beágyazásos 
technológia, kioldódás, 

Bevezetés

A radioaktív hulladékok a hulladékok speciális csoportjába tartoznak, melyek 
kezelése és elhelyezése kellő szakértelmet, gondos odafigyelést igényel [1]. 
A radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatban már régóta alkalmazzák 
jól bevált módszerként a cementbe ágyazásos technológiát [2, 3], azonban 
a záró réteg ellenére nem zárható ki, hogy a cementbe ágyazott hulladékot 
ne érje víz. Fontos kérdés, hogy amennyiben víz éri a hulladékot, milyen 
mértékű lehet a kioldódás. Annak igazolására, hogy ilyen esetben sem 
jelentős a kioldott radionuklid mennyisége gyorsított kioldódási vizsgálatok 
elvégzésére van szükség [4].

A terrorfenyegetések miatt egyre szigorodó szabályozások lépnek 
életbe, fontos, hogy a piszkos bombák gyártásának megnehezítése miatt 
a radioaktív specieszeket oldhatatlan mátrixba ágyazzuk, így csökken 
az eltemetésre szánt radioaktív anyagok mennyisége, és a sugárforrások 
nehezített szétszórhatósága miatt csökken a felhasználhatóságuk.

A NORM anyagokból kioldódó radionuklidok nagy jelentőséggel 
bírnak, ugyanis adott esetben akár jelentős környezetszennyezést 
is okozhatnak. Ennek következtében bizonyos természetes eredetű 
radionuklidok kioldódásának vizsgálataira nagy hangsúlyt kell fektetni [5]. 
Magyarországon számos olyan tározó található, mely NORM anyagokat is 
tartalmaz (urán meddőhányó és zagytározók, a vörösiszap tározók, szénsalak 
tározók). A NORM anyagok radionuklid koncentrációinak ismeretén túl 
fontos megismerni a környezettel való interakciójukat is. Ezek közül az egyik 
a kioldódás és a folyadékfázissal való migráció.

 Amennyiben a fent említett helyek közel helyezkednek el a 
vízbázisokhoz, akkor kis migráció esetén is jelentős problémákat okozhatnak. 
A mangános agyagot nem környezeti veszélyforrásként vizsgáljuk, hanem 
radiokémiai gátként való alkalmazásának lehetőségét kutatjuk. A NORM 
anyagokban található radioizotópok kioldódási folyamatainak vizsgálatára 
jelentős nemzetközi erőforrásokat fordítanak, évente több tematikus 
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nemzetközi konferencián számolnak be az eredményekről. A tématerület eddigi 
eredményei mind az alkalmazott földtanban, mind a környezetvédelemben, 
mind a műszaki életben fontos gyakorlati alkalmazások kidolgozását tették 
lehetővé, és napjainkban is gyarapodnak.

Anyagok, mérési módszerek

Mangános agyag

Jelen tanulmányban leginkább mangános agyagmintákon hajtottuk végre a 
kísérleteket, és Tessier extrakció alapján oldottuk ki a természetes eredetű 
radionuklidokat [6].

A mangános agyag mangán tartalmú agyag dúsítása (vizes mosás) 
során keletkezik, a folyamat után visszamaradó zagy a mangános agyag, 
mely fekete, nagyon finomszemcsés, ragacsos, vályogszerű anyag. Ezt az 
anyagot tározókban halmozták fel, ahol mélységi fúrásokkal bizonyították, 
hogy az eredeti talajtól (barna agyag, lösz) jól elkülönül. Az anyag jelentős 
kation-adszorpciós képességgel rendelkezik [7]. 

m/m % Ásványos összetevők

Mangán ásványok 16-21 Piroluzit, manganit, kriptomelán

Vasásványok 23-27 Goethit, limonit, hematit

Agyagásványok 45-55 Szmektit, illit, szeladonit, kaolinit

Egyéb ásványok 5-9 Kalcit, dolomit, kvarc, gipsz, apatit

1. Táblázat: A mangános agyag ásványos összetétele [7]

m/m % m/m %
SiO2 29,0-33,0 CaO 3,0-7,0
TiO2 0,3-0,4 MgO 2,0-4,0
Al2O3 6,0-10,0 K2O 2,0-3,0
Fe2O3 22,0-26,0 Na2O 0,2-0,3
MnO2 13,0-19,0 P2O5 0,4-0,5 
MnO 2,0-3,0 Corg 1,0
BaO 0,05-0,1 Izzítási veszteség 8,5
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Jelentősebb nyomelemek As, B, Cd, Co, Cr, Cu, V, Li, Ni, Pb, Zn, Sr, Sc, 
Be

Részleges vegyelemzés m/m% 
Mn Fe SiO2 P S

10-13 15-18 29-33 0,2 0,1

2. Táblázat: A mangános agyag kémiai elemzése [7]
A mangános agyag mintaelőkészítésének első része még a mangánérc 

bánya területén történt meg: zagyolás (feliszapolás), mechanikai tisztítás, 
majd ezt követően érkezett a minta az Intézetünkbe. Itt egységes hengereket 
préseltünk belőle, amit megszárítottunk, és különböző hőmérsékleteken 
kiégettünk (200, 500, 1000 0C). 

Kerámia minták

Három bonyolult összetételű kerámia minta típust választottunk ki, melyek 
magas hőmérsékleten olvadó kerámiák, célunk a legalkalmasabb beágyazó 
anyag kiválasztása, amit radioaktív hulladékok esetében is lehet alkalmazni.

A kerámia mintáknak meghatároztuk a cézium tartalmát, ami 
legegyszerűbben a minta teljes feltárásával volt megvalósítható. A minták 
teljes feltárását ETHOS mikrohullámú feltáróval végeztük el, kombinált 
savas feltárással (salétromsav, sósav, hidrogén-fluorid). A minták feltárását 
követően az oldatok cézium koncentrációját ICP-MS-sel (induktív csatolású 
plazma-tömegspektrometria) [8] határoztuk meg, a kerámia minták nem 
tartalmaztak céziumot.

Kerámia minta azonosítója Kerámia minta fajtája

GR vörös cseréptest por formában

FSZ kőedény test porlasztva, szárított formában

WB világos cseréptest por formában

3. Táblázat: A kerámia minták fajtái

A kerámia mintákon fázisanalitikai vizsgálatot hajtottunk végre, az 
ásványi összetevőket a 4. Táblázat tartalmazza.

Ásvány GR (m/m%) FSZ (m/m%) WB (m/m%)
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Kvarc 36 43 38

Kaolinit 16 23 26

Kalcit 27 6 30

K-földpát 6 19 2

Na-földpát - 7 1

Illit/muszkovit 14 2 3

Hematit 1 - -

4. Táblázat: A kerámia minták fázisanalitikai vizsgálata

A három mintát hőkezelési vizsgálatoknak vetettük alá. 900 0C-ra 
kemencébe helyeztük a mintákat 2 órára, majd a kiégetés előtti és a kiégetés 
utáni mintákat pásztázó elektonmikroszkóppal megvizsgáltuk, hogy milyen 
átalakulás történt a szerkezetekben hő hatására.

1. Ábra: A kerámia minták SEM (Scanning Electron Microscope) felvételei kiégetés 
előtt, illetve 900 0C-os 2 órás kiégetést követően
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Mangános agyagon végrehajtott Tessier extrakció

A Tessier extrakció egy ötlépéses módszer, ahol ioncserélhető, karbonáthoz 
kötött, vas és mangánoxidhoz kötött, szerves anyaghoz kötött, valamint 
maradék fázisokat különböztetünk meg. A különböző fázisokat különféle 
vegyszerekkel, más-más pH-t, hőmérsékletet és keverési időt alkalmazva 
választunk el egymástól, majd a maradék fázist mikrohullámú feltáróval 
teljesen feltárjuk [6].

2. Ábra: A Tessier extrakció folyamatai
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3. Ábra: A módszer folyamatábrája

Kerámia mintákkal végzett kioldódás vizsgálat

Kezdetben henger alakú próbatesteket gyártottunk, azonban a henger felületi 
minősége sajnos nem volt megfelelő, ezért áttérünk golyók gyártására (d=1,2 
cm), ugyanis fontos, hogy a felület jól definiálható legyen. Cézium-kloridból 
inaktív cézium oldatot készítettünk (C=17,5 g/L) a próbatesteket ennek az 
oldatnak a felhasználásával alakítottuk ki. A próbatesteket ezt követően 105 
0C-on szárítószekrényben szárítottuk, majd különböző hőmérsékleteken 
kemencében kiégettük őket (800, 900, 1000, 1100, 1200 0C).

A kioldódási vizsgálatokhoz desztillált vizet, 0,1 M-os salétromsav 
oldatot, illetve 0,1 M-os nátrium-hidroxid oldatot használtunk. 10 db 
próbatestet helyeztünk el egy mintatartóba, és 25 cm3 oldószert adtunk hozzá. 
A mintákat rázógépre helyeztük, és 150 rázás/perc intenzitással ráztuk őket. A 
mintavételezésnél a golyókról leöntöttük az oldatokat, és új oldatot öntöttünk 
rájuk (3, 5, 24, 48, 72, 96 óra elteltével). 
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4. Ábra: A kerámiaminták kioldódásának folyamatábrája

ICP-MS

ICP-MS készüléket 1 ng/g koncentrációjú multielemes standard oldatokkal 
(Merck, Darmstadt, Németország) optimalizálták. A mintákat nagy 
tisztaságú vízzel hígították. A koncentrációk meghatározásához SPEX 2 
multielemes standard oldatot (Spex Certiprep, USA) alkalmaztak különböző, 
de ismert koncentrációban (0; 0,1; 1; 10 ng/g). Az ICP-MS meghatározás 
kettős fókuszálású ICP-MS berendezéssel történt (Thermo Electron Corp., 
Németország). A mérésekhez ASX-520 típusú (Cetac Techn., USA) automata 
mintaváltót, Scott típusú ködkamrát és Conical porlasztót alkalmaztak. A 
mintabevitel áramlási sebessége 400 μl/min volt. Mérések előtt a készülék 
mérési paramétereinek optimalizálása multielemes oldat mérésével történt, a 
mérésekhez alacsony felbontást (R=300) használtak [8].

Eredmények

Mangános agyag Tessier extrakciójának eredményei

Az elválasztás nehézségei miatt az eredeti elképzelésekhez képest jóval 
tovább tartott a kioldási fázis. Az első és a második lépésben keletkező 
oldatok mérése során a tömegspektrometriai mérések eredménye kimutatási 
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határ alatt volt. Az elválasztás nehézségei miatt jóval tovább tartott a kioldási 
fázis a tervezettnél.

232Th

Mintaazonosító Mintaaktivitás 
[mBq]

Kioldás 
[mBq/L]

Megoszlási hányados 
(Kd) [Bq/kg]

Tessier I 200 0C 419,14 <2,439 <0,04878

Tessier I 500 0C 419,14 <2,439 <0,04878

Tessier I 1000 0C 411,05 <2,439 <0,04878

Tessier II 200 0C 398,45 <2,439 <0,04878

Tessier II 500 0C 419,14 <2,439 <0,04878

Tessier II 1000 0C 411,05 <2,439 <0,04878

5. Táblázat: Az első és második lépésben keletkező oldatok 232Th koncentrációja

238U

Mintaazonosító
Mintaaktivitás 

[mBq]
Kioldás 
[mBq/L]

Megoszlási hányados 
(Kd) [Bq/kg]

Tessier I 200 0C 408,41 <4,938 <0,096351 

Tessier I 500 0C 429,61 <4,938 <0,096351

Tessier I 1000 0C 421,32 <4,938 <0,096351

Tessier II 200 0C 408,41 19 <0,096351

Tessier II 500 0C 429,61 79 <0,096351

Tessier II 1000 0C 421,61 <4,938 <0,096351

6. Táblázat: Az első és második lépésben keletkező oldatok 238U koncentrációja
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A megoszlási hányadost a következő összefüggés alapján kapjuk meg:

Kd=Coldat/Cminta*V/m

Kd: megoszlási hányados
Coldat: oldat aktivitáskoncentrációja
Cminta: minta aktivitáskoncentrációja

V: oldószer térfogata
m: minta tömege

Kerámia minták kioldódás vizsgálatainak eredményei

Az előzetes mérési eredményeinket a 7. Táblázat tartalmazza. Előzetesen 
azoknak a mintáknak a cézium koncentrációját határoztuk meg, melyekből a 
legnagyobb, illetve a legkisebb a várhatóan kioldott cézium koncentrációja. 
Az 5. Ábrán fel van tüntetve a mintákhoz adott cézium koncentrációja (Max. 
Cs), illetve a 800 0C-on kiégetett minták első 2 órás kioldódása után kapott 
oldatok cézium koncentrációja (várható legnagyobb cézium koncentráció). A 
6. Ábra az 1200 0C-on kiégetett minták 4. napos kioldódása után kapott oldatok 
cézium koncentrációját ábrázolja (várható legkisebb cézium koncentráció). A 
diagramokról megállapítható, hogy az FSZ mintajelű kerámiából a legkisebb 
mértékű a kioldott cézium koncentrációja. Az eredményeket ICP-MS-sel 
mérték, azonban ez sajnos eléggé költséges, ezért a későbbiekben lángos 
atomabszorpciós spektrométerrel kívánjuk megmérni a mintáink cézium 
koncentrációját.

Mintaazonosító Kioldás [mg/L] 

WB 800 78

GR 800 64

FSZ 800 38

WB 1200 1

GR 1200 0,62

FSZ 1200 0,014

7. Táblázat: 800 és 1200 800 0C-on kiégetett mintákból kioldott cézium 
koncentrációja
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5. Ábra: Maximális cézium tartalom és a 800 0C-on kiégetett minták első 2 órás 
kioldódás vizsgálata után kapott oldatok cézium koncentrációja

6. Ábra: 1200 0C-on kiégetett minták 4 napos kioldódás vizsgálata után kapott 
oldatok cézium koncentrációja



262

Összefoglalás

A kiválasztott Tessier módszer a legalaposabb a kioldódást vizsgáló 
módszerek közül. Az eredeti elképzelés, hogy vákuumszűréssel választjuk 
el a szilárd és a folyadék fázist nem bizonyult praktikusnak. Az alacsonyabb 
hőfokon kiégetett minták finomszemcsés, híg, iszapszerű állapotba kerültek. 
A kapott minta nehezen szűrhető, ezért csak centrifugálás után választható el 
megfelelően. 

A tömegspektrometriai vizsgálatok során kiderült, hogy 
egyszerű hígítással nem lehet olyan mértékben csökkenteni az egyéb 
ionkoncentrációkat, hogy az ne zavarja a meghatározást, ezért a minták U, 
Th szelektív elválasztására van szükség (pl. UTEVA gyanta alkalmazása).

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált Tessier 
módszer kisebb módosításokkal alkalmazható a kezelt és kezeletlen NORM 
anyagok radionuklid kioldódásának vizsgálatára.

A kerámia mintákon elvégzett kioldódás vizsgálatok előzetes 
eredményeiből megállapítható, hogy az FSZ mintajelű kerámia tűnik a 
legmegfelelőbb beágyazó anyagnak, ugyanis ebből a kerámiából volt a 
legkisebb a kioldott cézium koncentrációja.
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Absztrakt

Alacsony szénatomszámú szénhidrogénekből kiindulva rendkívül jó 
hozammal (több mint 50%-os kitermeléssel) állítható elő etilén és propilén. 
Annak ellenére, hogy az etán egy egyszerű, két szénatomból álló molekula, 
annak hőbomlása rendkívül összetett mechanizmussal, gyökök képződésével 
és átrendeződésével járó folyamat. Emiatt az olefingyártás technológiájában 
a többféle alapanyag hőbontására alkalmas, különböző kialakítású kemencék 
mellett önmagában csak az etánbontó kemence működésének szimulációja 
is meglehetősen bonyolult. A valóságot tükröző szimulációs modell 
felállításához nélkülözhetetlen továbbá a pirolizáló kemencében lejátszódó 
reakciók kinetikájának ismerete. A pirolízis kutatására szakosodott cégek a 
know-how-t jelentős összegekért árulják, vizsgálataik eredményét nem, vagy 
csak részlegesen publikálják.
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PhD dolgozatom elkészítésének célja, hogy a ChemCad szimulációs 
program segítségével modellezzem a gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás 
technológiájában felhasznált, repirolizálásra kerülő etánnak a bontó 
kemencében történő pirolízisét, amely a desztillációs kolonnán történő 
szétválasztás után kerül vissza a kemencébe. További célom feltárni a 
repirolízisre felhasznált etán mennyiségét befolyásoló paraméterek közötti 
összefüggéseket. A modellezés adatbázisának alapjául egy Olefin Üzem 
normál üzemelési paraméterei szolgálnak.

Kulcsszavak: termikus krakkolás, olefin, optimalizálás, számítógépes 
szimuláció

Elméleti megfontolások

A „Steam Cracking” technológia a szénhidrogéneknek magas 
hőmérsékleten vízgőz jelenlétében lejátszódó hőbontását jelenti.
A magas hőmérsékleten a nagy energiájú ütközések hatására a szénhidrogén 
molekulák felhasadnak hidrogénatom és szénhidrogén gyökök keletkezése 
közben. Az atomok és gyökök pedig nagyon reakcióképesek, nemcsak 
egymással tudnak egyesülni, hanem molekulákat is könnyen átalakíthatnak, 
méghozzá kisebb aktiválási energia árán, mint amekkora a kötések 
felhasításához egyébként szükséges volna.

Az első kutatások alkalmával a pirolízis folyamán kialakuló reakciókat 
kinetikailag elsőrendűnek találták, ezért később a folyamat modellezésében az 
elsőrendű kinetikai egyenletekkel közelítették a folyamatot. Rice és Herzfeld 
[1] munkássága révén a szabadgyökös láncmechanizmus terjedt el. Ezek 
szerint a bomlási reakciókban egyszerű bruttó kinetikával jellemezhető szabad 
gyökök keletkeznek, amelyek az 1-6 egyenletekkel felírható láncreakciókban 
vesznek részt [2]:

Láncindítás:   

                               (1)
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Láncfolytatás:
MpCH2.+ R1• → R1H + R3•   (2)
R3→Mo + R4•  (3)
R4• + Mp→R3• + H2  (4)

Lánczárás:
R1• + R3•→R1R3   (5)
R2• + R4•→Mo + R2H  (6)

ahol: Mp– kiindulási paraffin molekula
Mo – a keletkező olefin
R1• ― R4• – szénhidrogén gyökök

H – hidrogén

Az 1-6. reakciók részben megfordíthatók.

A bomlás főbb reakciólépései

 • A kiindulási molekula termikus disszociációja

 • Hidrogén molekula és alkilgyökök képződésének reakciói.

 • A képződött alkilgyökök bomlása és a gyökök rekombinálódása

A láncindító reakciólépés a kiindulási szénhidrogén valamely C–C kötésnek 
felszakadása (termikus disszociáció), amely erősen endoterm folyamat. 
A termikus disszociációs reakciók aktiválási energiáját a kiindulási 
molekulákban lévő C–C kötések felszakadási energiája határozza meg, amely 
a vizsgált molekula kémiai szerkezetétől és kis mértékben a molekula méretétől 
függ. Az indító lépéshez a C-H kötés teljes disszociációs energiájára, tehát 
egy valóban nagyon nagy energiájú ütközésre van szükség. A továbbiakban a 
folyamatok „önfenntartóvá válnak, a kicserélődési reakciók pedig viszonylag 
kis aktiválási energiát igényelnek. Az utóbbiak láncreakciókhoz vezethetnek, 
mert mindig képződnek páratlan elektront tartalmazó képződmények. Ezek a 
reakciók rendkívül bonyolultak. Olyan magas hőmérsékleten, amelyen már 
az erős C-H kötés is felhasad, számos más, kisebb aktiválási energiát igénylő 
folyamat könnyen és gyorsan lejátszódhat. A krakkolás eredményeként a 
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széttöredezett láncokból viszonylag nagyobb paraffin molekulák és kis olefin 
molekulák, főleg etilén képződnek [3].

A hőmérséklet hatása a reakciósebességre

A reakció sebessége függ a hőmérséklettől, mivel a sebességi állandó változik 
a hőmérséklet függvényében. Arrhenius szerint:

               (7)

ahol: k= reakciósebességi állandó
   T = a hőmérséklet (K)
    R = az egyetemes gázállandó (kJ/kmol K)
    E = az aktiválási energia (kJ/kmol)
    A0 = konstans, amit frekvencia-faktornak nevezünk

Arrhenius ezt a képletet termodinamikai megfontolások alapján vezette le. 
Reverzibilis reakciókra (A ↔ Q) vonatkoztatva Van’t Hoff pedig a következő 
összefüggést adja:

                                                        (8)
és mivel
                                                           (9)

a (8)-es egyenletet így is felírhatjuk:

                                                            (10)

Ez vezette Arrheniust arra a következtetésre, hogy a k1 és a k2 hőmérséklet-
függésének a (8)-es egyenlethez hasonlónak kell lennie, vagyis:

                                                 és             (11)

amiből adódik, hogy: E1 – E2 = ΔH
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Az etánbontó kemence ChemCad szimulációja

Vizsgálataim első lépéseként elkészítettem az etán bontás összetett 
folyamatának részletes elméleti reakcióhálóját, amelynél figyelembe 
vettem az elemi reakciók aktiválási energiáit, frekvenciafaktorait, a gyökök 
keletkezését, majd azok rekombinálódását [6]. 

Az etán a vízgőzzel együtt a kemence konvekciós zónájába lép be, 
ebben a zónában a radiációs zóna füstgázával konvektív úton melegszik. A 
zóna végében már megkezdődik a krakkolás 500-650 °C hőmérsékleten. 
A vízgőz beadagolás elsődleges célja a kokszképződés visszaszorítása, és 
a parciális nyomáscsökkentés. Az anyagáram ezután belép a csőkemence 
radiációs szakaszába, ahol szabályozott paraméterek, tartózkodási idő, 
hőmérséklet profil, parciális nyomás mellett tovább melegszik 830-850°C-ra. 
A radiációs zónában az alapanyag szétesik kisebb molekulákra: etilénre és 
egyéb olefinekre, diolefinekre. A bomlási reakció erősen endoterm, így nagy 
energia bevitelre van szükség. 

A pirolízis kemencéből kilépő reakcióelegyet a másodlagos 
kémiai reakciók befagyasztása céljából gyorsan kell lehűteni kb. 300oC-ra, 
kvencshűtő segítségével. A pirogázt kvencsolaj befecskendezéssel tovább 
kell hűteni. 

Az 1. ábrán az etánbontó kemence és a modellezéshez szükséges 
kapcsolódó műveleti egységek kapcsolódási sorrendje látható. Az 1. ábra 
szerint az alapanyagként érkező szénhidrogén és vízgőz külön anyagáramban 
érintkezik, ezáltal a CH/víz arány meghatározott értéken belül változtatható. 
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1.ábra Az etánbontó kemence és a kapcsolódó műveleti egységek ChemCad 
szimulációs modellje

A konvekciós zónából érkező elegy modellezésére egy hőcserélő (3) 
szolgál. A reaktor (kemence) után az integrálási idő szinten tartása céljából 
egy kontrollert építettem be, ugyanis a program kb 0.5 méterenként végzi 
az integrálást és számítja a modellbe beépített reakcióegyenletek kinetikája 
alapján a pirolízis gázelegy hozam adatait. Az (5) számú komponens szeparátor 
beiktatásának célja a víznek a szénhidrogénektől való elválasztására. A 
(8) számú pirolízis gázelegy további mosóegységeken átvezetve kerül a 
pirogáz kompresszorra, majd onnan a gázszétválasztó egységre. Az etilén-
etán gázszétválasztó egység ChemCad szimulációjának elvégzése korábbi 
vizsgálataim tárgyát képezte [Az Olefingyártás technológiájában keletkező 
etán-etilén gázelválasztás optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata, Phd 
hallgatók VIII. Nemzetközi konferenciája, Miskolc]

Az alapanyag és a termék gázelegy összetételének ismeretében 
először azt határoztam meg, hogy milyen típusú modellt szükséges felépíteni. 
A lehető legpontosabb modell felállítása volt a célom, ezért a mechanisztikus 
modellt választottam. A mechanisztikus modell általában bonyolult, és 
általában numerikus iterációs megoldással számítja az eredményt, amely 
megnöveli a számítási és a futási időt. Ilyen típusú modell készítése – vagyis 
a rendszerben lejátszódó minden egyes reakciót figyelembe venni a kinetikai 
rendszer elkészítésénél – bonyolultabb összetételű alapanyagok esetében is 
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lehetséges, de a reakciók bizonyos mértékű csoportosítása nem kerülhető el; 
ellenkező esetben a kapott rendszer túl bonyolult, sok esetben kezelhetetlen 
lesz.

A reakciókat egy szisztéma szerint csoportosítottam (láncindítás, lánc-
propagálás, lánczárás), figyelembe véve az adott körülmények között 
elméletileg lejátszódó minden reakciót (74db). A kinetikai rendszer 
elkészítéséhez természetesen szükség volt azoknak a paramétereknek az 
ismeretére is, melyek a reakciósebességi egyenletben szerepelnek (aktiválási 
energia, frekvencia-faktor). Az etán bontásával kapcsolatos számos 
publikációs kinetikai adat fellelhető, melyek között igen nagy hasonlóság 
mutatkozik [6, 7]. A termék gázelegy laboratórium által mért összetételének 
ismerete pedig a kinetikai paraméterek pontosabb beállításához nyújtott 
segítséget. A meglévő eszközök és lehetőségek ellenére komoly problémát 
jelentettek a szekunder reakciók, melyek közül a koksz képződése mondható 
jelentős mértékűnek. A hosszabb futamidő eléréséhez szükséges tehát az 
optimális üzemi paraméterek beállítása, melyhez egy jól felépített modell 
nagy segítséget adhat.

A CHEMCAD folyamat-szimulációs szoftver  a különféle 
berendezésekben lejátszódó vegyipari folyamatok (fizikai- és kémiai egyaránt) 
szimulációjára alkalmas. Ezen túlmenően használható készülékek (kolonnák, 
hőcserélők, stb.) tervezésére, méretezésére is. Rendkívül széles termokémiai 
adatbázisa lehetővé teszi pl. a standard állományból hiányzó vegyületek – és a 
hozzájuk tartozó fizikai-kémiai jellemzők – megszerkesztését, kiszámítását is. 
Ennek különösen nagy jelentősége volt a bontott gáz összetételében szereplő 
vegyületek összeállításánál, ahol a különböző szénhidrogének izomerjeit, 
valamint a szabad gyököket atom-csoportokból kellett szerkeszteni. A 
szimulációs program ezt követően kiszámolta a szükséges termokémiai 
adatokat és hozzárendelte azokat az adott molekulákhoz.
A fenti adatok összegyűjtését összehangolva végeztem úgy, hogy a 
laboratórium megfelelő időben vegyen mintát az alapanyagból és – ellenőrzés 
céljából – a krakkolt gázból; ugyanakkor a folyamatirányító számítógépről 
lekérdezni a kemence aktuális üzemi paramétereit.
Mivel a szoftver a szénhidrogén/gőz arányt külön nem tudja kezelni, a 
betáplált gőz mennyiségét ezért az alapanyagot és a gőzt külön betáplálási 
áramként kezeltem, majd egy mixer segítségével egyesítettem a két áramot.
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A megvalósításhoz először is definiálni kellett a komponenseket, 
illetve az irodalom segítségével meg határoztam meg a gyökök alapadatait 
[7,9]. A kemence szimulációjához a kinetikus reaktort választottam, 
mert az eszköz alkalmas arra, hogy reakció egyenleteket tudjak benne 
szimulálni. A kinetikus reaktorban megadható az is, hogy konkrétan milyen 
fizikai paraméterekkel rendelkezik a kemence. Jelen esetben az etán bontó 
kemencében 4 db egymástól független radiációs cső van, amelyekben 
egyenletesen eloszlik a betáplálási áram, amely 10,5 t/óra 99.96% etánt 
tartalmaz és csövenként 4 t/óra vizet, a már az előzőkben részletezett okok 
miatt. A kemence 10 m magas, a radiációs cső belső átmérője 0.108 m. A cső 
a radiációs zónában négyszer „fordul” meg. Ezért a szimulációhoz szükséges 
csőhossz 70 m. 

2. ábra etán fogyás etilén keletkezés

A  2. ábrán látható, hogy kiválasztottam két kulcskomponenst, az etánt, mint 
a kiindulási anyagot és az etilént, mint fő terméket. Az ábrán jól látható, hogy 
az etán nem fogy el a reakciók során. Az ábrából megállapítható, hogy van 
egy olyan pont a kemencében ahol a két görbe metszi egymást. A metszéspont 
után már a kemence további részében nem képződik etilén, illetve az etán 
fogyás is jelentősen lassul.

Szimulációs eredmények

Az etánbontó kemence modellezésével célom, hogy a ChemCad 
szimulációs programmal készített modell alkalmas legyen a működő 
technológia termelési adatainak reprodukálására, ami alapján további 
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termelés optimalizálási lépések javasolhatók. Az eredményeket az 1. táblázat 
tartalmazza, melyből kitűnik, hogy az etán pirolízise során a fő termék etilén 
mellett jelentős mennyiségben keletkezik a hidrogén, illetve az etán is, ami 
teljes mértékben megegyezik a valós működési hozamszerkezettel. 
Az olefingyártás másik fő terméke a propilén, azonban az etán pirolízisekor 
elhanyagolható mennyiségben keletkezik. 

1. táblázat: Program és a laboradatok eredményei

Kemence/  
pirogáz 

összetétel

hidrogén 
(tf%)

metán 
(tf%)

etán 
(tf%)

etilén 
(tf%)

propán 
(tf%)

propilén 
(tf%)

acetilén 
(tf%)

butadién 
(tf%)

egyéb 
(tf%)

F1009 
etán 

bontó 
kemence

35.79 4 24 35 0.04 0.42 0.26 0.49 0

labor 
mért 

adatok
35.36 3.79 24.97 34.35 0.06 0.44 0.3 0.53 0.2

A 1.táblázatban feltüntettem, a program által szimulált eredményeket, 
illetve az Olefin laboratórium által mért adatokat A reakciók sokaságát és 
bonyolultságát figyelembe véve a kapott adatok alkalmasak arra, hogy a 
kutatási témámat folytassam. A reakciók lejátszódása után az etilén mellett 
etán a fő termék, amely a kemence alapanyaga is. A kemencében jelentős 
mennyiségben képződik hidrogén is, amely elválasztás után fűtőgázként 
és hidrogénező reakciókra használunk az üzemben. A keletkezett pirogázt 
bekerül a gázszétválasztó üzemrészbe, ahol energia befektetéssel az etán 
elválasztásra kerül, amelyből 10t/h visszavezetésre kerül a kemencébe 
repirolízisre, a maradék etán az etán etilén szétválasztó kolonna refluxáramába 
kerül, amellyel a kolonna terhelése jelentősen megnő, így az optimális 
üzemelési paramétereket nehéz tartani.

Összefoglalás

Az olefin üzem fő termékei az etilén és propilén, melynek előállítása 
szénhidrogén bázisra épül. 
Fontos feladat a technológia üzemeltetése során olyan optimális működési 
paraméterek meghatározása, amellyel az etán minél nagyobb részben 
visszavezethető legyen repirolízisre, hiszen jelen működés során a kemence 
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maximális kapacitása nem teszi lehetővé a technológia egészében keletkező 
etán teljes mennyiségének etánbontó kemencébe történő visszavezetését, 
annak egy része eltüzelésre kerül. 
Ebből a célból az etánbontó kemencének és az etilén etán szétválasztására 
alkalmas desztillációs kolonna modelljének összekapcsolásával megkezdhető 
az optimalizálás, amelynek célja az etán mennyiségének csökkentése a 
körfolyamatban, ezáltal összehangolásra kerülnek a gázszétválasztás és a 
pirolizálás paraméterei. PhD dolgozatom végső célja javaslatot tenni az 
optimális működési paraméterekre.
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Absztrakt

A folyamatirányítási paraméterek hatását vizsgáltuk többfalú szén nanocsö-
vekkel (MWCNT) adalékolt polisztirol-, polikarbonát-, epoxi kompozitok és 
szuszpenziók morfológiájára és elektromos tulajdonságaira, melyek extrú-
zióval, fröccsöntéssel illetve háromhengerű malom segítségével készültek. 
Mindhárom esetben a CNT agglomerátumok statisztikai elemzését végez-
tük el transzmissziós optikai mikroszkópos képek alapján. Emellett transz-
missziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatokat végeztünk és fajlagos 
vezetőképességet mértünk a makroszkópos munkadarabokon, vezető atom-
erő mikroszkópos (C-AFM) vizsgálatokkal kiegészítve. Összefüggéseket 
állapítottunk meg az extrúziós, fröccsöntési és háromhengerú malom 
folyamatirányítási paraméterei és az optimális termék tulajdonságai között.

Kulcsszavark: Többfalú szén nanocsövek, Extrúzió, Háromhengerű malom, 
Fröccsöntés, Vezető atomerő mikroszkóp

Bevezetés

A szén nanocsövek (CNT) egyedülálló elektronszerkezetüknek kö-
szönhető rendkívüli tulajdonságaik révén az elmúlt két évtizedben jelentős 
érdeklődést keltettek korunk kutatói körében, akik kiterjedt kutatási erőfe-
szítéseket szenteltek a CNT-k előállítására, jellemzésére és alkalmazásainak 
kifejlesztésére (Iijima 1991; Iijima and Ichihashi 1993; Bethune et al. 1993; 
Abbasi, Carreau, and Derdouri 2010). A szén nanocsövek egyedi tulajdon-
ságainak kiaknázását jelentené alkalmazásuk: polimerek mechanikai erősí-
tő anyagaként illetve vezető polimer kompozitokban vezető adalékaként. A 
mechanikai erősítés vagy az elektromos vezetőképesség megjelenése, illetve 
ennek mértéke a befogadó polimerben a nanocsövek eloszlásának függvénye 
(Tiusanen, Vlasveld, and Vuorinen 2012). Ipari alkalmazások szempontjá-
ból az ár/minőség arány jelentős tényező: egy termék piacra kerülése akkor 
valószínű, ha a nanocső adalék egységára és a kompozit tulajdonságainak 
javulása szinkronba hozhatóak. Gyakorlati vonatkozásban a nanocsövek 
között ható van der Waals erők gátolják az egyenletes eloszlatást, kompakt 
agglomerátumok megjelenését okozva (Potschke et al. 2010). Mind a me-
chanikai erősítés, mind az elektromos vezetőképesség szempontjából fontos, 
a CNT/polimer kompozitok gyártásának és a további feldolgozási eljárá-
soknak a tervezése úgy, hogy az ezek során ható nyíró erők a nanocső agg-
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lomerátumok fellazulását és megfelelő eloszlását eredményezzék a polimer 
mátrixban (Pötschke, Bhattacharyya, and Janke 2004). Viszont ha a nano-
csövek a nyíróerők hatására egy vonalba rendeződnek a polimer mátrixban, 
a cső-cső kontaktusok megszűnése lecsökkenti a vezetőképességet. Ezzel 
szemben, ha a CNTk eloszlatása során egymással kapcsolatban levő laza ag-
glomerátumok keletkeznek az elektromos vezetőképesség javulása figyelhető 
meg, mivel ekkor a cső-cső kontaktusok kedveznek az elektrontranszportnak 
(Logakis et al. 2009). Napjainkban a nanocső hálózatok kialakulásának jól 
megalapozott elmélete van, viszont elhelyezkedésük kísérleti vizsgálata is 
szükséges a gyakorlati problémák kezeléséhez. Legelterjedtebb vizsgála-
ti eszköz, főleg az ipari kutatás-fejlesztében, a transzmissziós optikai mik-
roszkóp, amely lehetővé teszi a nanocső agglomerátumok vizsgálatát 10-3-
10-6m tartományban. Ha a vizsgált minta morfológiája ezen a méretskálán 
nem mutat jelentős különbséget, és még maradtak megválaszolatan kérdések 
a termék tulajdonságait illetően, jobb felbontású mikroszkópos módszerek 
alkalmazása célszerű, úgymint a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM, 10-
3-10-9m), a transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM, 10-4-10-10m) és a 
vezető atomerő mikroszkóp (C-AFM, 10-5-10-9m) (Krause, Pötschke, and 
Häußler 2009; Bose et al. 2009; Kiss-Pataki et al. 2014; Sathyanarayana et al. 
2013; Olowojoba et al. 2013)

Munkánk célja mikroszkópos módszerekkel hatékonyan jellemezni 
a folyamatirányítási paraméterek hatását a nanocsövekkel adalékolt polimer 
kompozitok tulajdonságaira három különböző anyagrendszerben. Változó 
többfalú nanocső (MWNT) adalékmennyiséget használtunk MWNT/poliszti-
rol extrúziója során, és vizsgáltuk a folyamatirányítási paraméterek hatását 
a kompozit tulajdonságaira. Epoxi gyantát adalékoltunk 0,1 és 0,01 m% 
MWNTvel és egy illetve öt alkalommal vezettük át a háromhengerű malom 
hengerei között, majd vizsgáltuk a nanocsövek eloszlását a szuszpenzióban. 
3m% MWNT-vel adalékolt polikarbonát kompozitot fröccsöntöttünk és vizs-
gáltuk a fröccsöntési paraméterek hatását a végtermék tulajdonságaira. 

Felhasznált nyersanyagok és eljárások

Változó adalékmennyiségű polisztirol kompozitok

Egy Leistritz ZSE 27HP- 52D típusú ikercsigás extrúderben MWCNT/PS 
(C150P Baytube/PS158K típusú polisztirol) kompozitokat gyártottunk 1-, 2-, 
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3-, 5-, és 7,5m% MWCNT 210ºC ömledék hőmérsékleten, míg a csigák for-
gási sebssége 500 illetve 100 rpm volt. Az ömlesztő teljesítmény 7,5 és 10 
kg/h volt. Az extrudált huzalt használtuk a mikroszkópos vizsgálatokhoz. 

Változó fröccsesebességgel készült 3m% többfalú nanocső polikarbonát 
kompozit

Ikercsigás extrúderben megömlesztettünk egy Platicyl™ PC1501 típusú 
mesterkeveréket Lexan 123R polikarbonáttal, 590 rpm forgási sebesség és 11 
kg/h ömlesztő teljesítmény mellett 240ºC ömledék hőmérsékleten. A PC1501 
a Nanocyl terméke, mely 15 m% NC7000 típusú többfalú nanocsövet és po-
likarbonátot tartalmaz. Engel ES 330/80 HLS vízszintes fröccsöntőgéppel 
fröccsöntöttük. A használt fröccsebesség és az ömledék hőmérséklet értéke-
ket az 1. Táblázat tartalmazza. A fröccsöntött munkadarabokat az 1. Ábrának 
megfelelően készítettük elő a különféle mikroszkópos vizsgálatokhoz.

1. Táblázat. 3m% MWNT/polikarbontát kompozit fröccsöntési paraméterei, a mért 
tömbi ellenállás értékek (ρulk) és azok szórása (±SD), a vezető atomerő mikroszkó-

ppal mért képeken látható vezető területer aránya %-ban (Acond%).

Változó adalékmennyiségű epoxi szuszpenzió

Araldite LY 556 (diglicidil-éter biszfenol-A) típusú, 10-12 Pa viszkozitású 
(25 ºC-on) és 1,15-1,2 g/cm3 sűrűségű epoxi gyantához (Huntsman Advan-
ced Materials, Svájc) adagoltunk 0,01 és 0,1m% Nanocyl 7000 típusú több-
falú nanocsövet, amit egy EXAKT 80E (EXAKT GmbH) típusú háromhen-
gerű malommal (80mm hengerátmérőjű SiC hengerek és 20-20,000 cm3/h 
ömlesztő teljesítményű) dolgoztunk föl, 1 illetve 5 alkalommal vezetve át a 
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szuszepnziót a hengerek között. A hengerek közötti hézagok 5µm szélesek 
voltak, amit minden átvezetés előtt kalibráltunk. 

Mikroszkópos mintaelőkészítés és vizsgálatok

A fröccsöntött munkadarab közepéből kimetszettünk egy hasábot (1.Ábra), 
amelyből egy 5 µm vastag szeletet vágtunk egy Leica Ultracut UCT típusú 
mikrotommal, majd 70-100nm vastagságú metszetet készítettünk a transz-
missziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálathoz. A pásztázó elektron-
mikroszkópos (SEM) és C-AFM vizsgálatok esetén a sima felületű darabot 
rögzítettünk a mintatartóhoz. A fénymikroszkópos vizsgálatokahoz egy Leica 
DFC 280 digitális kamerával felszerelt Olympus BH2 transmissziós optikai 
mikroszkópot használtunk. SEM analízist egy InLens és Everhart–Thornley 
szekunderelektron detektorral felszerelt LEO 1540XB téremissziós pásztázó 
elektronmikroszkóppal (FESEM) végeztük 5 kV gyorsítófeszültésgen. Egy 
200 kV-on működő LaB6 elektronágyúval felszerelt Philips CM20 transz-
missziós elektronmikroszkóppal végeztünk TEM vizsgálatokat. C-AFM mé-
résekhez Multimode 8 AFM (Bruker) mikroszkópot használtunk 20 nm Pt–Ir 
borított AFM tűkkel. A következő paramétereket használtuk normál körülmé-
nyek között: 100 pA áram érzékenység és 100 mV DC előfeszítő feszültség, 
10 µm pásztázási ablakban, 512x 512 pixel felbontással.
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1. Ábra. Fröccsöntött munkadarab mintaelőkészítése, mikroszkópos vizsgálatokhoz.

Eredmények

A 2. Ábrán 3- ill. 5 m% CNT-vel adalékolt polisztirol minták transzmisszi-
ós optikai képeiből készült fekete-fehér képek láthatók, ahol a fekete foltok 
a nanocső agglomerátumoknak felelnek meg, míg a fehér háttér a polimer 
mátrixnak. Szoftver segítségével megszámoltuk a fekete foltok átmérője által 
elfoglalt területet, amit területaránynak hívunk (area fraction, Af). A 3. ábra 
összegzi a 2, 3 illetve 5 m% nanocsővel adalékolt polisztirol kompozitok ese-
tén mért területarány értékeket, mind 1100 mind 500 rpm, és 7,5 és 10 kg/h 
ömlesztő teljesítmény esetén is.
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2. Ábra. 3- ill. 5 m% nanocsővel adalékolt polisztirol kompozit transzmissziós 
optikai mikroszkópos képeiből készült fekete-fehér (bitmap) képek.

A 3.Ábra összegzi a folyamtirányítási paraméterek hatását az agglomerá-
tum számra. Megállapítható, hogy 210 ºC ömledékhőmérsékleten, 7,5 kg/h 
ömledék teljesítmény és 1100 rpm csiga forgási sebesség folyamatirányítási 
paraméterek esetén 2-, 3-, és 5m% MWNT hozzáadásával is csökken a nano-
csövek agglomerátumainak száma. 
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3.Ábra. 2-, 3-, és 5 m% többfalú nanocsövet tartalmazó polisztirol kompozitok bit-
map-ein talált nanocső agglomerátumok által elfoglalt terület, 500 és 1100 rmp, 

valamint 7,5 és 10 kg/h ömlesztő teljesítmény mellett.

2. Táblázat foglalja össze az epoxi szuszpenziók készítéséhez használt 
folyamatirányítási paramétereket, és az MWNT adalékmennyiséget. A 4. 
Ábrán megfigyelhető, hogy az átvezetés számának növelése jelentősebben 
csökkentette az agglomerátumszámot, mint a malom hengerei forgási sebes-
ségének növelése.

2. Táblázat. Epoxi szuszpenziók esetén használt folyamatirányítási paraméterek: 
MWNT wt%: a nanocsövek tömegszázalékos aránya, a hengerek fordulatszáma 

(rpm), és az átvezetés lépései, Af(%)±SD: a nanocsövek terület aránya és a hozzá 
tartozó szórás.
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4. Ábra. Háromhengerű malom segítségével gyártott szuszpenziók transzmissziós 
optikai mikroszkópos képeiből származó bitmap-ek 180-, ill. 270 rpm fordulatszám, 

0,01 és 0,1 m% MWNT adalék hozzáadása esetén.
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Az 5.a.és b Ábrák összevetésével elmondhatjuk, hogy az agglomerátumok te-
rületarányának figyelembevétele érdemesebb, az agglomerátumok számának 
figyelembevételénél, MWNT agglomerátumok TOM képanalízise esetén, 
mivel célzottabban jellemzi a folyamatirányítási paraméterek hatását az el-
oszlára. Habár „a” esetben a nanocsövek jelentős számbeli változást mutattak 
a különféle paraméterek hatására, kardinális, hogy számuk jelenthet egészen 
az optikai diffrakciós határ közeli méretű, számos foltot, de jelenthet több 
mikronos átmérőjű hatalmas csoportosulásokat is, és közel sem elhanyagol-
ható, hogy melyikből van sok.

5. Ábra 180-, ill. 270 rpm fordulatszám, 0,01 és 0,1 m% MWNT adalék hozzáadása 
esetén háromhengerű malommal gyártott szuszpenziók TOM képeinek statisztikai 
elemzése a: az átvezetés lépései számának hatása az agglomerátumok számának 

növekedésére; b: az átvezetés lépései számának hatása az agglomerátumok 
területarányának változásaira.
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6. Ábra. 3m%-os MWNT/polikarbonát kompozitok TOM és SEM képei, F2 képek a 
sorozat legrosszabb vezetőjéről, míg F6 képek a legjobb vezetőről készültek.

A 6. Ábrán jól látható, hogy a TOM képeken már jelentős eltérés nem mutat-
kozik, a két ugyanazon adalékmennyiségű, de eltérő folyamatirányítási pa-
raméterekkel készült minta között, habár az 1. Táblázatban jól elhatárolódik 
egymástól vezetőképességük. A SEM felvétel alapján gyanítottuk, hogy az 
F2 minta esetében a nyírófeszültség megnövekedése folytán az agglomerátu-
mok fellazultak és a nanocsövek elváltak a vezető hálózattól. A nanocsövek 
közötti elektrontranszportnak inkább kedvező helyzettel találkozunk az F6 
minta SEM felvételén.
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7. Ábra. A fröccsöntött 3m% MWNT/polikarbonát kompozit és a felhasznált 
nyersanyag (Rm) C-AFM képei.

C-AFM segítségével vizsgálva a fröccsöntéshez használt nyersanyagot, mely 
szintén 3m% MWNT-t tartalmazott, és a fröccsöntés végtermékeit, a 7. Áb-
rán jól látszik a különféle fröccsöntési paraméterek hatása (1. Táblázat) a 
vezető hálózat morfológiájára. A feltételezett nyírófeszültség annál nagyobb 
minél nagyobb a fröccssebesség, viszont az ömledékhőmérséklet emelésével 
csökken. F1 esetben közepes nyírófeszültség hatására javult a nanocsövel el-
oszlása, amíg a tovább növekedett nyírófeszülség F2 esetben elválasztotta a 
nanocsöveket egymástól, felbontva a vezető hálózatot. F3esetben a magasabb 
ömledékhőmérséklet miatt megnövekedett polimer lánc mobilitás hatására 
fellazult klaszterek látaszanak. F4 és F5 esetben a fröccsebesség növekedé-
sével fordítottan arányos vezető folt sűrűség figyelhető meg. F6 esetben nagy 
fröccssebesség és magas ömledékhőmérséklet miatti alacsony nyírófeszüls-
tég nem képes hatékonyan eloszlatni a csöveket. A C-AFM vizsgálat során 
kapott képek is kezelhetőek bitmapként és a vezető foltok területaránya ki-
számítható, amely megmutatja, melyek azok a folyamatirányítási paraméte-
rek amelyek segítségével a legjobban vezető polimer kompozit gyártható.

Következtetések

 Vizsgáltuk, hogy a kétcsigás extrúder folyamatirányítási paraméterei 
milyen mértékben befolyásolják a nem diszpergálódott MWNT agglomerátu-
mok arányát 1, 2, 3, 5 és 7,5 m% MWNT/polisztirol kompozit gyártása estén. 
Megállapítottuk, hogy 1100 rpm esetén majdnem felezőzött a nanocsövek 
által elfoglalt terület értéke.
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Megfigyeltük, hogy az öt lépésben végzett processzálás jelentősen 
csökkenti a nem diszpergálódott MWNTk arányát az egy lépéseshez viszo-
nyítva. Ezzel szemben a háromhengerű malom csigáinak forgási sebessége 
csak kis mértékben befolyásolja az agglomerátumok arányát. A területarány 
(Af) csökkenése egy az öt lépéses őrlés esetén nem az agglomerátumok szá-
mának, hanem elsősorban azok méretének csökkenésében jelentkezik. 

  C-AFM módszert használtunk a vezetési foltok morfológiájának jel-
lemzésére keresztmetszetben, amely foltok mérete és eloszlása összhangban 
van a mintákon mért tömbi ellenállás értékekkel és a folyamatirányítási para-
méterek alapján várható tulajdonságokkal.
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Absztrakt

A különböző farontó gombákkal kezelt faanyag a bioetanol, illetve 
anaerob fermentációval előállított biogáz gyártás egyik alapanyaga lehet a 
jövőben. 

Jelen kutatás célja, hogy lignocellulóz rendszereket, elsősorban fa-
anyagokat, korhasztó gombákkal kezeljük úgy, hogy azok könnyebben bont-
hatóvá váljanak az anaerob fermentációban részt vevő baktériumok számára. 
A faanyagot a gomba tenyészeteken 14 napig tartottuk és ez idő alatt mintákat 
vettünk belőlük. Az előkezelés nyomon követésére különböző vizsgálatokat 
végeztünk el. Mértük a faanyag szárazanyag tartalmát, cellulóz tartalmát, ösz-
szes cukor tartalmát, totál fenol tartalmát, illetve szerves anyag tartalmát.

A kísérleti eredmények alapján a gombákkal való előkezelés hatásos-
nak bizonyult, a mért paraméterek alapján a faanyagok struktúrájában mély-
reható változások mentek végbe.  

Kulcsszavak: lignocellulóz, fekete bodza, korhasztó gomba, anaerob fer-
mentáció, biogáz

Bevezetés

Napjainkban a megújuló energiák kutatása aktuális téma a kimerü-
lőben lévő fosszilis energiák felváltására, kiegészítésére. A biomassza alap-
anyagok egyik jelentős csoportja a lignocellulózok, melyek közé egyrészt fa-
anyagokat másrészt mezőgazdasági melléktermékeket sorolunk. Az anaerob 
fermentációs eljárás során szerves anyagokból biogáz (metán) állítható elő 
(López et al 2013) különböző mikroorganizmusok és baktériumok anyagcse-
re termékeként. A lignocellulóz rendszerek esetében az anaerob fermentáció 
sikeressége a faanyag hidrolízisében, vagyis a hosszú láncú polimerek egy-
szerűbb monomerekké történő bontásában rejlik. A gombák, így a farontó 
gombák metabolizmusukba kismolekulájú vegyületeket, elsősorban glükózt 
tudnak bevonni. A metabolizmust ezért megelőzi egy lebontási folyamat, 
melynek során a poliszacharidokból egyszerű cukrok a polifenolokból (lig-
ninből) a metabolizmus valamelyik lépésébe bekapcsolható vegyület képző-
dik (Németh K. 1998).

Kutatásunk során fekete bodza (Sambucus nigra L.) faanyagot hasz-
náltunk mivel a bodza faanyag iparilag értéktelen ám viszonylag nagy meny-
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nyiségben megtalálható illetve a faanyag összetétele teljesen átlagosnak te-
kinthető (Atkinson and Atkinson  2002), így a módszer könnyen adaptálható 
egyéb faanyagokra is.  A kezelést egy fehér korhasztó- (késői laskagomba) 
(Feng et al.2013) és egy vörös korhasztó (pince gomba) fajjal végeztük. A fe-
hér korhasztó gomba a faanyagban főként a lignin részt bontja így hozzáfér-
hetővé válhat a cellulóz, amely cukor egységekből épül fel, így jó alapanyaga 
az anaerob baktériumoknak. A vörös korhasztó gomba pedig elsősorban a 
cellulózt bontja egyszerűbb monomerekké (cukrokká) így biztosítva az ana-
erob baktériumok számára az alapanyagot. 

Célunk az volt, hogy az általunk alkalmazott 14 napos kezelési idő 
alatt a faanyagban végbemenő változásokat vizsgáljuk az általunk mért kü-
lönböző paraméterekkel, bizonyítva a gombákkal való kezelés hatékonysá-
gát.

Anyag és módszer

 • A faanyag fizikai előkezelése

A fekete bodza 2014 januárjában került kivágásra. A kivágás után 
azonnal feldolgozásra került, aprítás és darálás formájában. A darálást 4mm-
es rostán végeztük (Makk et al. 2013). További felhasználásig fagyasztva 
tároltuk a darált faanyagot, a végbemenő fizikai és kémiai változások elkerü-
lése érdekében.

• Gombákkal való kezelés

A darált faanyagot és kezeléshez használt tároló edényeket szabvány 
szerint 20 percig 120°C-on gőzzel sterilizáltuk majd ezután került az agar-
agar/maláta kivonatból álló táptalajon kitenyésztett gombatenyészetekre. 14 
napig történt a gombatenyészeteken tartás.

• Szárazanyag tartalom meghatározás

A szárazanyag tartalom meghatározás során a faanyagot tömegál-
landóságig szárítjuk, majd a nedves és száraz tömeg arányából számítható 
a szárazanyag tartalom. A szárítást, szárító szekrénybe végeztük 105 °C-on.
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• Cellulóz tartalom meghatározás

A cellulóz tartalom meghatározás során a Kürschner-Hoffer féle 
módszert alkalmaztuk. 1 g szárazanyagot 4:1/etanol:cc. salétromsav elegyé-
vel forraljuk 2x1 órán keresztül, vízfürdőn visszafolyós hűtőn. A feltárás so-
rán csak a cellulóz nem kerül oldott állapotba. A kapott cellulózt üvegszűrőn 
szűrjük, majd tömegállandóságig szárítjuk és a bemért szárazanyag tömegé-
hez viszonyítva megkapjuk a cellulóz tartalmat.

• Szerves anyag tartalom meghatározás

A szerves anyag tartalom meghatározás során száraz faanyagot 600 
°C-on izzító kemencében hevítünk és a visszamaradt hamu (szervetlen kom-
ponensek) tömegét mérjük, majd a bemért szárazanyag tömegéhez viszonyít-
va számítható a szerves anyag tartalom.

• Extrakciós eljárás

Az extrakcióhoz 0,25g faanyaghoz 25 ml 4:1/metanol:víz extrahá-
lószert használtunk, majd mágneses keverővel 6 óráig kevertettük (Visiné 
Rajczi 2008). Az extraktumokat üvegszálas szűrőpapírral szűrtük és további 
mérésig hűtőben tároltuk.

• Totál fenol tartalom meghatározás

A totál fenol tartalmat Folin-Ciocalteau módszerrel határoztuk meg 
fotometriásan 760 nm hullámhosszon. A totál fenol tartalmat kvercetin stan-
dard vegyületre adtuk meg.

• Összes cukor tartalom meghatározás

Az összes cukor meghatározást a Dubois módszer szerint végeztük 
fotometriásan 490 nm-en. Az összes cukor koncentrációt glükóz standard ve-
gyületre adtuk meg.
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Eredmények és értékelésük

Szárazanyag tartalom

A szárazanyag tartalom időbeli változást vörös korhasztó gombával 
való kezelés hatására az 1. ábra mutatja be. Megállapítható hogy a száraz 
anyag tartalom 14 nap alatt szignifikánsan csökkent, közel 20 %-kal.

1. ábra Szárazanyag tartalom időbeni változása vörös korhasztó esetén. A hibasáv-
ok 95%-os konfidencia intervallumot jelölnek

A fehér korhasztó gombával kezelt faanyag szárazanyag tartalmának 
időbeli változását a 2. ábra mutatja. 14 nap alatt a minta szárazanyag tartalma 
az első hét során csökkent, majd egy emelkedő szakasz követően lényegében 
az eredeti értéket érte el.

2. ábra Szárazanyag tartalom időbeni változása fehér korhasztó esetén. A 
hibasávok 95%-os konfidencia intervallumot jelölnek.
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Cellulóz tartalom 

A cellulóz tartalom időbeli változását a 3. ábra mutatja. A 14 napos 
vizsgálati idő során eltérő módon változott a cellulóz tartalom a fehér és vö-
rös korhasztó gombával kezelt faanyag esetén. A vörös korhasztó gombával 
kezelt faanyag cellulóz tartalma 14 nap alatt csökkenő tendenciát, míg a fe-
hér korhasztó gombával kezelt faanyag cellulóz tartalma növekvő tendenciát 
mutat.

3. ábra Cellulóz tartalom időbeni változása vörös - és fehér korhasztó esetén. A 
hibasávok 95%-os konfidencia intervallumot jelölnek.

A cellulóz tartalom változásánál tapasztalt tendenciák az mutatják, hogy a vö-
rös korhasztó gombával kezelt faanyag esetén a kezelés hatékony volt mivel a 
vörös korhasztó gomba főként a cellulóz részt bontja. A fehér korhasztó gom-
ba főként a lignin részt bontja, így ott növekedés volt tapasztalható jelezve a 
gomba hatékony működését.

Szerves anyag tartalom

A vizsgálat során a szerves anyag tartalom a 14 nap alatt nem válto-
zott vagy csak minimális mennyiségben. Ezen tapasztalat alapján arra lehet 
következtetni, hogy a gombákkal való kezelés során nem történik szerves 
anyag veszteség, ami számunkra fontos, hiszen az anaerob fermentáció során 
a mikroorganizmusok és baktériumok számára a szerves anyagok szolgálnak 
tápanyagul.
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4. ábra Szerves anyag tartalom kezelt (14 nap) és kezeletlen minták esetén (kontrol: 
97,37%; vörös k.: 96,58%; fehér k.: 96,8%)

Totál fenol tartalom

A totál fenol tartalom mérése a fenolos anyagok összességének vál-
tozásáról nyújt képet a kezelés 14 napja alatt. Mivel a lignin főként fenolos 
anyagokból épül fel így a lignin változását tudjuk ilyen módón mérni.  A totál 
fenol tartalmat az 5. ábra foglalja össze. A kezeletlen (kontrol) mintához ké-
pest a 14 napig fehér korhasztó gombával kezelt faanyag totál fenol tartalma 
közel a harmadára csökkent, míg a vörös korhasztó gombával kezelt faanyag 
esetében 30-35%-kal növekedett.

 

5. ábra Totál fenol tartalom kezelt és kezeletlen minták esetén. A hibasávok 95%-
os konfidencia intervallumot jelölnek.(K-kezeletlen:1,24; F-fehér k.:0,4; V-vörös 

k.:1,65)
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A totál fenol mérés során kapott eredmények azt mutatják, hogy a gombák 
hatékonyan működtek mivel a fehér korhasztó gomba főként a lignin részt 
bontja, és a totál fenol tartalom 14 nap alatt a harmadára le is csökkent. A 
vörös korhasztó gomba esetén 14 nap alatt közel a duplájára növekedett a 
totál fenol tartalom mivel ez főként a cellulóz részt bontja így a maradék 
faanyagban arányosan több lignin rész marad, vagyis magasabb a totál fenol 
tartalom is.

Összes cukor tartalom

Az összes cukor tartalom mérés során meghatároztuk, hogy a keze-
letlen (kontrol) faanyag összes cukor tartalmához képest hogyan változik a 
kezelések hatására a kezelt minták összes cukor tartalma, hiszen a faanyag 
hidrolízisének sikerességét az egyszerű cukrok jelzik. A 6. ábrán a vörös kor-
hasztó gombával kezelt faanyag összes cukor tartalmának változása látható 
14 nap alatt. Az ábrán jól látható hogy a 12. napig jelentős csökkenés volt 
tapasztalható majd a vizsgálati idő utolsó 2 napjában jelentős növekedés volt 
tapasztalható.

6. ábra Az összes cukor tartalom időbeni változása vörös korhasztó esetén. A 
hibasávok 95%-os konfidencia intervallumot jelölnek.

A fehér korhasztó gombával kezelt faanyag összes cukor tartalma 14 nap 
alatt jelentős csökkenést mutat ám, ellentétben a vörös korhasztóval kezelt 
faanyag esetén, emelkedés nem történt.
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7. ábra Az összes cukor tartalom időbeni változása fehér korhasztó esetén. A 
hibasávok 95%-os konfidencia intervallumot jelölnek.

Az összes cukor tartalom időbeli változásának vizsgálata során az eredmé-
nyek alapján arra lehet következtetni, hogy a korhasztó gombák először a 
könnyen hozzáférhető poliózokat, ez a faanyag hemicellulóz része, bontották 
le. A vörös korhasztó gomba látszólag 12 nap után elkezdte bontani a cellulóz 
részt is így növekedett a cukor tartalom. Megállapításunk szerint a 14 napos 
tartási idő nem feltétlenül bizonyult ez alapján elegendőnek, mivel a gombák 
valószínűleg nem kezdték el teljes mértékben a megfelelő részek bontását.

Következtetések

A szárazanyag tartalom mérések alapján megállapítható, hogy a két 
különböző korhasztó gomba másmilyen mechanizmusok alapján működik, 
mivel míg a vörös korhasztó gomba jelentősen csökkentette a faanyag szá-
razanyag tartalmát addig a fehér korhasztó gomba jelentősen nem változtatta 
meg a faanyag szárazanyag tartalmát.

A cellulóz tartalom mérés eredményei ezt mutatják, hogy a vörös 
korhasztó gombával kezelt faanyag esetében csökkenő, míg a fehér korhasz-
tó gombával kezelt esetén növekedő tendencia volt tapasztalható. A vörös 
korhasztó gomba főként a cellulózt bontva csökkentette, ellentétben a fehér 
korhasztó gombával, ami főként a lignin részt bontva növelte a faanyag, cel-
lulóz tartalmát.

A szerves anyag mérési eredményei alapján kijelenthető, hogy a 
gombákkal való előkezelésnek, 14 nap után, szerves anyag vesztesége nincs.
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A totál fenol tartalom mérés eredményei alapján megállapítható, 
hogy a fehér korhasztó gombával kezelt faanyag totál fenol tartalma har-
madára csökkent, ami azt igazolja, hogy a fehér korhasztó gomba főként a 
lignin részt bontotta, így csökkentve a fenolos anyagok koncentrációját. Vö-
rös korhasztó gombával kezelt faanyag totál fenol tartalma közel a duplájára 
növekedett, ami azt jelzi, hogy a gomba főként a cellulóz részt bontotta így 
arányaiban több lignin részt hagyva a faanyagban ezzel növelve a fenolos 
anyagok koncentrációját.

Az összes cukor tartalom mérés eredményei alapján megállapíthat-
juk, hogy minkét esetben jelentős csökkenés volt tapasztalható az összes 
cukor koncentrációban. Nagy valószínűséggel mindkét korhasztó gomba faj 
először a könnyen hozzáférhető poliózokat (hemicellulóz rész) bontották le. 
A vörös korhasztó gomba 12 nap után feltételezésünk szerint megkezdte a 
cellulóz polimer egyszerűbb cukrokká való alakítását, hiszen a vizsgált utol-
só két napban jelentős növekedés volt mérhető a vörös korhasztó gombával 
kezelt faanyag összes cukor tartalmában. Az eredmények alapján a 14 napos 
tartási eredmény nem feltétlenül bizonyult elegendőnek, hiszen a célunk fő-
ként a cellulóz és lignin részek bontása.

Összefoglalás

Kutatásunk során fekete bodza faanyagot kezeltünk fehér- és vörös 
korhasztó gombákkal. Célunk az volt, hogy a faanyag hosszú polimerekből 
álló rendszerét, farontó gombák, illetve enzimjeik segítségével bontsuk. A 
faanyag ilyen módon végbement hidrolízise nyomán könnyebben felvehe-
tő szerves anyag keletkezik, az anaerob fermentációs folyamatban résztvevő 
mikroorganizmusok és baktériumok számára.

Vizsgálataikat 14 napig, agar-agar/ maláta kivonat táptalajon kite-
nyésztett, fehér- és vörös korhasztó gomba tenyészeten tartott faanyagokon 
végeztük. A vizsgált paraméterek segítségével nyomon követtük a faanyag-
ban végbemenő változásokat és összehasonlítottuk a kezdeti és a két hét utáni 
vizsgált paramétereket. Mértük a korhasztó gombákkal kezelt faanyag szá-
razanyag tartalmát, cellulóz tartalmát, szerves anyag tartalmát, totál fenol és 
összes cukor tartalmát. 

Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottuk, hogy az álta-
lunk alkalmazott gombafajok a rájuk jellemző hatásmechanizmus alapján a 
faanyag lebontását a rendelkezésre álló idő alatt megindították, ugyanakkor 
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a degradáció mértéke vélhetően még nem elégséges a további hasznosítási 
céloknak megfelelően.

A jövőbeni terveink szerint szeretnénk egyéb korhasztó gomba fajok-
kal, illetve 14 napnál több tartási időt is, kísérletezni. A faanyagban végbe-
ment változások nyomon követésére szeretnék műszeres analitikai módsze-
reket is bevonni.
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Absztrakt

A parazita-mediált szexuális szelekció elmélete (Hamilton-Zuk hipotézis) 
szerint a parazita fertőzés befolyásolhatja a szexuális jelzések kifejeződését. 
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a zöld gyík (Lacerta viridis) hímek 
ultraibolya-kék torokfoltja egy többszörösen összetett, kondíciófüggő ivari 
jelzés. Jelen vizsgálatunk célja a Hamilton-Zuk hipotézis tesztelése volt hím 
zöld gyíkok vizsgálatával. Az állatoktól vett vérminták segítségével Hameog-
regaridae családba tartozó vérparazitákat mutattunk ki. Az egyedenkénti fer-
tőzési intenzitás erős összefüggést mutatott mind az ivari jelzés intenzitásá-
val, mind egyéb minőség jelző tulajdonságokkal. A vizsgálat kimutatta, hogy 
a hím zöld gyíkok torokfoltja egy többszörösen összetett megbízható ivari 
jelzés, mely információt közvetít a viselője egészségéről a Hamilton-Zuk hi-
potézissel összhangban.

Kulcsszavak: zöld gyík, Lacerta viridis, Hamilton-Zuk hipotézis, 
Haemogregaridae, vérparazita

Bevezetés

A szexuális szelekció elmélete szerint a választott nem képviselői 
feltűnő bélyegek, ún. ivari (szexuális) jelzések segítségével igyekeznek el-
nyerni a választó nem tetszését és ez által szaporodási partnerhez jutni (An-
dersson 1994).

A parazita fertőzés szexuális jelzésekre és interszexuális szelekció-
ra gyakorolt hatását Hamilton és Zuk hipotézise írja le (Hamilton and Zuk 
1982). A hipotézis eltérő megállapításokat tesz alacsony illetve magas pre-
valencia esetén, valamint megkülönböztet fajok közötti (interspecifikus) és 
fajon belüli (intraspecifikus) predikciókat. Az intraspecifikus predikció sze-
rint a magas parazita prevalenciát mutató fajok egyedei közül a rezisztensebb 
állatoknak kevesebb energiát kell a paraziták elleni védekezésre fordítaniuk, 
így több energiát allokálhatnak szexuális jelzéseik kifejlesztésébe és ezál-
tal intenzívebb szignálokat viselnek, mint fertőzöttebb fajtársaik. A választó 
nemnek tehát azon egyedekkel érdemes utódokat létrehozni, amelyek a fertő-
zés ellenére is intenzív szignál kifejlesztésére képesek, mivel ezek genetikai 
rezisztenciájukat utódaikba is továbbörökíthetik (Hamilton and Zuk 1982).

A zöld gyík  (Lacerta viridis, Laurenti 1768) egy kiváló modellfaj a 
Hamilton-Zuk hipotézis tesztelésére, mivel a hímek torokfoltja intenzív kék 
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és ultraibolya (UV) színezetet ölt a szaporodási időszakban, amelyről sikerült 
bizonyítani, hogy fontos szerepet játszik a hölgyválaszban (Bajer et al. 2010) 
és a hím-hím versengésben is (Bajer et al. 2011), többszörösen összetett, kon-
díció-függő ivari jelzésként (Molnár et al. 2012).

Tanulmányunk célja a Hamilton-Zuk hipotézis tesztelése volt hím 
zöld gyíkokon az endoparazita fertőzés vizsgálatával. Vizsgáltuk, hogy (i) 
az ivarérett hím zöld gyíkok hordoznak-e vérparazitákat, és ha igen, akkor 
(ii) milyen taxonokat, (iii) milyen prevalenciában, (iv) és az egyedi fertő-
zöttség intenzitás mutat-e összefüggést különböző szexuális szelekció alatt 
álló színezeti jelzésekkel és egyéb morfológiai és potenciálisan minőségjelző 
karakterekkel.

Anyag és módszer

Morfológiai és színezeti jellemzők

2010 párzási időszakában 24 ivarérett hím állatot fogtunk be Tápió-
szentmárton közeléből.

Lemértük minden egyed törzshosszát (SVL), fejhosszát, fejszélessé-
gét, fejmagasságát, farok hosszát, valamint analitikai mérlegen a testsúlyát 
(BW). Megszámoltuk a jobb és bal oldali femorális pórusokat, majd ezek 
különbségével jellemeztük az aszimmetria mértékét. Az egyedeken talált ek-
toparaziták (Ixodes sp., Ixodidae) számát is feljegyeztük. 

A torok és a has színezetét hordozható spektrofotométer (Ocean Op-
tics USB 4000) segítségével mértük. Mind a torkon, mind a hason három 
független mérést végeztünk véletlenszerű pontokon, majd a méréseket min-
den egyednél testtájanként átlagoltuk. Az átlagolt adatokból a következő vál-
tozókat számoltuk: teljes intenzitás (R320-700), relatív UV intenzitás (R320-400/
R320-700), relatív kék intenzitás (R400-490/R320-700), relatív zöld és sárga intenzi-
tás (R480-600/R320-700). A torok esetében a teljes intenzitást, és a relatív kék és 
UV intenzitást, a has esetében a teljes intenzitást, és a relatív UV és zöld-sár-
ga intenzitást használtuk.
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A fertőzési prevalencia és intenzitás becslése

Steril tűk segítségével az állatok hasi oldalának bőr alatt futó érhá-
lózatából vérmintát vettünk. A kiserkenő vércseppet 75 ml-es, heparinizált 
hematológiai kapillárissal szívattuk fel, majd tárgylemezre fújva vérkentet 
készítettünk belőle. Száradás után a keneteket metil-alkoholban fixáltuk min. 
1 percig, majd 50 percre Giemsa oldatba merítve festettük meg.

A fertőzési intenzitást egyedenként, az egységnyi vörösvérsejtre eső 
parazita sejtek számával jellemeztük. Ehhez először meghatároztuk a vörös-
vérsejtek sűrűségét az adott kenetben: négy, véletlenszerűen kiválasztott lá-
tótérben ezerszeres nagyításnál leszámoltuk a vörösvérsejteket, majd ezeket 
átlagoltuk. Az átlagolt értéket egy kalibrációs görbére illesztve kiszámoltuk 
azt az időt, ami alatt egyenletes, lassú sebességgel mozgatva a kenetet és le-
számolva az eközben észlelt parazitákat, a vérparaziták számáról megbízha-
tó, és az egyedek között összehasonlítható becslést kaptunk. Három, véletlen-
szerű helyen kezdett mérésből becsült értéket átlagoltunk minden egyednél a 
végleges fertőzési intenzitás meghatározásához.

Statisztikai módszerek

A hímek fejhossza, fejszélessége és fejmagassága szorosan össze-
függ egymással, ezért ezeken főkomponens analízist végeztünk. Az első fő-
komponens sajátértéke 2,83 volt, és a variancia 94,35%-át magyarázta, így 
ennek a főkomponensnek az étékeit használtuk a fejméret jellemzésére a to-
vábbi számításokban.

A fertőzöttség intenzitása és a színezet, illetve más egyedi bélyegek 
közötti összefüggéseket Általános Lineáris Modellekkel vizsgáltuk. A füg-
gő változónk az egyedenkénti átlagos becsült endoparazita szám volt. Ez a 
változó nem mutatott normál eloszlást, ezért logaritmikus transzformációnak 
vetettük alá. Független változók voltak a törzshossz, a relatív fejméret (törzs-
hosszal korrigált fejméret), a kondíció (törzshosszal korrigált testtömeg), fe-
morális pórusok száma, az aszimmetria mértéke, a torok és a has színváltozói, 
valamint a kullancsok száma. A kondíció és a relatív fejméret jellemzésére az 
adott változó és a törzshossz lineáris regressziójából számolt reziduálisokat 
használtunk, hogy elkerüljük a testhossz és a fejméret, illetve a testhossz és 
a testtömeg korrelációjából adódó problémákat. Visszafelé irányuló lépcső-
zetes modellszelekciót alkalmaztunk, az egyes változókat csökkenő P-érték 
alapján távolítottuk el a modellből, a P < 0,05 kritériumot szem előtt tartva. A 



304

hatásnagyságot parciális η2 formában adtuk meg. Az elemzésekhez az SPSS 
19 for Windows programot használtuk.

Eredmények

1. ábra Vérmintákban talált Haemogregarinidae család morfotípusai
1: Haemo A; 2: Haemo B; 3: Haemo C; 4: Haemo D

A vérminták elemzése során négy eltérő morfotípust különítettünk el, 
melyek a Haemeogregarinidae család tagjainak bizonyultak (Apicomplexa, 
Coccidisina and Adeleorina) (1.ábra). Az általunk vizsgált egyedekben talál-
ható élősködők prevalenciája 95,83 % volt.
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A vérparazita fertőzöttség mértéke szignifikáns összefüggést muta-
tott színezeti és morfológiai változókkal, valamint az ektoparaziták számá-
val. A torok és a has teljes intenzitása egyaránt negatívan függött össze az 
élősködők mennyiségével. Az endoparazita fertőzöttség pozitív összefüggést 
mutatott a testhosszal és a kondícióval. Az endoparazita fertőzöttség és az 
aszimmetria mértékével és a kullancsok számával is negatív összefüggés 
mutatott (1.táblázat és 2.ábra).

1. táblázat Az Általános Lineáris Modell eredményei modellszelekció után. A nem 
szignifikáns eredmények a kivétel előtti formában vannak bemutatva. A szignifikáns 
eredmények ’kövér’ betűtípussal vannak jelölve.

Magyarázó változók B SE F df1/df2 P parciális η2

Testméret (SVL) 0,014 0,006 4,845 1, 16 0,043 0,232
Kondíció 0,128 0,024 28,923 1,16 <0,001 0,644
Relatív fejméret -0,073 0,288 0,065 1,10 0,804 0,006
Femorális pórusszám -0,023 0,032 0,554 1,13 0,470 0,041
Aszimmetria mértéke -0,014 0,006 11,669 1,16 0,004 0,422
Kullancs szám -0,050 0,009 31,631 1,16 <0,001 0,664
Torok teljes intenzitása -0,200 0,008 6,058 1,16 <0,001 0,690
Torok UV intenzitása 0,210 0,961 0,048 1,11 0,831 0,004
Torok kék intenzitása -0,235 0,693 0,115 1,12 0,740 0,010
Has teljes intenzitása -0,024 0,004 35,621 1,16 <0,001 0,690
Has UV intenzitása -0,639 0,828 0,597 1,14 0,453 0,041
Has zöld-sárga intenzitása -1,835 1,288 2,029 1,15 0,175 0,119
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2. ábra Endoparazita fertőzöttség és minőségjelző bélyegek összehasonlítása: 
(a) torok színintenzitása, (b) has színintenzitása, (c) törzshossz (SVL), (d) kondí-
ció, (e) aszimmetria mértéke és (f) ektoparaziták száma.
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Diszkusszió

A vérkenetekben a Haemogregarinidae családba tartozó eukarióta 
egysejtű parazitákat találtunk, melyet zöld gyíkoknál még nem írtak le. A 
vérparaziták prevalenciája 95,83% volt, így a hipotézis szerint azon hím zöld 
gyíkok rendelkeznek intenzívebb színezeti bélyegekkel, amelyek jobb minő-
ségűek és kevesebb parazitával fertőzöttek.

A fertőzöttebb egyedek fakóbb színezetű torokfolttal és hassal ren-
delkeztek. A kutatócsoportunk korábbi tanulmányai szerint a torokfolt UV 
intenzitása fontos ivari jelzés a hím zöld gyíkoknál (Bajer et al. 2010, 2011), 
mivel a torokfolt színezetének kialakítása költséges az állat számára (Bajer et 
al. 2012), ezért megbízható információt hordoz az állat minőségéről (Molnár 
et al. 2012). A hasi színezet sárga komponense karotinoid-alapú. Noha a hasi 
színezet szexuális szelekcióban játszott szerepét ennél a fajnál nem tesztel-
tük, más fajokon bebizonyosodott, hogy mindkét típusú színezet közvetíthet 
információt a nőstények számára (McGraw et al. 2002; Budden and Dickin-
son 2009). Elképzelhető, hogy a zöld gyík esetén is segít a hasi színezet az 
egyedi minőség becslésében.

A nagyobb illetve a jobb kondíciójú hímek több vérparazitával 
rendelkeztek. A nagyobb hímek egyben idősebbek is, elképzelhető, hogy a 
hosszabb életút során a parazita szervezetek jobban elszaporodhattak (Amo et 
al. 2004), vagy a nagyobb testű egyedek jobban képesek tolerálni a fertőzést. 
A kondíció esetében az összefüggés magyarázata lehet a fokozott aktivitás. A 
jobb kondícióval rendelkező hímek idejük nagyobb részét képesek párkere-
sésre, terület védésre fordítani, és a megnövekedett fertőzési intenzitás ezen 
tevékenységek költségeként jelenik meg (Ezenwa 2004).

A baloldalon több femorális pórust hordozó egyedek bizonyultak fer-
tőzöttebbnek. Az aszimmetriának három fő típusa van: fluktuáló aszimmetria 
(tökéletes szimmetriától való random eltérés valamely oldalra), direkcioná-
lis aszimmetria (egy meghatározott oldal felé irányuló aszimmetria) és an-
tiszimmetria (aszimmetria mindig megfigyelhető, de véletlenszerű oldalon). 
A fluktuáló aszimmetria valamilyen fejlődési zavarból adódik és a fejlődési 
instabilitás jelzője, míg a másik két aszimmetria-forma a normál fejlődés ré-
sze és jórészt adaptív evolúció eredménye (van Dongen 2006). A femorális 
pórusok számát illetően a zöld gyíkok esetében direkcionális aszimmetriáról 
beszélhetünk (Molnár et al. 2012). A direkcionális aszimmetria az általunk 
vizsgált faj esetében is lehet előnyös, adaptív tulajdonság és elképzelhető, 
hogy a fertőzés ezen előnyös aszimmetria költségeként jelenik meg.
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A kevesebb kullanccsal rendelkező hímek több vérparazitát hor-
doztak. A Haemogregarinidae fajok vektora a kullancs (Smallridge and Bull 
1999), azonban már egyetlen kullancs is bejuttathatja az állat vérkeringésébe 
az endoparazitát, amely innentől kezdve képes a vérben tovább szaporodni 
(Al-Ghamdy 2011), ezért nem várunk összefüggést a két parazita fertőzöttség 
mértéke között. Elképzelhető, hogy a kullancscsípések által indukált immun-
válasz miatt csökken az endoparaziták száma, de ez a feltételezés még továb-
bi vizsgálatokat igényel.

Eddigi ismereteink szerint ez az első, hüllők strukturális színezetén 
végzett vizsgálat, melynek eredményei támogatják a Hamilton-Zuk hipotézis 
intraspecifikus predikcióját, vagyis a kevesebb parazitával fertőzött egye-
dek intenzívebb színezetet képesek fejleszteni, ezzel jelezvén élősködőkkel 
szembeni rezisztenciájukat. Összességében tehát feltártunk egy potenciális 
mechanizmust, ami a hím zöld gyíkok torokszínezetét őszinte jelzéssé teszi. 
Ezen kívül találtunk még összefüggéseket a vérparazita fertőzöttség és több 
potenciálisan minőségjelző tulajdonság között.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Prof. Joseph J. Schall-nak a paraziták határozásában 
nyújtott segítségét. A kutatást a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével végeztük (Engedély-
szám: 31203-3/2010).

Referenciák

Al-Ghamdy A.O. 2011. A light microscopic study on the haemogregarine 
species infecting the lizard Acanthodactylus schmidti from Saudi Arabia. J 
Egypt Soc Parasitol 41: 7-15.

Amo L., Lopez P. and Martin J. 2004. Prevalence and intensity of haemog-
regarinid blood parasites in a population of the Iberian rock lizard, Lacerta 
monticola. Parasitology Research 94: 290-293.



309

Andersson M. (1994) Sexual selection. Princeton University Press, Princeton.

Bajer K., Molnár O., Török J. and Herczeg G. 2010. Female European green 
lizards (Lacerta viridis) prefer males with high ultraviolet throat reflectance. 
Behavioral Ecology and Sociobiology 64: 2007-2014.

Bajer K., Molnár O., Török J. and Herczeg G. 2011. Ultraviolet nuptial co-
lour determines fight success in male European green lizards (Lacerta viri-
dis). Biol Lett 7: 866-868.

Bajer K., Molnár O., Török J. and Herczeg G. 2012. Temperature, but not 
available energy, affects the expression of a sexually selected ultraviolet 
(UV) colour trait in male European Green Lizards. PLoS One 7, e34359.

Budden A.E. and Dickinson J.L. 2009. Signals of quality and age: the in-
formation content of multiple plumage ornaments in male western bluebirds 
Sialia mexicana. Journal of Avian Biology 40: 18-27.

Ezenwa V.O. 2004. Host social behavior and parasitic infection: a multifacto-
rial approach. Behavioral Ecology 15: 446-454.

Hamilton W.D. and Zuk M. 1982. Heritable true fitness and bright birds: a 
role for parasites? Science 218: 384-387.

McGraw K.J., Mackillop E.A., Dale J. and Hauber M.E. 2002. Different col-
ors reveal different information: how nutritional stress affects the expression 
of melanin- and structurally based ornamental plumage. Journal of Experi-
mental Biology 205: 3747-3755.

Molnár O., Bajer K., Török J. and Herczeg G. 2012. Individual quality and 
nuptial throat colour in male European green lizards. Journal of Zoology 287: 
233-239.

Smallridge C.J. and Bull C.M. 1999. Transmission of the blood parasite He-
molivia mariae between its lizard and tick hosts. Parasitology Research 85: 
858-863.

van Dongen S. 2006. Fluctuating asymmetry and developmental instability 
in evolutionary biology: past, present and future. Journal of Evolutionary 
Biology 19: 1727–1743.



310

GYÓGYSZERFELSZÍVÓDÁSI 
FOLYAMATOK MODELLEZÉSE 
IN VITRO KÉMIAI MODELLEK 

SEGÍTSÉGÉVEL

Müller Judit
BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, 

Budapest, Magyarország

Esső Katalin
Budapesti Corvinus Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Balogh György Tibor
Richter Gedeon Nyrt., Szintézistáogató Laboratórium, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A gyógyszerkutatásban a hatóanyag felszívódásának modellezésére egyik 
általánosan alkalmazott nem-sejtes alapú in vitro vizsgálat a PAMPA (parallel 
artificial membrane permeability assay) permeabilitás vizsgálat, mely a per 
os adagolt gyógyszerkincs közel 95%-ának felszívódási mechanizmusát leíró 
passzív diffúziós folyamatot modellezi.

Munkánk során az in vitro PAMPA módszer segítségével vizsgáltunk 
különböző körülmények között végbemenő gyógyszerfelszívódási folyama-
tokat. Szövetspecifikus foszfolipidmembránok alkalmazásával optimáltuk a 
vér-agy gáton át történő felszívódást előrejelző modellt. Kidolgoztunk egy új 
módszert a szájüregi felszívódás jellemzésére, és egy új, robusztus módszert 
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a foszfolipidózis előrejelzésére, mely jól alkalmazható a gyógyszerkutatás 
korai fázisában.

Kulcsszavak: gyógyszerkutatás, permeabilitás, PAMPA, foszfolipidózis, 
vér-agy gát

Bevezetés

 A gyógyszerkutatás során hosszú idő telik el, míg egy kiválasztott 
molekulából a patikákban kapható gyógyszer lesz. A vegyületek tervezésétől, 
előállításától a kutatás korai fázisán át a preklinikai fejlesztés befejezéséig 
akár 3-6 év is eltelhet. A humán klinikai vizsgálatok (Fázis I.-III.) 6-7 évet 
is igénybe vehetnek. Ezt követően a törzskönyvezés, melynek során a kész 
gyógyszer kereskedelmi forgalomba kerülhet, újabb 1-2 évig tarthat. Ez a 
folyamat tehát nagyon hosszú és költséges, így különösen fontos, hogy már 
a kutatás korai fázisában kiderüljön egy molekuláról, hogy gyógyszer lehet-e 
belőle vagy sem.

Az elmúlt két évtizedben az ipari gyógyszerkutatás gyakorlatában 
egyre nagyobb teret nyert a nagy áteresztőképességű szűrő vizsgálatok (high 
throughput screening, HTS) alkalmazása, melyek gyors, olcsó és kis anya-
gigényű technikák. Az elsődleges HTS biológiai szűrés során kiválasztott 
gyógyszerjelölt vegyületek jellemzően gyenge ADME (abszorpció, disztri-
búció, metabolizmus, exkréció) tulajdonságokkal rendelkeznek. Emiatt nél-
külözhetetlenné vált, hogy a kutatás korai fázisában jellemezzék a vegyületek 
elsősorban felszívódási, biohasznosulási tulajdonságait (Kerns 2001, Avdeef 
2003). Erre általánosan a transzportfolyamatokat leíró fizikai-kémiai paramé-
terek alkalmazhatóak, mint a proton-disszociáció (pKa), a lipofilitás (logP/D) 
és a permeabilitás (Pe, effektív permeabilitás) (Testa 2001).

A gyógyszerek sejtmembránon való átjutását, felszívódását legjob-
ban a permeabilitás folyamatával lehet leírni. A gyógyszerkutatásban a per-
meabilitás nem-sejtes alapú in vitro vizsgálata a Kansy által 1998-ban kifej-
lesztett PAMPA (parallel artificial membrane permeability assay) rendszeren 
történik, ahol 96-cellás szendvics-szerű mérőtálcákkal (plate) modellezik a 
gyógyszerek felszívódását (Kansy, Senner et al. 1998).

A PAMPA rendszerben egy kiválasztott lipidet (pl. foszfatidilkolin, 
PC) vagy lipidrendszert feloldanak valamilyen inert szerves oldószerben 
(pl. n-dodekánban), majd ezt az oldatot egy rétegben felviszik a donor oldali 
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mérőtálca szűrőmembránjaira. A mérendő vegyületet általában DMSO-ban 
oldják, és a modellezni kívánt extracelluláris oldali kompartmenttel azonos 
pH-jú (pH:2-8) vizes pufferrel oldatot készítenek belőle, melyet a donor ol-
dali mérőtálcára adagolnak. A fogadó (akceptor) tálca celláiba általában az 
intracelluláris közegnek megfelelő pH 7,4-es puffert tesznek. A két mérő-
tálcát egymásba illesztik, majd a rendszert inkubálják. Az inkubálás során a 
hatóanyag a koncentrációgradiens hatására passzív diffúzióval átjut a donor 
mérőtálcából az akceptorba. A donor és akceptor oldalon kialakult koncentrá-
ciókat különböző analitikai módszerrel (UV spektrofotométer, LC/DAD/MS) 
mérik, majd ezek alapján jellemzik a vizsgált vegyület penetrációs képessé-
gét, sebességét (az effektív permeabilitást, Pe).

Általában elmondható, hogy a PAMPA rendszereken végzett méré-
sek jól reprodukálhatóak, megbízhatóak, viszonylag alacsony költségűek és 
nagy a kapacitásuk.

A PAMPA rendszerben végbemenő diffúziós folyamat tömegmérlege 
a következő:

)()()()0( tCVtCVtCVCV MMDDAADD ++=× ,  (1)

ahol VD a donor, VA az akceptor cella térfogata, CD(0) a donor oldali ha-

tóanyag koncentráció a kezdeti időpillanatban, )(tCV MM  a membránban 
fennmaradt anyagmennyiség, CA(t) és CD(t) az akceptor és donor oldali ha-
tóanyag koncentráció az inkubálás végén a t-edik időpillanatban. A transz-
portfolyamatot leíró kinetikai paraméter az effektív permeabilitás:

;       (2)
ahol A a szűrő felülete (cm2), t az inkubálás ideje (s),  az állandósult álla-
pot beálltának az ideje (s), R a retenciós faktor:
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     (3)

mely megfelel a lipidmembránban megkötődő anyaghányadnak.

Munkánk során célunk, hogy nagyszámú, változatos szerkezeti kör-
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ből származó vegyülettárak vizsgálatára alkalmas robusztus, nagy áteresz-
tőképességű (HTS) in vitro kémiai modelleket dolgozzunk ki különböző 
gyógyszeripari problémák megoldására, mint a foszfolipidózis mellékhatást 
okozó vegyületek kiszűrésére, illetve gyógyszerhatóanyagok felszívódásá-
nak szövetspecifikus előrejelzésére.

Kísérleti rész
A felszívódás vizsgálatára alkalmazott módszerünk a PAMPA (Paral-

lel Artificial Membrane Permeability Assay). 

A donor oldatot egy 96-cellás polipropilén mérőtálcán készítettük 
elő. Minden alkalommal három párhuzamos mérést végeztünk. A cellákba 
bemértük a puffereket, majd a minták 10 mM-os DMSO-s törzsoldatát. Kü-
lönböző pH-jú puffer oldatokat használtunk, melyeket a következő receptek 
alapján készítettük el: pH 4,0-es puffer: 65 ml 0,01 M citromsav oldat + 35 
ml 0,01 M Na2HPO4 oldat. pH 7,4-es puffer: 1 l ioncserélt víz + 1 tasak izotó-
niásan kiegyensúlyozott foszfát puffer (PBS) só keverék (Phosphate Buffered 
Saline, pH 7,4). A vegyületeket 100 μM-os kiindulási koncentrációban vizs-
gáltuk. Ennek megfelelően a bemérések a következőképpen alakultak: 297 μl 
puffer + 3 μl DMSO-s törzsoldat.

Az így elkészült 300 μl oldatokat egy órán át szobahőmérsékleten 
rázattuk, majd szűrtük. Ezt követően lipid oldatot készítettünk: 16 mg fosz-
fatidilkolint (vagy más foszfolipidet, pl: foszfatidilinozitol, foszfatidilszerin, 
foszfatidilglicerol, sertés agyi lipid extraktumot) oldottunk 600 μl n-dodekán-
ban, hidegen homogenizáltuk ultrahangos fürdő segítségével. A kapott lipid 
oldatból 5 μl-t adagoltunk a donor oldali mérőtálca szűrőjére, majd 150 μl-t 
pipettáztunk rá a donor oldat szűrletéből. Az akceptor oldali mérőlemezbe 
300 μl puffert pipettáztunk. A donor tálcákat az akceptorba illesztettük, a pá-
rolgási veszteség elkerülése érdekében nedves szűrőpapírral lefedtük, majd 
37 oC-on 4 órán át inkubáltuk. Az inkubációt követően a donor és az akceptor 
oldalon kialakuló anyagmennyiségeket LC/UV(DAD) alapján adtuk meg. A 
koncentrációkat a kromatogramon integrált, a vegyület retenciójának megfe-
lelő AUC-vel (görbe alatti területekkel) közelítettük.
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Vizsgálatok, eredmények

A foszfolipidózis mint potenciális gyógyszermellékhatás előrejelzése

A gyógyszerek által kiváltott toxikus hatások közül az egyik legis-
mertebb, több szervet is érintő megjelenési forma a foszfolipidózis. Ez egy 
főként kationos amfifil gyógyszerek által kiváltott lipid-anyagcsere megvál-
tozásával járó rendellenesség, ami egyes sejtekben foszfolipidek felhalmozó-
dásához vezet (Kodavanti and Mehendale 1990).

Foszfolipidózisnak (PLD) nevezzük a foszfolipidek túlzott felhalmo-
zódását a sejtekben (Halliwell 1997). Ezzel a lipid anyagcsere rendellenes-
séggel, mely szövetspecifikusan módosítja egyes sejtek fiziológiáját, mind a 
már kereskedelmi forgalomban levő gyógyszereknél, mind a gyógyszerkuta-
tás és fejlesztésben problémát okoz. A jelenleg is alkalmazott gyógyszerkincs 
5 %-ánál írták le a foszfolipidózis megjelenését. A foszfolipidózist megfigye-
lések szerint általában a kationos amfifil gyógyszerek (CAD, hidrofób gyűrűs 
részt és hidrofil, bázikus amin funkcióval rendelkező oldalláncot tartalmazó 
vegyületek) többször ismételt adagolása váltja ki, embereknél és állatoknál 
egyaránt tapasztalható.

A foszfolipidózis kialakulása elkerülendő, így előrejelzése már a 
gyógyszerkutatás korai fázisában is nagy jelentőséggel bír. Több in silico 
(Ploemen, Kelder et al. 2004), in vivo és in vitro (Vitovic, Alakoskela et al. 
2008) sejtes módszert is kifejlesztettek az előrejelzésére, ám ezek pontos-
sága, illetve az experimentális modell hatékonysága és áteresztőképessége 
nem mondható megfelelőnek nagy számú molekula jó minőségű szűrésére. 
Munkánk során egy új, az eddigiektől független, nagy áteresztőképességű, 
robosztus in vitro nem-sejtes modellt dolgoztunk ki az alábbiak alapján a 
gyógyszer indukálta foszfolipidózis előrejelzésére.

A kereskedelmi forgalomban hozzáférhető 52 gyógyszervegyületet 
vizsgáltunk, melyeket az irodalomban leírt in silico és in vitro nem-sejtes 
modellekben vizsgáltak. Ezek közül az in vivo adatok alapján 23 db okoz 
(PLD+; pl:imipramin, klórpromazin, amitriptilén), és 29 db nem okoz (PLD-; 
pl: diflunizal, diklofenak, metapirilén) foszfolipidózist.

Elsőként izo-pH 7,4 PAMPA rendszerben vizsgáltuk a vegyületeket. 
Ezzel a citoszolban létrejövő lipid-gyógyszer kölcsönhatást kívántuk model-
lezni. A mérések során kapott permeabilitási értékeket vettük figyelembe, 
ezeket ábrázoltuk az ismert in vivo eredmények függvényében (1. ábra).
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Látható, hogy a PLD+ és PLD- vegyületek permeabilitási érté-
kei nem különülnek el élesen egymástól. Izo-pH 4,0-en is megvizsgáltuk a 
permeabilitásokat. Itt a kationos amfifil anyagok fokozott ionizációja miatt 
alacsonyabb értékeket kaptunk. Ezt követően méréseinket gradiens-pH rend-
szerben végeztük (pH 7,4 →pH 4,0). Ezzel azt kívántuk modellezni, hogy a 
gyógyszer a citoszolból hogyan jut a membránon át a lizoszómába. Jól lát-
ható, hogy az izo-pH-jú rendszerekben átlagosan kisebb permeabilitási érté-
keket kaptunk a grad-pH-jú rendszerhez képest. A gradiens-pH rendszerben 
azonban jelentősen megnő a kationos amfifil anyagok permeabilitása, ami 
annak köszönhető, hogy 4,0-es pH-n az ionizált forma miatt nő az ilyen tí-
pusú vegyületek oldhatósága, és csökken a lipofilitása a pH 7,4-es közeghez 
képest. Így a donor oldalról sokkal nagyobb mennyiségben tudnak átjutni a 
CAD típusú vegyületek az akceptorba, ami az ilyen PLD+ vegyületek meg-
növekedett permeabilitásához vezet, ezzel ellentétben a PLD- vegyületek per-
meabilitása alacsony marad. A kapott modell így lehetőséget nyújt a PLD+ és 
PLD- vegyületek megkülönböztetésére. Akár egy éles határvonallal (Pe=25) 
elkülöníthetjük ezeket, így a modell előrejelzésének pontossága 92%.
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1. ábra. A pH hatása a PLD+ és PLD- vegyületek permeabilitására

A vér-agy gáton keresztüli felszívódás előrejelzése

Az új hatóanyagok jellemzésénél meg kell vizsgálnunk, hogy a ve-
gyület át tud-e jutni a vér-agy gáton (BBB). A központi idegrendszerre (CNS) 
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ható gyógyszereknek el kell érniük a CNS idegsejtjeit, hogy ki tudják fejteni 
hatásukat, azonban más hatású vegyületeknél el kell kerülni, hogy a CNS-be 
jussanak, a mellékhatások elkerülése végett. Ezért nagyon fontos, hogy már 
a kutatás korai fázisában ismerjük a vegyületek BBB-re vonatkozó tulajdon-
ságát.

Li Di és mtsai (Di, Kerns et al. 2003) kidolgoztak egy PAMPA mód-
szert, mely segítségével előre lehet jelezni, hogy egy vegyület CNS+ vagy 
CNS-, tehát átjut-e a BBB-n, vagy sem. A modellnek azonban vannak korlá-
tai, s a felszívódás mértékét nem tudja előre jelezni.

Munkánk során egy olyan felszívódási modell állítottunk be, mely 
megoldást ad erre a problémára.

A PAMPA rendszert minden esetben 4 órán át, 37 oC-on inkubáltuk. 
Sertés agyi lipid extraktumot (PBL) alkalmaztunk membránként. A CNS szö-
veti és a vérnek megfelelő pH 7,4-es közeget alkalmaztunk az adó és a fogadó 
oldalon.

A modell optimálását azzal kezdtük, hogy megvizsgáltuk a memb-
ránt alkotó lipidek oldószer összetételének a hatását. Azt tapasztaltuk, hogy 
ha hexán: dodekán 3:1 elegyében oldjuk a lipideket, akkor a kapott permea-
bilitási értékek meglehetősen jól korrelálnak az in vivo logBB értékekkel. 
Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy a lipidoldathoz adott koleszterin hatással 
van-e a permeabilitásra, hiszen az agyi szövet is jelentős mértékben tartal-
maz koleszterint. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a modell 
pontosabb hozzáadott koleszterin nélkül. Végül a pufferhez adott DMSO 
mennyiségének hatását vizsgáltuk. A jellemzően lipofil, rosszul oldódó CNS 
specifikus hatóanyagoknak köszönhetően gyakran szükség van a vizsgálatok-
nál a DMSO-ra segédoldószerként. Az optimálás során azt tapasztaltuk, hogy 
a vizes pufferhez 5% DMSO-t adva kapjuk a legjobb közelítést az in vivo 
értékekhez. Így a korreláció a permeabilitási értékekkel magas, R2=0,8620 
(2. ábra).
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2. ábra. Optimalizált modell a vér-agy gáton keresztüli felszívódás előrejelzésére

A szájüregi felszívódás modellezése

A gyógyszerek szervezetbe juttatásának legegyszerűbb és nem in-
vazív módja az orális adagolás. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a 
beteg nem akar, vagy nem tud együttműködni, ilyenkor valamely parenterális 
adagolási módot kell választani. Ezek közül jól alkalmazhatóak pl. a szájü-
regi tapaszok, melyekből a szájüregi nyálkahártyán (bukkális mukózán) ke-
resztül szívódnak fel a hatóanyagok. Ennek egyik előnye a gyors felszívódás. 
A bukkális szöveten keresztüli permeabilitás akár 4-4000-szer is nagyobb 
lehet, mint pl. a bőrön keresztüli. Lipidösszetétel szempontjából jobban ha-
sonlít a bőrhöz az íny, mint a gasztrointesztinális nyálkahártyához. Kis számú 
aktív transzportert tartalmaz, s ezek szerepe nem jelentős. A felszívódás során 
a passzív diffúzió a meghatározó. Az emberi bukkális mukózához legjobban 
a sertésé hasonlít, mind struktúrájában, összetételében és permeabilitási tu-
lajdonságaiban. 

Munkánk során vizsgáltuk, hogy a hatóanyagok szájüregi felszívódá-
sát hogyan lehet modellezni, előre jelezni.

A szakirodalomban megtalálható (Kokate, Li et al. 2009) ex vivo ser-
tés száj-nyálkahártya preparátummal végzett kísérletekből kapott permeabi-
litási adatokat (logKp) becsültük különböző fizikai-kémiai paraméterekkel. 
Azt tapasztaltuk, hogy a számított logP értékek nem közelítik jól a mérési 
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eredményeket, azonban a logD6,8 értékek viszonylag jó közelítést adnak, 
ami megfelel a nyál pH-jának.

Ezek alapján végeztük el PAMPA permeabilitási kísérleteinket is. A 
donor oldalon pH 6,8-as puffert alkalmaztunk, a fogadó oldalon a vérnek 
megfelelő pH 7,4-es puffert. 11db vegyületet vizsgáltunk (pl: antipyrin, prop-
ranolol, naproxen, verapamil), az inkubálást 4 órán keresztül 37 oC-on vé-
geztük. Különböző membránokat alkalmaztunk: tiszta oldószereket és fosz-
folipid oldatokat egyaránt. Az effektív permeabilitási értékeket hasonlítottuk 
az irodalmi ex vivo adatokhoz. Vizsgálataink alapján a foszfatidilkolin (PC) 
és koleszterin (Chl) akár dodekánban vagy dodekán-hexán elegyében oldva 
gyenge, míg tiszta oldószerek használata szorosabb korrelációt eredménye-
zett az ex vivo adatokkal. A legjobb korrelációt n-dodekán modellmembrán-
ként való alkalmazása mellett kaptuk, így a korreláció R2=0,8114 lett. (3. 
ábra)
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Munkánk során egy alkalmas gradiens-PAMPA (pH 7,4 → pH 4,0) 
rendszert dolgoztunk ki a foszfolipidózis előrejelzésére. 

Optimáltuk a vér-agy gáton keresztüli felszívódás előrejelzésére 
szolgáló PAMPA módszert.

Kidolgoztunk egy új modellt a szájüregi felszívódás előrejelzésére.

Köszönetnyilvánítás: a munkát a Richter Gedeon Talentum Alapítvány tá-
mogatta
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Absztrakt

Munkánk célja, hogy a különböző módszerekkel előállított bükk kéreg-ext-
raktumok antioxidáns-tartalmát összehasonlítsuk. A kivonatok előállítása so-
rán három különböző oldószert és három különböző módszert alkalmaztunk 
különböző hőmérséklet és időbeállítások mellett. A kivonatokból meghatá-
roztuk a totálfenol-tartalmat, és az antioxidáns-kapacitást. Az eredmények 
alapján kinyerés szempontjából a leghatékonyabb módszernek az ultrahan-
gos extrakció bizonyult, míg az oldószerek hatékonysága nagyban függ az 
extrakció időtartamától és az alkalmazott hőmérséklettől. Fontos az optimális 
körülmények megtalálása, ugyanis a túlzott hőkezelés, illetve mechanikai be-
hatás következtében a kivonatok antioxidáns hatása csökken. Előzetes vára-
kozásainkkal ellentétben a víz egyes esetekben hatékonyabbnak bizonyult, 
mint a másik két oldószer. Ez a kivonatok előállítása és további felhasználása 
szempontjából nagyon lényeges. 

Kulcsszavak: bükk, kéreg, totálfenol, DPPH, FRAP

Bevezetés

A közönséges bükk az egyik legfontosabb fafaj Európában. Széles körben 
elterjedt alapanyag a bútoriparban, ahol furnérlemezt, forgácslemezt, búto-
rokat gyártanak belőle, ezen kívül impregnált vasúti talpfák készítéséhez is 
felhasználják (Vek et al. 2013). A gyártási folyamatok során jelentős mennyi-
ségű kéreghulladék keletkezik, amit iparilag nehezen, vagy egyáltalán nem 
tudnak hasznosítani. Ennek ellenére számtalan példát találunk arra, hogy a 
különböző fák kérgében előforduló antioxidáns tulajdonságú extraktanyagok 
kivonás után hasznosíthatók lehetnek. 

A Piknogenol egy kereskedelmi termék, amit a tengerparti fenyő 
(Pinus maritima) kérgéből vontak ki, és hatékony antioxidánsként tartják 
számon. (Diouf et al. 2009). A fekete luc (Picea mariana) kérgének forró vi-
zes kivonata gyulladásgátló hatású és antioxidáns sajátságokkal rendelkezik. 
Ezekért a tulajdonságokért a kivonatból azonosított neolignánok, lignánok, 
transz-rezveratrol, fenolsavak és flavonoidok tehetők felelőssé (García-Pérez 
et al. 2012).

A kéreg kivonatok nemcsak emberi betegségekre vannak pozitív 
hatással. A közönséges vörösfenyő (Larix decidua Mill.), a lucfenyő (Picea 
abies (L.) H. Karst.), az erdei fenyő (Pinus sylvestris L.), korai juhar (Acer 
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platanoides L.), a hamvas éger (Alnus incana (L.) Moench), a molyhos nyír 
(Betula pubescens Ehrh.), a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) 
Liebl.), a madárberkenye (Sorbus aucuparia L.) és a kecskefűz (Salix cap-
rea L.) kéreg extraktumának vizsgálatakor megállapították, hogy gombaölő 
hatásuk van, a leghatásosabb fungicid a korai juhar extraktuma volt, amely 
az összes vizsgált gomba növekedését csökkentette. A gombákkal szemben 
legkevésbé hatékony a molyhos nyír volt (Alfredsen et al. 2008).

Munkánk célja az volt, hogy különböző extrakciós módszereket ha-
sonlítsunk össze az antioxidáns vegyületek hatékony kivonására bükk kéreg-
ből. Az extraktumok antioxidáns kapacitásának összehasonlító vizsgálatát 
különböző módszerekkel végeztük el.  A kéregminták feldolgozása után elké-
szítettük a kivonatokat, amelyekhez három különböző oldószert (4:1 metano-
l:víz, 4:1 etanol víz, víz) és három különböző módszert (mágneses kevertetés, 
mikrohullámú- és ultrahangos extrakció) alkalmaztunk különböző hőmérsék-
let- és időbeállítások mellett. Az extraktumok totálfenol-tartalmát Folin-Cio-
calteau-módszerrel, az antioxidáns-kapacitást gyökfogó képességen alapuló 
DPPH- és vasredukáló-képességet meghatározó FRAP-módszerrel határoz-
tuk meg.

Vizsgálati anyag és módszer

A kéregmintákat a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. területéről gyűj-
töttük be. A kéreg lehántása után a feldolgozás első lépése a mikrohullámú 
előkezelés (750W-on 3 percig) volt, a polifenolokat oxidáló enzimek inak-
tiválása céljából. Ezután az extraktumok elkészítése a háncsrészből történt. 
Háromféle kivonási eljárást alkalmaztunk: ultrahangos- és mikrohullámú 
extrakciót, valamint mágneses kevertetést. A módszereknél alkalmazott pa-
ramétereket az 1. táblázatban láthatjuk. 
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1. táblázat Extrakciós módszerek

Mágneses 
kevertetés

Mikrohullámú ext-
rakció

Ultrahangos ext-
rakció

Idő 2; 5 és 24 óra 10 és 20 perc 10; 20 és 30 perc

Oldószer 4:1 metanol: víz / 4:1 etanol: víz / víz

Hőfok Szobahőfok
60; 80;

100; és 120 °C
Szobahőfok

Az extrakciók során a háncsrészből vett 15 mg mintához 15 ml oldó-
szert adtunk. A kivonatokat 0.22 µm pórusméretű cellulóz-acetát fecskendő-
szűrőn szűrtük.

A totálfenol-tartalmat Folin-Ciocalteau-módszerrel határoztuk meg 
(Singleton és Rossi 1965), fotometriásan 760 nm-en.  A kalibráció kverce-
tin-törzsoldattal történt. Három párhuzamos mérést végeztünk.

Az antioxidáns-kapacitás meghatározására kétféle módszert alkal-
maztunk: a DPPH-módszert (Sharma et al. 2009), mellyel a DPPH-gyök 
megkötő képességet mértük, és a FRAP-módszert (Benzie et al. 1996), mely-
lyel a minták Fe3+-redukáló képességét határoztuk meg. A FRAP-eredmé-
nyek µM aszkorbinsav/ g extraktanyagra vonatkoznak.

Eredmények

Az eredményeket táblázatos formában ismertetjük, a táblázatokban átlagér-
ték ± konfidencia intervallum (95%) szerepel egységesen. A felső indexben 
szereplő eltérő nagybetűk szignifikáns különbséget jeleznek.
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Az extraktumok totálfenol-tartalma

2. táblázat Mágneses kevertetés esetében kapott eredmények

Totálfenol-tartalom (mmol/100 g szárazanyag)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

2 h 11.87 ± 0.66A 12.17 ± 1.42A 10.60 ± 0.53BC

5 h 12.06 ± 1.22A 15.99 ± 0.70D 11.34 ± 0.99AC

24 h 14.23 ± 1.14E 15.36 ± 1.64D 9.72 ± 0.68B

3. táblázat Ultrahangos extrakció esetében kapott eredmények

Totálfenol-tartalom (mmol/100 g szárazanyag)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc 13.22 ± 2.61AB 16.52 ± 0.92E 11.64 ± 0.27AC

20 perc 14.12 ± 2.47B 16.20 ± 1.40DE 13.05 ± 0.59AB

30 perc 10.22 ± 0.85C 14.73 ± 1.89BD 12.32 ± 0.18A

A 2. táblázatból látható, hogy mágneses kevertetés esetében a leg-
jobb eredményeket az 5 órás, 4:1 etanol:víz oldószerrel készült extraktumok 
esetében kaptuk. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy nincs szükség 24 órás 
kevertetésre. Továbbá azért sem kell hosszabb ideig extrahálni, mert - ahogy 
az etanolos és vizes oldószer esetében láthatjuk - 24 óra alatt már lecsök-
kennek az értékek, ami a totálfenol-tartalomért felelős molekulák bomlásával 
magyarázható. Az ultrahangos extrakció esetében is a legjobb oldószer a 4:1 
etanol:víz volt, ennél a módszernél az optimális extrakciós időtartam 20 perc, 
hosszabb idő alatt itt is az előbbiekben leírt csökkenés tapasztalható.
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4. táblázat Mikrohullámú extrakció esetében kapott eredmények

Totálfenol-tartalom (mmol/100 g szárazanyag)

Idő-

tartam
Hőfok 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc
60 °C

13.41 ± 0.62BCD 14.25 ± 0.80BCDE 12.82 ± 1.03AB

20 perc 14.06 ± 2.22BCDE 14.06 ± 2.22CDEF 15.57 ± 0.27EF

10 perc
80 °C

15.23 ± 0.82DEF 15.37 ± 0.76DEF 13.22 ± 0.31ABC

20 perc 15.74 ± 1.32EFG 17.73 ± 2.40GHI 11.27 ± 0.55A

10 perc
100 °C

14.55 ± 0.77BCDE 15.68 ± 1.40EF 14.60 ± 0.49BCDE

20 perc 14.78 ± 0.55BCDE 15.10 ± 1.27CDEF 16.86 ± 0.92FGH

10 perc
120 °C

18.24 ± 1.70HI 18.97 ± 3.37I 18.92 ± 0.31I

20 perc 19.23 ± 0.30I 21.60 ± 4.58J 19.11 ± 0.33I

A 4. táblázatban látható, hogy az extrakció időtartamának, és hőmér-
sékletének növelésével nő a totálfenol-tartalom, a legnagyobb értékeket a 
120°C-on, 20 percig kezelt kéreg-kivonatok érték el. A leghatékonyabb oldó-
szer a 4:1 etanol:víz, de vízzel is közel hasonló eredmény érhető el. 

Az extraktumok antioxidáns kapacitása

a) A DPPH-módszerrel kapott eredmények

5. táblázat Mágneses kevertetés esetében kapott eredmények

DPPH – IC50 (µg/ml)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

2 h 15.21 ± 7.49A 15.70 ± 3.51A 24.82 ± 3.81B

5 h 11.84 ± 3.89A 12.93 ± 3.17A 11.49 ± 0.79A

24 h 11.62 ± 1.52E 13.98 ± 2.53A 35.68 ± 6.5C



327

6. táblázat Ultrahangos extrakció esetében kapott eredmények

DPPH – IC50 (µg/ml)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc 8.16 ± 1.46AB 7.45 ± 0.16A 12.67 ± 1.25C

20 perc 11.12 ± 2.25BC 9.62 ± 0.27AB 9.69 ± 2.75AB

30 perc 13.63 ± 1.13D 8.44 ± 0.25AB 9.05 ± 1.17AB

A DPPH-mérés eredményeit IC50 értékben adtuk meg, ami azt feje-
zi ki, hogy milyen mennyiségű extraktanyag szükséges a reakcióelegyben 
lévő gyökök koncentrációjának 50%-kal való csökkentéséhez. Mágneses 
kevertetés esetében (5. táblázat) a legjobb antioxidáns képességet mutató 
extraktum 24 óra alatt 4:1 metanol:vízzel készült, ezt követi az 5 órás vizes 
kivonat. A két eredmény között szinte elhanyagolható a különbség, ez alap-
ján az 5 órás extrakció is elegendő a gyökfogó polifenolok kioldásához, sőt 
ennél hosszabb idő nem is javasolt az IC50-érték növekedése miatt. Ugyanez 
mondható el az ultrahangos extrakciónál is, ahol 10 perc fölötti extrakciós idő 
esetében már csökken az antioxidáns-képesség. 

7. táblázat Mikrohullámú extrakció esetében kapott eredmények

DPPH – IC50 (µg/ml)

Idő-

tartam
Hőfok 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc
60 °C

18.34 ± 4.52DE 18.68 ± 0.72DE 22.21 ± 5.36F

20 perc 21.22 ± 2.89EF 18.09 ± 4.97DE 13.52 ± 1.09ABC

10 perc
80 °C

14.07 ± 2.05ABC 16.22 ± 0.89CD 13.16 ± 2.45ABC

20 perc 15.43 ± 2.95BCD 13.03  ± 4.28ABC 13.54 ± 2.43ABC

10 perc
100 °C

12.32  ± 2.11AB 12.25 ± 1.34AB 12.85 ± 2.71ABC

20 perc 13.65 ± 1.14ABC 12.61 ± 1.42AB 13.60 ± 0.46ABC
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10 perc
120 °C

11.29 ± 2.48A 11.84 ± 1.73A 11.22 ± 2.44A

20 perc 13.53 ± 3.54ABC 13.00 ± 1.27ABC 13.23 ± 3.43ABC

A mikrohullámú extrakció esetében nincs szignifikáns különbség az 
időtartamok között, viszont a hőmérséklet emelésével nő a gyökfogó képes-
ség. Ennél a módszernél mindhárom oldószer hasonló hatékonyságú.

b) A FRAP-módszerrel kapott eredmények

8. táblázat Mágneses kevertetés esetében kapott eredmények

FRAP (µM/g)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

2 h 998.69 ± 62AC 853.5 ± 79B 569.8 ± 47E

5 h 882.48 ± 101BC 1064.1 ± 116A 978.9 ± 83ABC

24 h 1065.1 ± 84A 1078.8 ± 78A 402.3 ± 36D

9. táblázat Ultrahangos extrakció esetében kapott eredmények

FRAP (µM/g)

Időtartam 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc 1183.5 ± 161ABC 1223.7 ± 124BC 798.4 ± 160D

20 perc 1099.7 ± 32AB 1060.3 ± 63A 1264.8 ± 50C

30 perc 802.3 ± 102D 1197.0 ± 45ABC 1197.0 ± 63ABC

A FRAP-eredmények µM aszkorbinsav/g extraktanyagra vonatkoz-
nak. A FRAP-mérés eredményeiről a 8-9. táblázatok alapján elmondhatjuk, 
hogy a mágneses kevertetés esetében a legjobb oldószer a 4:1 metanol:víz és 
4:1 etanol:víz volt, s a 24 órás extrakció ennél a módszernél sem szükséges. 
Az ultrahangos módszernél a leghatékonyabb oldószer a víz volt.
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10. táblázat Mikrohullámú extrakció esetében kapott eredmények

FRAP (µM/g)

Idő-

tartam
Hőfok 4:1 MeOH:Víz 4:1 EtOH:Víz Víz

10 perc
60 °C

900.2 ± 115 ABC 858.3 ± 78AB 857.6 ± 104AB

20 perc 973.1 ± 102BCDEF 1122.9 ± 135FG 963.8 ± 57BCDE

10 perc
80 °C

1064.6 ± 90DEFG 1089.9 ± 148EFG 906.1 ± 38ABC

20 perc 1163.9 ± 159G 1043.4  ± 19CDEFG 772.3 ± 36A

10 perc
100 °C

978.1  ± 78BCDEF 932.8 ± 115BCD 837.9 ± 23AB

20 perc 1125.5 ± 124FG 904.8 ± 64ABC 857.7 ± 40AB

10 perc
120 °C

849.6 ± 50AB 874.6 ± 90AB 1113.3 ± 35EFG

20 perc 827.6 ± 91AB 851.9 ± 94AB 1066.1 ± 102DEFG

Mikrohullámú extrakció esetében csak a vizes kivonatoknál figyelhető meg 
a FRAP-érték növekedése a hőmérséklettel, a másik két oldószernél már ala-
csonyabb hőmérséklet is elegendő ezen antioxidáns-értékért felelős moleku-
lák kioldódásához.

Összefoglalás

Munkánk során bükk kéreg háncsrészéből vett minták totálfenol-tartalmát és 
antioxidáns-kapacitását vizsgáltuk meg. Ehhez három különböző oldószer-
rel, és három különböző módszerrel készítettük el a kivonatokat. Az ered-
mények alapján a legjobb oldószerek a 4:1 EtOH:Víz és „víz” volt, amelyek 
hatékonysága nagyban függ az extrakció módjától, valamint az alkalmazott 
hőmérséklet- és időbeállításoktól.

Fontos az optimális körülmények megtalálása, ugyanis a túlzott hő-
kezelés, vagy mechanikai behatás következtében a kivonatok antioxidáns ha-
tása csökken, ami az e tulajdonságért felelős molekulák bomlásával magya-
rázható. A víz, mint oldószer előbbiekben ismertetett hatásossága a kivonatok 
jövőbeni alkalmazhatósága szempontjából nagyon kedvező.
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Az extrakciók időfüggése adott módszertől és oldószertől függ, a hő-
mérséklet növelése az esetek túlnyomó részében kedvezően befolyásolja az 
antioxidáns hatásért felelős molekulák kioldódását. Totálfenol-tartalom ese-
tében a leghatékonyabb módszernek a mikrohullámú, míg a másik két mérés 
esetében az ultrahangos extrakció bizonyult.

Jövőbeni céljaink a kivonatok összetételének minőségi és mennyisé-
gi vizsgálata HPLC-MS/MS-módszerrel, valamint a vizes kivonatok eseté-
ben biológiai és mikrobiológiai tesztek elvégzése. 
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Absztrakt

2009 decemberében a város főterén felújítási munkálatok kezdődtek 
meg, melyet régészeti feltárás előzött meg, így lehetőségünk volt az 
egymásra rakódott talajrétegek tanulmányozására és talajmintavételére. A 
talajrétegek egy római kori útra rakódtak, ezért jól beazonosíthatók voltak. 
Szakmai szempontok alapján, egy jól rétegződött oldalfalon jelöltük ki a 
talajszelvényünket, melyen 8 réteget különítettünk el és mintáztunk meg, 
majd a talajmintáknak laboratóriumban határoztuk meg a kémiai és fizikai 
tulajdonságait. A minták kémhatása gyengén lúgos vagy lúgos (8.0–9.0 pHH2O 
közötti), a legmagasabb pH-t egy vörös rétegben mértük. A régészeti elemzés 
alapján a vörös réteg a római városfalra épült favázas földsánc maradványa 
lehetett, mely teljesen kiégett. 
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A talajszintek mindegyike nagyon magas kalcium karbonát tartalommal (25–
45% CaCO3) jellemezhető. A fizikai féleség szempontjából a talajokra a lazább, 
kevésbé kötött homokos, homokos vályog összetétel volt jellemző. A rétegek 
humusztartalma többségében kedvező (0.12–4.31 H%). Kiugró értékeket 
főleg a vörösre égett rétegben tapasztaltunk és a nehézfémtartalmi vizsgálatok 
szempontjából az 1 m alatti rétegek bizonyultak terheltnek. A talajmintákat 
TGA/DSC 1 termograviméterrel is megvizsgáltuk, egyenletes felfűtés 
(5°C/perc) mellett, 25-1000°C között, szintetikus levegő atmoszférában. 
A termoanalitikai kiértékelés alapján általánosságban elmondható, hogy a 
mintákban, legnagyobb mennyiségben kvarc és karbonát ásványok fordulnak 
elő, főleg kalcit, mely a vörös sánc rétegben is dominál. A kiégett vörös réteg 
alatt már szerves anyag is megjelenik a talajszintekben, illetve két exoterm 
csúcs 400-500 °C környékén, melyek a szén jelenlétét feltételezik.
Sopron város területe az őskor óta lakott, így több évezredes emberi hatás 
mutatkozik meg a város mai szerkezetében és a város belterületén lévő talajok 
kialakulásában.

Kulcsszavak: talajtulajdonságok, Sopron, vörös sánc, termoanalízis

Bevezetés

A terület elhelyezkedése, történelme
Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján található. A város 
a Soproni-hegység és a Fertő-tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak 
völgyében fekszik (Halász 2006). A Soproni medence és a környező domb- 
és hegyvidék kedvező földrajzi fekvése, az újkőkori, réz- és bronzkori leletek 
tanúsága szerint a terület az őskor óta lakott terület (Tóth 2011).
Az észak-déli Borostyánkő út és az ősi kelet-nyugati irányú távolsági 
útvonal metszésében a római korban egy Scarbantia nevű város állt itt, 
melynek Fóruma a mai Fő tér helyén volt, ahol a vizsgálatokat végeztük. A 
népvándorlás korában a város élettelen romvárossá vált, új település csak a 
honfoglalás után jött létre itt, mely időben kb. 900-ra tehető, amikor még 5-6 
méteres magasságban álltak a római városfalak. A sorozatos barbár támadások 
hatására, azok megelőzésére, az utak védelmére a magyar honfoglalás 
után István király a lajtai határt helyreállítva, az egykori Scarbantia helyén 
határvárat emelt, Sopront. E határvár pontosan a római kori vár vonalára 
épített erődítmény volt. Hatalmas tűzvész következtében 1030 és 1074 között 
a várban, az agyagos föld vörösre átégett, a benne talált, megszenesedett 
gerendák maradékainak tanúsága szerint is. A várfalakon belül a falakhoz 
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támaszkodva kezdtek építkezésekbe, így alakultak ki az ellipszis vonalú 
utcák, melynek egyik gyújtópontjában a Fő tér vagy Fórum jött létre (Gömöri 
2013) (1. ábra). 

1. ábra Az É-D-i Borostánykő út és a Fórum elhelyezkedése az ellipszisen belül 
(Gömöri 2013)

Az agyagos föld vörösre égésének történetében azonban megoszlanak a 
szakértői vélemények. Egyes kutatók véletlenszerű tűzvész vagy ellenséges 
támadás eredményének tartják, míg mások szerint ez egy igen elterjedt építési 
technika volt a 10. században, melyet vörös-sánc technikaként is említenek. 
Ez egy több méter magas sánc volt, melynek tetején egy másfél méter széles 
agyagba rakott kőfal húzódott. A kövek között fa gerendák feküdtek, így 
biztosítva a levegőjáratokat a tökéletes kiégetéshez, melyek meggyújtásával 
az agyagos föld vörösre és üvegkeménységűre égett (Baráz, 2013).

Anyag és módszer
Terepi mintavétel
2009 decemberében a város Fő terén felújítási munkálatok kezdődtek meg, 
melyet régészeti feltárás előzött meg, így lehetőségünk volt az egymásra 
rakódott talajrétegek tanulmányozására és talajmintavételére (2. ábra). 
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A talajszelvény legalsó része a római kori Borostyánkő út, melyre a többi 
talajréteg rakódott. Köztük a már korábban említett, híres „vörös-sánc” réteg 
is látható volt, alatta egy szenes, köves réteggel. Szakmai szempontok alapján, 
egy jól rétegződött oldalfalon jelöltük ki a talajszelvényünket, melyen 8 
réteget különítettünk el és mintáztunk meg. A helyszínen  feljegyeztük az 
egyes szintek színét, szerkezetét, tömődöttségét, humusztartalmát, fizikai 
féleségét és az esetleges kiválásokat, talajhibákat. 

2. ábra A Fő tér felújítása idején nyitott talajszelvény



335

3 .ábra A római kori útra rakódott talajszintek

Laboratóriumi vizsgálatok

A talajmintáknak laboratóriumban határoztuk meg a kémiai és fizikai 
tulajdonságait (vizes és kálium-kloridos kémhatás, kalcium-karbonát tartalom 
(%), fizikai féleség (Arany-féle kötöttségi szám meghatározása alapján), 
humusztartalom (%), ammónium-laktát oldható (AL) foszfor-penta-oxid- 
(mg P2O5/100g), és kálium-dioxid tartalom (mg K2O/100 g)). 
Oldható toxikus nehézfém-tartalmi vizsgálatokat is végeztünk a talajmintákon 
az optikai emissziós spektrométer (ICP-OES) segítségével Lakanen-Erviö-
féle feltárást alkalmazva (CH3COOH+NH4OH).
Az ásványi összetétel megismerésére a talajmintákból készültek 
termoanalitikai vizsgálatok is, a Mettler TGA/DSC 1 termograviméterrrel, 
egyenletes felfűtés mellett (5°C/perc), levegő atmoszférában. 

Vizsgálatok – eredmények

Talajtani laborvizsgálatok
A talajminták kémhatását (pH H2O, pH KCl), Arany-féle kötöttségi számát 
(KA), CaCO3 (%) -tartalmát, humusztartalmát (%), AL-oldható P2O5 és K2O-
tartalmát az 1. táblázatban foglaltuk össze.
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A begyűjtött talajmintákat először a hagyományos talajtani laborvizsgálatoknak 
vetettük alá (Bellér 1997). A minták kémhatása gyengén lúgos vagy lúgos 
(8.0–9.0 pH H2O közötti), a legmagasabb pH-t a vörös rétegben mértük. 
Ennek oka lehet a feltételezett kiégetés, hiszen a hamu kémhatása szintén 
erősen lúgos. 

Mintaszám cm
pH 

H2O
pH KCl KA

CaCO3 

%

H

%

AL-oldható

P2O5

(mg/ 100g)

AL-oldható 

K2O 

(mg/ 100 g)

Fő tér 1 0-40 8.5 7.7 23 45 1.82 125.4 22.8

Fő tér 2 40-60 8.5 7.7 36 27 3.09 160.5 78.8

Fő tér 3 60-85 8.9 8.0 40 29 0.12 132.8 135.9

Fő tér 4 85-110 9.0 8.0 41 25 0.45 141.0 120.1

Fő tér 5 110-140 8.0 7.5 47 31 4.31 197.0 108.2

Fő tér 6 140-190 8.2 7.8 38 36 3.68 214.5 68.4

Fő tér 7 190-230 8.5 8.0 30 44 1.94 190.0 60.4

Fő tér 8 230- 8.6 7.8 27 25 1.34 142.0 66.6

1. táblázat Laborvizsgálati eredmények az egész talajszelvényre nézve szintenként

A fizikai féleség szempontjából a talajokra a lazább, kevésbé kötött homokos, 
homokos vályog összetétel volt jellemző. Mivel városi talajról van szó, 
nem meglepő, hogy elég változatos összetételűek a talajszintek. A kalcium-
karbonát mennyisége mindegyik szintben nagyon magas százalékokat mutat, 
mely a kőzetekből, törmelékekből eredeztethető. A humusztartalom a szintek 
többségében kedvező, kivéve a két vörös rétegét, hiszen ott nagyon csekély a 
humusz mennyisége, amely szintén a kiégetés mellett szól. A foszfor és kálium 
értékeket tekintve a kálium szintén a két vörös rétegben mutatja a legnagyobb 
értékeket, amely szintén utalhat a hamu, egyben a kiégetés folyamatára. A 
foszfor értékek inkább a vörös rétegek alatti, mélyebb szintekben mutatnak 
magas értékeket, mely valószínűleg csontokból származhat, hiszen a járdától 
körülbelül 180 cm-re is találtak a régészeti feltárások során csontvázat. Már 
a késő római korban se volt szokatlan, hogy a romok közé temetkeztek az 
emberek. 
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Nehézfémtartalmi-vizsgálatok

   

   
4. ábra Kadmium, réz, ólom és cinktartalom a vizsgált talajszintekben

A nehézfémtartalmi vizsgálatok azt mutatták, hogy a vörösre égett réteg 
alatti minták a legterheltebbek rézzel, ólommal és cinkkel. Ennek oka 
valószínűsíthetően a középkori fémmegmunkálás és a fórum környéki 
kovácsműhelyek tevékenysége, illetve az akkori életvitel lehet. Az 
eredményeket a 4. ábra szemlélteti, melyen sötét oszlopokkal emeltük ki az 
adott elemre vonatkozó szennyezettségi határérték túllépését. 

Termoanalitikai vizsgálatok

A termoanalitikai kiértékelés alapján általánosságban elmondható, hogy a 
mintákban, legnagyobb mennyiségben kvarc és karbonát ásványok fordulnak 
elő, főleg kalcit (17-40%), mely a vörös sánc rétegben is dominál. A kiégett 
vörös réteg alatt már szervesanyag is megjelenik a talajszintekben, illetve két 
exoterm csúcs 400-500 °C környékén, melyek a szén jelenlétét feltételezik 
(5. ábra).
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           Fő tér 3 - Vörös réteg 60-85 cm     Fő tér 4 – Vörös réteg 85-110 cm

 
 Fő tér - Szenes, köves réteg 110-140 cm      Fő tér 6 – Szenes, köves réteg 140-190 cm

5.ábra A vörös réteg és az alatta lévő szenes, köves rétegek termoanalitikai 
felvételei

Eredmények értékelése, megvitatása

Kutatásunk célja, főleg arra irányult, hogy mondanak-e valamit nekünk 
egyetlen szelvény feltárt talajszintjei a régi időkről, összevethetők-e az 
eredmények az eddigi vizsgálatokkal, a régészeti feltárások eredményeivel, 
2 méter bizonyíthatja-e a régészeti, történeti állítások szilárdságát. A 
laborvizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy az elhíresült vörös réteg 
kiugróan lúgos kémhatása utalhat arra, hogy kiégetés során keletkezett, 
melyet alátámaszthatnak a kálium-tartalmi értékek, a magas vas és 
egyéb fémtartalom, illetve a termoanalízis eredménye, mely semmilyen 
szervesanyag, agyagásvány jelenlétére sem utal ezekben a rétegekben. 
A vörös réteg alatti szintek magas fémtartalmi értékei a régészeti feltárások 
során előkerült régi edények, szobrok, vázák és egyéb tárgyak jelenlétéből 
adódhatnak. Ezekben a szintekben a termoanalitikai vizsgálatok alapján 
a szén jelenléte is feltételezhető, melynek exoterm csúcsai 400-500 °C 
között jellemzőek. A terepi megfigyeléseink és a régészeti jegyzőkönyv is 
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szenes rétegként jellemzi ezeket a talajszinteket. A humusztartalom ezekben 
a talajszintekben magas értékeket mutatnak, ahogy a termoanalitikai 
felvételeken is jellemző a szervesanyag megjelenése. 

Összefoglalás

A soproni vörös sánc már több kutató érdeklődését is felkeltette, melyből 
korábban kémiai, mágneses és termolumineszcens vizsgálatok is készültek.  
A vizsgálatok eredményeit összevetve a saját eredményeinkkel jó egyezést 
tapasztaltunk. A soproni vörös sánc mikroszondás elemzése szerint 
(György & Takács, 1988), a legmagasabb %-os elemelőfordulást a Si és 
a Ca mutatta a mintákban, ahogy a termoanalitikai felvételek alapján a 
Fő téri talajszelvényünknél is, főleg a SiO2 és a CaCO3 tartalom dominált 
a talajmintákban. Benkő Lázár (1988) az anyag bőséges kvarctartalma, 
- mely nálunk is igazolódott – miatt termolumineszcencia vizsgálatait 
főleg a nagyszámú kvarczárványokra építette. Vizsgálatai alapján a minta 
kora 835 évre tehető, melynek becsült hibája ± 12%, tehát a sánc kiégése 
a termolumineszcencia mérés szerint 1151 körül történhetett. Korábban 
történtek mágneses anomália vizsgálatok is, de ezek kevésbé megbízható 
eredményeket adtak mivel a városban rendkívül sok zavaró tényezővel kellett 
számolni, azonban azt meg lehetett állapítani, hogy a kiégetés 400-500 °C felett 
történhetett. Ezek a korábbi eredmények és a mostani talajszelvény eredményei 
is összhangban vannak egymással, hiszen a lúgos kémhatás, a szervesanyag 
és egyéb ásványok hiánya 300-600 °C környékén jelezheti ezeknek a 
rétegeknek a kiégetését. A jövőben érdemes lenne kiegészítő vizsgálatokat 
is végezni, esetleg más helyen feltárt sánc rétegekből vett mintákkal, melyek 
Sopron területén még megtalálhatók, illetve összehasonlítani más helyekről 
származó vörös sánc rétegekkel.
A vizsgálatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a több évezredes 
emberi hatás megmutatkozik a város mai szerkezetében és a technosolok 
kialakulásában. A talajtani, nehézfém-tartalmi és termoanalitikai vizsgálatok 
pedig választ adhatnak a múltunk eddig nem tisztázott kérdéseire, valamint 
elősegítik megérteni a városökológiai összefüggéseket. 
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SZÉNHIDROGÉNNEL SZENNYEZETT 
TERÜLETEK KÖRNYEZETHIGIÉNÉS 

VIZSGÁLATA

Radó Júlia
Szent István Egyetem, 

Gödöllő, Magyarország

Szoboszlay Sándor
Szent István Egyetem, 

Gödöllő, Magyarország

Absztrakt

Kutatásunk során figyelmünket az Acinetobacter nemzetség 
tagjainak vizsgálatára fordítottuk, mivel az utóbbi években mind gyakrabban 
számolnak be a multirezisztencia fokozódásáról klinikai környezetben izolált 
képviselőik között. A környezetvédelem számára ugyanakkor széleskörű 
szénhidrogén bontó képességük is ismert. Célunk egy szénhidrogénnel 
szennyezett területekről származó, környezeti eredetű izolátumokat tartalmazó 
törzsgyűjtemény létrehozása és folyamatos bővítése, valamint antibiotikum 
rezisztencia és szénhidrogén-bontási vizsgálatok elvégzése volt. Kísérleteink 
során megállapítottuk, hogy a környezeti eredetű izolátumoknál – klinikai 
társaikhoz hasonlóan – többszörös antibiotikum rezisztencia detektálható. 
Az esetenként kiváló szénhidrogén-bontási és jó adaptációs képességekkel 
jellemezhető Acinetobacter fajok a szénhidrogénnel szennyezett környezetben 
megjelenhetnek, patogén jellegük és antibiotikum rezisztenciájuk révén 
veszélyeztethetik az emberi egészséget.

Kulcsszavak: Acinetobacter, antibiotikum rezisztencia, szénhidrogén-bontás
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Bevezetés

Napjainkban egyes, a környezetben is általánosan elterjedt fakultatív 
patogén kórokozók mind nagyobb környezetegészségügyi problémát 
jelentenek, mivel nem csak klinikai körülmények között fertőzhetnek, hanem 
számos esetben kórházi környezeten kívül is képesek betegség kialakítására. 
Humán egészségügyi vonatkozásban jelentőségüket fokozza az antibiotikum 
rezisztencia kialakulása és terjedése, mely egyes mikrobanemzetségek 
esetében multirezisztenciához vezethet. Számos opportunista kórokozó 
ugyanakkor – ismert patogén tulajdonságai mellett – kiváló biodegradációs 
képességgel is rendelkezik, így szénhidrogénnel szennyezett területeken, 
számukra kedvező körülmények között felszaporodhat és az átlagos 
környezeti detektálhatóságukhoz képest nagyobb jelentőséggel bírhat. 
 Az utóbbi időben a hasonló tulajdonságokkal (patogenitás, 
többszörös rezisztencia, biodegradációs jelentőség) jellemezhető csoportok 
közül egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szakemberek az Acinetobacter 
nemzetség törzseire. A nozokomiális megbetegedésekért felelős fakultatív 
patogén baktériumok körében képviselői a leggyakrabban kimutatható 
mikroszervezetek közé tartoznak, az antibiotikumokkal szemben mutatott 
ellenállásuk fejlődése és terjedése pedig komoly kihívások elé állítja az 
orvostudományt. 

A nemzetség környezeti eredetű képviselőivel kapcsolatban azonban 
kevesebb információ áll a rendelkezésünkre a szakirodalomban, így munkánk 
során e környezetegészségügyi és környezetbiztonsági szempontból jelentős 
témakör kutatását tűztük ki célul:

- Szénhidrogénnel szennyezett területekről származó Acinetobacter 
törzsgyűjtemény létrehozása

- Antibiotikum rezisztencia vizsgálatok elvégzése
-  Szénhidrogén-bontási képesség vizsgálata

Anyag és módszer

Az Acinetobacter fajok környezeti detektálására, azonosítására, 
valamint részletes tulajdonságaik (antibiotikum rezisztencia, szénhidrogén-
bontás) feltárására irányuló vizsgálatokat a Szent István Egyetem 
Környezetvédelmi- és Környezetbiztonsági Tanszékén, valamint a Regionális 
Egyetemi Tudásközpontban végeztük. Munkánk során az előírásoknak 
megfelelően, a sterilitás szabályait betartva dolgoztunk.
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Mintavételezés

Az Acinetobacter fajok izolálása céljából az ország 16, különböző 
pontján elhelyezkedő, szénhidrogénnel szennyezett kárhelyről történt talajvíz 
mintavételezés a vonatkozó Magyar Szabványnak megfelelően (MSZ 21464: 
1998. Mintavétel felszín alatti vizekből). A talajvíz mintavétele minden 
esetben a kárhelyen létesített észlelő kút igénybevételével, steril acél bailer 
segítségével történt, majd a minták ~4°C-on szállítva kerültek laboratóriumba.

Acinetobacter nemzetség tagjainak izolálása 

A szakirodalmi adatok alapján rendelkezésünkre álló lehetőségek 
közül a tenyésztésre alkalmasnak ítélt tápközegek esetében kialakítottunk egy 
olyan módszeregyüttest, mely a vizsgált nemzetségre nézve kellően szelektív 
izolálást tett lehetővé. 

Első lépésben a beérkezett környezeti mintákból tízes alapú hígítási 
sort (100-103) készítettünk és az Acinetobacter dúsító tápoldatot (Baumann, 
1968) alkalmaztunk. 48 órás, 160 rpm fordulatszám mellett, 30oC-on történő 
inkubáció után lemezeket öntöttünk a Leeds Acinetobacter Medium (Jawad 
et al., 1994) segítségével. A kiöntött lemezeket saját tapasztalataink és 
szakirodalmi utalások (Towner, 2006) alapján 28 oC-os hőmérsékleten, 48-
72 órán át inkubáltuk, majd a típusos telepeket tisztító szélesztés után, ferde 
agarra oltottuk, további vizsgálatok és törzsfenntartás céljából.

Identifikáció

Az Acinetobacter nemzetség tagjainak identifikálására vonatkozó 
szakirodalmi információk szűkösek voltak és elsősorban molekuláris 
biológiai módszerekre fókuszáltak. Ezek alapján a környezeti izolátumok 
identifikálásához a 16S rDNS szekvencia analízis módszerét választottuk.

A molekuláris biológiai alapokon nyugvó fajazonosítás 
megvalósításához azonban szükség volt olyan elővizsgálatok végrehajtására, 
melyek az esetleges fals identifikációk számát minimálisra szorítják. 
Választásunk így az oxidáz- és kataláz- tesztre esett, és csupán a megfelelő 
biokémiai aktivitás profillal jellemezhető törzsek esetében hajtottuk végre a 
molekuláris biológiai alapú identifikációt.

A 16S rDNS szekvencia analízishez első lépésben DNS-t izoláltunk 
a jelölt törzsekből, majd PCR reakciót futtattunk a 27f és az 1492r primerek 
(Lane, 1991) segítségével. A PCR termék tisztítása után munkánkat agaróz 
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gélelektroforézissel ellenőriztük. Szekvenáló PCR reakciót futtattunk, majd 
kapilláris gélelektroforézissel meghatároztuk a szekvenciákat, melyeket 
elemeztünk és nemzetközi adatbázissal vetettünk össze, hogy faj szinten 
meghatározhassuk az azonosításra váró baktériumtörzseket.

Antibiotikum rezisztencia vizsgálat

Az antibiotikum rezisztencia vizsgálatát fenotípusos módszerrel, az 
ún. E-teszt®-tel (AbBiodisk, Solna, Svédország) hajtottuk végre, mely az 
antibiotikum rezisztencia számszerű/kvantitatív értékelését teszi lehetővé. A 
vizsgálatokat a Clinical Laboratory Standards Institute által meghatározott 
módszer szerint végeztük (CLSI, 2006).
A vizsgálatba vont törzsekből „overnight” tenyészetet hoztunk létre, majd 
fiziológiás sóoldatban 0,5 McFarland zavarosságú baktérium szuszpenziót 
készítettünk (McFarland, 1907), melyet steril vattapálca segítségével előre, 
petri csészébe kiöntött Müller-Hinton agarra szélesztettük. Ezt követően 
E-teszt csíkot helyeztünk a baktériumgyepre, majd a lemezeket 35°C-on 24 
óráig inkubáltuk.
A vizsgálatokban 7 hatóanyagcsoportba tartozó, 12 antibiotikum készítményt 
(Cephalosporinok – cefepime, cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone; 
Kinolonok – ciprofloxacin, ofloxacin; Aminoglikozidok – gentamicin; 
Karbapenemek – imipenem, meropenem; Penicillinek – piperacillin; 
Rifamycinek – rifampicin; Glicilciklinek – tigecycline) vizsgáltunk, melyek 
a klinikai gyakorlatban használt készítményekből kerültek kiválasztásra 
(CLSI, 2006; Fürst, 2004).
Az inkubációt követően a tesztcsíkokon feltüntetett koncentráció gradiens 
segítségével meghatároztuk a minimális gátló koncentrációt (MIC, Minimal 
Inhibitory Concentration; µg/ml értékben) és a CLSI ajánlásai alapján 
érzékeny (S–sensitive), átmeneti (I–intermediate), vagy rezisztens (R–
resistant) kategóriába soroltuk a törzseket (CLSI, 2007). 

Gravimetria

A szénhidrogén bontó képesség szemikvantitatív meghatározására 
alkalmas gravimetriás eljárás első lépésében 72 órás folyékony tenyészetet 
hoztunk létre, melyet „OIR III” tápoldatba oltottunk (2 ml 3:2 arányú gázolaj-
kőolaj keveréket tartalmazott, mint egyetlen szénforrást) és 120 órán keresztül 
szobahőmérsékleten rázattuk.
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A rázatás után a mintákból gravimetriás méréssel, extraháló szerek 
(3x50 ml petroléter és 1x50 ml kloroform) segítségével leválasztottuk 
a megmaradt olajat, melyet bepárlással forráspont különbség alapján 
elválasztottunk az oldószertől.

Mérés előtt a maradék szénhidrogént 60oC-on, Memmert típusú 
szárítószekrényben súlyállandóságig szárítottuk, majd az abiotikus 
kontrollhoz viszonyítva %-ban fejeztük ki a szénhidrogén bontási képességet.

Szénhidrogén bontásért felelős génszakaszok molekuláris biológiai 
vizsgálata

A szénhidrogén bontási képesség molekuláris biológiai vizsgálata 
során egy alifás szénhidrogének lebontását katalizáló enzimet, az alkán-1-
monooxigenázt kódoló alkB gén jelenlétét kutattuk a bakteriális genomban, 
melyhez PCR reakciót végeztünk egy, a nemzetségre nézve specifikus 
primerpár segítségével (AcalkMf - 5’-CATCA(C/T)AAGCGTGC(A/C)GC-
3’; AcalkMr - 5’-TTCCAGCTATGCTCTGGCAT-3’.

 
Eredmények

Acinetobacter törzs jelöltek identifikációjára vonatkozó eredmények

Munkánk során 16 kárhelyről származó 239 szénhidrogénnel 
szennyezett környezeti mintát vizsgálatunk. A 16S rDNS szekvencia 
analízis eredményei alapján az oxidáz-, kataláz - teszten átesett törzsek 
100%-a bizonyult az Acinetobacter nemzetség képviselőjének, azaz minden 
olyan törzset, amelyet a többlépcsős kísérletben a molekuláris genetikai 
vizsgálatokig juttattunk, az Acinetobacter nemzetség tagjaként sikerült 
azonosítanunk. 

A nemzetség tagjaként identifikált 16 izolátum 5 mintavételi helyszín 
13 mintavételi pontján létesített monitoring kútjának talajvíz mintájából 
származott (1. sz. táblázat). 
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1. sz táblázat: A munkánk keretében izolált környezeti Acinetobacter törzsek 
származására és 16S rDNS alapú identifikácójára vonatkozó adatok

Faj
Törzs

jelölés

Mintavétel helye Mintázott

közeg

Mintavétel

időpontja

Identifikáció

megbízhatósága

1. A. baumannii Sk-V/3 Siklós talajvíz 2011.06.21 99,62%

2. A. calcoaceticus 1/2 Vác talajvíz 2011.06.23 99, 62%

3. A. calcoaceticus 5/06/4 Vác talajvíz 2011.06.23 99,55%

4. A. calcoaceticus PM5 Polgár talajvíz 2011.07.05 99,92%

5. A. calcoaceticus PM7 Polgár talajvíz 2011.07.05 99,77%

6. A. calcoaceticus PM13 Polgár talajvíz 2011.07.05 99,62%

7. A. calcoaceticus PM7/3 Polgár talajvíz 2011.08.09 99,93%

8. A. calcoaceticus PM15/3 Polgár talajvíz 2011.08.09 99,85%

9. A. calcoaceticus DM-5/1 Dunavarsány talajvíz 2011.09.20 99,71%

10. A. pittii BUT-8/1 Bugyi talajvíz 2011.10.04 99,72%

11. A. johnsonii ST-2 Siklós talajvíz 2012.02.20 99,83%

12. A. calcoaceticus Sk-V Siklós talajvíz 2012.05.29 99,83%

13. A. calcoaceticus 5/06 Vác talajvíz 2012.06.12 99,67%

14. A. calcoaceticus 22 Vác talajvíz 2012.06.12 99,83%

15. A. calcoaceticus 24 Vác talajvíz 2012.06.12 99,85%

16. A. calcoaceticus 42 Vác talajvíz 2012.06.12 99,67%

8 olyan izolátum állt továbbá rendelkezésünkre, melyeket nem 
célzott vizsgálatok keretében azonosítottak a Tanszéken folyó kutatómunka 
során. Ezzel megteremtettük egy olyan, környezeti eredetű Acinetobacter 
gyűjtemény alapjait, mely a továbbiakban lehetővé teszi a nemzetségre 
vonatkozó alapinformációk gyűjtését és a nemzetség környezeti jelentőségének 
közelebbi megismerését. A továbbiakban az e 24 törzs esetében végrehajtott 
vizsgálatok eredményeit mutatom be.

Antibiotikum rezisztencia vizsgálatok eredményei

A vizsgált 12 hatóanyagból 4 bizonyult 100%-ban hatékonynak 
(gentamicin, ciprofloxacin, ofloxacin, tigecycline). Több alkalommal 
mutattunk ki átmeneti rezisztenciát a Cefalosporin hatóanyagcsoport 
képviselői, valamint a piperacillin és a rifampicin hatóanyag vizsgálata során. 
Észleltünk egy multirezisztens környezeti törzset, a T3N6 – Acinetobacter 
beijerinckii izolátumot, mely több hatóanyagcsoporttal szemben bizonyult 
ellenállónak, melyek közt ott volt a klinikai gyakorlatban elsődlegesen 
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választandó szer, az imipenem is. A rezisztencia vizsgálatok eredményeit a 
2. sz. táblázat mutatja. 

2. sz. táblázat: A környezeti eredetű Acinetobacter törzsek antibiotikum rezisztencia 
vizsgálatának eredményei

Hatóanyag csoport K A F C G P R

Hatóanyag IP MP GM CI OF CT
T

Z
TX PM TGC

P

P
RD

Törzs jele Faj             

Sk-V/3 A.baumannii S S S S S S S I S S S I

TN6 A.calcoaceticus S S S S S I S I I S I I

PT2/2 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

PT3/6 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

PT3/9 A.calcoaceticus S S S S S S S I S S I I

1/2 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

5/06/4 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

PM5 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S R I

PM7 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

PM13 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S R I

PM7/3 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S S I

DM-5/1 A.calcoaceticus S S S S S I S I I S I I

Sk-V A.calcoaceticus S S S S S I S S S S I I

5/06 A.calcoaceticus S S S S S I S I I S I I

22 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

24 A.calcoaceticus S S S S S I S I S S I I

42 A calcoaceticus S S S S S I S I I S I R

PM15/3 A.pittii S S S S S I S I S S I I

BUT-8/1 A.pittii S S S S S I S S S S I I

T3N6 A.beijerinckii R R S S S R R R R S I S

Z4N3 A.beijerinckii S S S S S S S S S S S S

Z4SZ2 A.johnsonii S S S S S S I S S S S S

ST-2 A.johnsonii S S S S S S S S I S I I

T3N9 A.venetianus S S S S S S S S S S S I
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K-Karbapenemek, IP-imipenem, MP-meropenem; A-Aminoglikozidok, GM-
gentamicin; F-Fluorokinolonok, CI-ciprofloxacin, OF-ofloxacin; C-Cefalosporinok, 
CT-cefotaxime, TZ-ceftazidime, TX-ceftriaxone, PM-cefepime; G-Glicilciklinek, 
TGC-tigecycline; P-Penicillinek, PP-piperacillin; R-Rifamycinek, RD-rifampicin
S-érzékeny, I-átmeneti rezisztencia, R-rezisztens

A szénhidrogén bontás megállapítását célzó vizsgálatok eredményei

A szénhidrogénnel szennyezett területekről származó Acinetobacter 
törzsek szénhidrogén-bontási képességének eredményeit a 3. sz. táblázatban 
foglaltuk össze.  

3. sz. táblázat: A környzeti eredetű Acinetobacter törzsek szénhidrogén-bontó 
képessége gravimetriás és molekuláris biológiai vizsgálatok alapján

Izolátumok adatai Gravimetriás mérés adatai

Szénhidrogénbontás 
megállapítását célzó 
molekuláris biológiai 
vizsgálat eredményei

Törzs
Jele

Faj
Szénhidrogén-bontási 

képesség (abiotikus 
kontrollhoz viszonyítva)

Alkán-1-monooxigenáz 
kódoló alkB gén
Van(+)/nincs(-)

Sk-V A.calcoaceticus 93,7% +
22 A.calcoaceticus 91% +
42 A.calcoaceticus 88,3% +

DM-5/1 A.calcoaceticus 87,4% +
24 A.calcoaceticus 87,4% +

5/06 A.calcoaceticus 85,6% +
PT3/9 A.calcoaceticus 85,6% +

1/2 A.calcoaceticus 79% +
PM15/3 A.calcoaceticus 76,8% +
Sk–V/3 A.baumannii 75,3% +

TN6 A.calcoaceticus 72% +
PM7/3 A.calcoaceticus 70,1% +
T3N9 A.venetianus 64,1% +
PM7 A.calcoaceticus 60,8% +
PM13 A.calcoaceticus 57,3% +
PT3/6 A.calcoaceticus 52% +

BUT-8/1 A.pittii 47,4% +
PT2/2 A.calcoaceticus 47,1% +
Z4N3 A.beijerinckii 41,8% +
T3N6 A.beijerinckii 41,1% -
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5/06/4 A.calcoaceticus 33% +
Z4-SZ2 A.johnsonii 25,9% -

ST-2 A.johnsonii 9% -
PM5 A.calcoaceticus 8,1% +

A gravimetriás mérések során a törzsek bontási képessége széles 
skálán mozgott, azonos fajba tartozó törzseknél is tapasztaltunk igen nagy 
eltérést a visszamaradt olaj tömegében. Többségében azonban a vizsgált 
Acinetobacter törzsek - a szakirodalomban olvasottaknak megfelelően jó 
szénhidrogén-bontási képességet mutattak (> 35%).
 A nemzetség szénhidrogénbontását célzó molekuláris genetikai 
vizsgálatok során az alifás szénhidrogénekre vonatkozó bontási képességet 
meghatározó enzim termelődéséért felelős génszakaszok keresésekor a 
24 környezeti eredetű izolátum közül 21 törzs esetében mutattuk ki a 340 
bázispárból álló alkán-1-monooxigenáz enzimet kódoló alkB gént (3. sz. 
táblázat). 

Összefoglalás

Munkánk során célunk volt egy szénhidrogénnel szennyezett 
területekről származó Acinetobacter törzsgyűjtemény létrehozása a környezeti 
kimutatás eszköztárának fejlesztése és adaptálása révén, majd az izolátumok 
antibiotikum rezisztencia profiljának, és szénhidrogén-bontó képességének 
meghatározása. 

Vizsgálataink során 16 kárhelyről származó, 239, szénhidrogénnel 
szennyezett környezeti minta vizsgálata alapján, egy többlépcsős izolálási 
módszeregyüttes kialakításával és alkalmazásával sikeresen gyarapítottuk 
törzsgyűjteményünket, így összesen 24 környezeti eredetű Acinetobacter 
törzs állt rendelkezésünkre a további vizsgálati irányok végrehajtásához. 
Kísérleteink eredményeképpen megállapítottuk, hogy a környezeti eredetű 
törzseknél is detektálható többszörös antibiotikum rezisztencia, valamint 
több esetben tapasztaltunk a rezisztencia fokozódására utaló jeleket. A 
szénhidrogén-bontási képesség meghatározása során a vizsgált törzsek 
esetenként kiváló bontási képességet mutattak, és legtöbbjük bakterilis 
genomjában detektáltuk az alkán-1-monooxigenáz enzimet kódoló alkB gént 
is. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az Acinetobacter nemzetség 
képviselői szénhidrogénnel szennyezett területeken megjelenhetnek, így a 
jövőben gyakoriságuk és jellemző tulajdonságaik nyomon követése további 
figyelmet érdemel.
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Absztrakt

A Fusarium gombafajok által termelt élelmiszer- és 
takarmányszennyező zearalenon (ZEA) ösztrogénhatása révén zavarja 
az hormonrendszer működését, így fontos annak kiküszöbölése, melyre 
a biotranszformációs módszerek sikeres megoldást jelenthetnek. Célunk 
olyan mikroszervezetek kiválasztása volt, amelyek eredményesen képesek 
a ZEA bontására hormonhatású melléktermékek keletkezése nélkül. Ehhez 
adaptáltuk a Saccharomyces cerevisiae BLYES biolumineszcens bioriporter 
rendszert, mely az ösztrogénhatás detektálására alkalmas. A biológiai 
hatáselemzés ellenőrzését analitikával (HPLC-FLD, ELISA) végeztük.
Ezen komplex rendszerrel kiválasztottuk a legjobban bontó biztonságos 
törzseket, valamint bebizonyosodott, hogy nagyarányú toxinbontás mellett 
is maradhat hormonhatás. Eredményeink hangsúlyozzák a biotesztek 
fontosságát, melyekkel vizsgálhatunk nagyszámú törzsgyűjteményeket és a 
metabolizmuskutatás területén is új lehetőségeket biztosít.

Kulcsszavak: zearalenon, biodegradáció, Saccharomyces cerevisiae BLYES
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Bevezetés

A mikotoxinok penészgombák másodlagos anyagcseretermékei, 
amelyek az élőlényekre rendkívül mérgező hatásúak. 

Európában a Fusarium fajok által megtermelt toxinok, köztük a ZEA 
és bomlástermékei okoznak jelentős állat- és humánegészségügyi kockázatot, 
főként szaporodásbiológiai és ivarzási problémákat okoznak (Zinedine 2005).

Mindezen káros hatások miatt fontos az élelmiszer- és takarmány-
alapanyagokból a mikotoxinok minél hatékonyabb kiküszöbölése. Jelenleg 
törvényi úton szabályozott a takarmányok és gabonafélék megengedhető 
mikotoxin-szennyezettsége, melyekre elfogadott legmagasabb ZEA 
koncentráció a 2006/576/EK alapján alapanyagfajtától függően 0,1-3 mg/kg 
között lehet (EC 2006). 

A mikotoxin-szennyezettség csökkentésére a fizikai eljárások mellett 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biodegradáción alapuló módszerek; 
valamint a szennyezettség mértékének megállapítására az analitikai 
módszerek mellett, a biológiai hatásmérésen alapuló módszerek kapnak egyre 
nagyobb figyelmet. A biomonitoring módszerek előnye, hogy a tényleges 
kockázatra mutatnak rá, hiszen olyan vegyületek hatásairól is információt 
adnak, amelyeket analitikával nem vizsgálunk.

Célkitűzés

Célunk volt egy komplex rendszer kialakítása, amellyel megbízhatóan 
mérhető a toxin illetve annak ösztrogénhatásának jelenléte vagy hiánya. Ezért 
egy biolumineszcens élesztő alapú, hormon- és citotoxikus hatás mérésére 
alkalmas rendszert adaptáltunk toxinbontási kísérletekhez.

Célkitűzéseink között szerepelt továbbá olyan jól bontó 
mikrobatörzsek szelekciója, amelyek toxikus metabolitok nélkül képesek a 
ZEA degradációjára. 

Anyag és módszer

A biolumineszcens élesztő alapú bioriporter rendszer a Saccharomyces 
cerevisiae élesztőtörzs genetikailag módosított törzseit használja a 
hormonhatású anyagok kimutatására. Az 1. ábrán látható biolumineszcencia 
alapú BLYES teszt esetében humán ösztrogén receptor génjét integrálták a 
genomba. A folyamatban két plazmid játszik szerepet, amelyek tartalmazzák 
a fénykibocsátásért felelős lux illetve frp géneket. A plazmidokon kódolt 
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gének egyszerre, két irányban íródnak át, melyet divergens promóterek és 
beillesztett ösztrogén válaszelemek tesznek lehetővé. A lux és frp gének 
együttes átíródása következtében fénykibocsátás tapasztalható, mely 
hormonhatású anyag jelenlétében megnövekedett intenzitású (Sanseverino et 
al. 2005).

1. ábra: A BLYES-teszt működési sémája (Sanseverino et al. 2005)

Vizsgálataink során elsőként a BLYES tesztszervezet érzékenységét 
vizsgáltuk a ZEA-ra és annak leggyakoribb metabolitjaira az alfa- és 
béta-zearalenolra. A vizsgálatokat a mérési protokoll szerint alkalmaztuk 
(Sanseverino et al. 2008).

Bontási Kísérlet

Kísérletünkben szénhidrogén-szennyezett területekről izolált, 
meglévő törzsgyűjteménybe tartozó mikroszervezeteket bontási kísérletbe 
állítottuk, a felülúszó mintákat pedig komplex vizsgálati rendszerrel 
vizsgáltuk, amely biológiai (BLYES), kémiai analitikai (HPLC), és 
immunanalitikai (ELISA) méréseket tartalmazott.  

A kísérletekhez a ZEA-t a Fermentek Kft-től (Izrael) szereztük be és 
acetonban oldottuk 1000 µg/ml-es koncentrációig.

Kísérleti Rendszerek

A biodegradációs kísérletek Erlenmeyer lombikban folytak, 3 
párhuzamos rendszer beállításával. A kísérlet közege 5 ml OD600 = 0,6-os 
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sejtsűrűségű inokulummal beoltott, 1 μg/ml ZEA-val kontaminált LB tápoldat 
(45 ml) volt, mely mellé szintén 1 μg/ml ZEA-val kontaminált mikrobamentes 
kontrollt állítottunk. 

A kísérleti rendszereket 7 napon keresztül inkubáltuk (28ºC, 170 
rpm), és naponta mintáztuk. A mintákat lecentrifugáltuk (15000 rpm, 4ºC, 20 
min.), a felülúszót a pellettől külön tároltuk -20ºC-on. A felülúszót és a pelletet 
akkreditált kémiai analitikai laboratóriumok vizsgálták nagyteljesítményű 
folyadék-kromatográfia módszerrel (Wessling Hungary Kft.), illetve 
immunanalitikai módszerrel (ELISA) (Soft Flow Hungary Kft.).

A HPLC vizsgálat során a műszert fluoreszcens detektorral felszerelve 
alkalmazták. A szétválasztás a C18-as oszlopon (Vydec Denali, 4.6x150 mm; 
5 μm) izokratikus körülmények között történt. A ZEA-t 274 nm (extinkció) 
és 440 nm (emisszió) hullámhosszon detektálták.

 A toxinkoncentrációk ELISA Kittel történő meghatározása 
Toxiwatch rendszerben történt, melynek kimutathatósági tartománya 8–1 ng/
ml, a detektálási határ 0,142 ng/ml, a mérési határérték pedig 0,79 ng/ml volt. 

A degradációs kísérlet felülúszó mintáinak biológiai hatáselemzése 
során a BLYES törzset alkalmaztuk. A tesztszervezetet 30 ml leucin- és uracil-
szelektív tápoldatba oltottuk, majd egy éjszakán át szaporítottuk (30°C, 200 
rpm).

A mintáknál egy lumineszcencia intenzitási értéket határoztunk meg 
Froehner és munkatársai (2002) által kidolgozott, de módosított egyenlet 
alapján, mivel nem biolumineszcencia gátlási, hanem intenzitási százalékban 
adtuk meg a kontrollhoz viszonyított fénykibocsátás változást:

Intenzitás (%) = )1(*100* -ú
û

ù
ê
ë

é
÷
ø

ö
ç
è

æ -
K

MK

K = negatív kontroll biolumineszcencia értéke
M = minta fénykibocsátási értéke 

A statisztikai értékelést STATISTICA 7 (StatSoft Hungary Kft.), 
PAST (Hammer et al. 2001) és Microsoft EXCEL (Microsoft Inc., 135 
Redmond, USA) szoftverrel végeztük.

Eredmények és értékelésük

A 2. ábrán a mikotoxin-koncentráció függvényében ábrázoltuk a 
BLYES tesztszervezet biolumineszcencia változását. A koncentráció-válasz 
függvény lineáris részéből meghatároztuk az 50%-os hatásos koncentráció 
(EC50) és legkisebb ható koncentráció (LOEC) értékeket, amelyeket az 1. 
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táblázat tartalmaz. Ezáltal elmondhatjuk, hogy a tesztszervezet érzékeli a 
ZEA mellett annak erősebb (α-ZOL) és gyengébb (β-ZOL) hormonhatású 
metabolitját. 

2. ábra: A zearalenont és metabolitjait ábrázoló koncentráció-válasz függvény

1. táblázat: A zearalenonnak és metabolitjainak toxicitási értékei

ZEA α-ZOL β-ZOL

EC50 (ppm) 0,09 0,066 0,95 

LOEC (ppm) 0,003 0,002 0,016 

Kísérleteink során a mikroszervezetek bontási potenciálját 
hasonlítottuk össze azon képességgel, hogy milyen mértékben tudják a káros 
biológiai hatást megszűntetni. Az 2. táblázatban látható analitikai eredmények 
alapján a mikroszervezeteket bontási képességük szerint három csoportba 
soroltuk:

I. kiváló (>90%-os) 
II. jó (>50%-os) 

III. elégtelen (<50%-os) 
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2. táblázat: A bontási kísérletbe vont mikrobatörzsek zearalenonra vonatkozó 
átlagos bontási potenciálja kémiai- (HPLC) és immunanalitikai (ELISA) mérésekkel 
a mikrobamentes kontrollhoz viszonyított százalékos arányban. A vizsgálatok három 

párhuzamos rendszerben történtek.

HPLC ELISA

Bontási 
potenciál (%)

Bontási 
potenciál (%)

I.

Streptomyces cavourensis K14 98,46 ± 0,00 92,99 ± 1,75

Gordonia paraffinivorans NZS6 98,20 ± 0,00 78,89 ± 4,80

Rhodococcus pyridinivorans K402 93,63 ± 4,31 93,02 ± 0,76

Rhodococcus pyridinivorans K404 90,93 ± 0,53 93,00 ± 0,36

II.

Rhodococcus pyridinivorans K408 87,24 ± 2,83 85,39 ± 1,02

Pseudomonas pseudoalcaligenes FEH28 86,96 ± 0,74 82,69 ± 1,14

Rhodococcus erythropolis NI1 75,95 ± 1,00 70,93 ± 2,56

Rhodococcus pyridinivorans AK37 61,14 ± 2,77 64,67 ± 1,77

Rhodococcus ruber N361 54,70 ± 3,46 54,60 ± 3,33

III.
Rhodococcus aetherivorans AK44 27,12 ± 2,24 30,64 ± 2,13

Rhodococcus globerolus N58 26,24 ± 20,93 19,92 ± 15,87

Az analitikai eredmények közötti összefüggést Pearson-féle 
korrelációval értékeltük. Esetünkben a korrelációs együttható a HPLC és az 
ELISA eredmények tekintetében 0,86 volt, tehát a mérések között egyenes 
arányú szoros összefüggés tapasztalható. 

A vizsgált törzsek közül négy (K14, NZS6, K402, K404) bizonyult a 
leghatékonyabbnak az analitikai eredmények alapján több mint 90%-os bontási 
képességgel. Ezek közül egyedül az NZS6 jelzésű törzs ELISA eredményei 
mutattak kiugró értéket. Ezt magyarázhatja a tesztben alkalmazott 201072-88 
monoklonális antitest, mely a ZEA és metabolitjai közötti keresztreakciókat 
is detektálta: zearalenon (138 %), α-zearalenol (91%), β-zearalenol 
(21%), α-zearalanol (69%), β-zearalanol (6%). A teszt tehát a képződő 
bomlástermékeket is érzékelte, így a ZEA-ra adott végkoncentráció ezen 
vegyületeket is tartalmazta, ami a kisebb bontási százalékot eredményezte.



357

A jól bontó törzsek 50%-nál magasabb bontási képességgel 
jellemezhetőek, amelyek közül kiemelkedő volt a K408 és a FEH28 több 
mint 80%-os bontási potenciállal, illetve valamivel kisebb bontási százalékot 
mutat az NI1, AK37 és N361 jelzésű törzs.

A harmadik csoportba az elégtelen bontóképességű törzsek tartoznak. 
Az AK44 30% közeli bontásával még képes volt a ZEA szerkezetének 
megbontására. Az N58 esetében a kismértékű bontásnál is tapasztalható 
a korábban az NZS6-nál megfigyelt eltérés, miszerint a mikroszervezet 
megbonthatta a ZEA szerkezetét, de a képződő metabolitokat érzékelve az 
ELISA teszt kisebb bontási potenciált mutatott, mint a HPLC mérés.

A minták hormonhatását a bontás során alkalmazott mikrobamentes 
kontrollhoz viszonyítottuk, amelyben bontó mikroorganizmusok hiányában a 
hormonhatás a kísérlet alatt állandó maradt.

A kísérlet teljes ideje alatt (7 nap) a minták BLYES teszttel mért értékeit 
a 3. ábra foglalja össze. A grafikon a lumineszcencia intenzitási értékeket 
mutatja, ahol a párhuzamosok közötti szórást Y hibasávokkal jelöltük. Minél 
nagyobb lumineszcencia intenzitást mutat adott bontótörzs felülúszó mintája, 
annál erősebb a minta hormonhatása, tehát a fénykibocsátás-csökkenés a 
ZEA biodegradációjára utal.

3. ábra: Az egyes törzseknél és a mikrobamentes kontrollnál (K) a zearalenon 
bontási kísérlet 1–7 napján tapasztalt hormonhatás BLYES teszttel mérve

Eredményeinkből látszik, hogy a biológiai, HPLC valamint ELISA 
eredmények korrelálnak egymással. A statisztikai értékelésnél a Pearson-féle 
korrelációs együttható -0,8 és -0,97 között volt, tehát igen szoros fordított 
arányú összefüggés tapasztalható a tesztek között. Mindezek alapján a 
mikroszervezeteknél a kisebb degradációs képesség a tesztszervezetnél 
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magasabb lumineszcencia értékkel jár, tehát kifejezettebb hormonhatás 
tapasztalható.

A biológiai eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az elégtelen 
bontási képességű törzsek (N58, AK44) felülúszó mintáinak hormonhatása 
közelít a mikrobamentes kontroll hormonhatásához.

A jól bontó törzseknél kisebb lumineszcencia intenzitást tapasztaltunk. 
Ezek közül is kiemelendő a K408 és a FEH28, hiszen az N361 és AK37 
törzsekkel szemben nagyobb bontásra voltak képesek; de azt is figyelembe 
kell vennünk, hogy három jól bontó törzs (K408, FEH28, AK37) esetében 
a hormonhatás ingadozást mutatott, valamint két törzs esetében (FEH28, 
K408) ez az emelkedett hormonhatás a kiindulási értéket is meghaladta.

A kiváló bontási képességgel rendelkező törzsek közül egy esetben 
maradt meg a hormonhatás a kísérlet végére. Az NZS6 jelzésű törzsnél a 
HPLC és ELISA tesztek eredményei között tapasztalt eltérést a biológiai 
elemzés is alátámasztotta, hiszen a keletkező metabolitokat a BLYES 
teszttel is igazoltuk. Mindezek alapján az NZS6 jelzésű törzs képes volt a 
ZEA szerkezetének megbontására, de a keletkezett bomlástermékek további 
bontására már nem, ami maradék hormonhatást eredményezett.

Az analitikai eredmények alapján kiváló csoportba sorolt törzsek 
közül a K404, K402 és K14 érdemel kitüntetett figyelmet.

A K402 és a K404 törzsek estében hasonlóság mutatkozik, hiszen 
a biodegradáció a 6. napra következett be és a kísérlet végére teljesen 
végbement, ám a folyamat alatt ezekben az esetekben is tapasztalható 
volt hormonhatás növekedés. Az NZS6-hoz hasonlóan a növekedést a 
metabolitok megjelenése okozhatta, ám ez a két törzs mind a toxint, mind a 
bomlástermékeket degradálta a bontás végére.

A hormonhatás elemzését az analitikai eredményekkel összevetve 
elmondhatjuk, hogy legeredményesebbnek a K14 bizonyult, amely az 
analitika szerinti több mint 90%-os bontási hatékonyságát a biológiai 
elemzés is alátámasztotta. A törzs a kísérlet 3. napjára teljesen megszűntette a 
hormonhatást és metabolitok megjelenése sem volt tapasztalható.

Összességében a kiváló és jól bontó törzsek közül 5 esetben (K402, 
K404, K408, FEH28, AK37) tapasztaltunk hormonhatás növekedést, mely 
a kísérlet végére csökkent/megszűnt. Fontos megemlíteni viszont, hogy 
a bontási folyamatban azokon a pontokon, ahol a hormonhatás jelentősen 
megemelkedett kockázattal kell számolni.
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Összefoglalás

Az alkalmazott komplex értékelési rendszerrel sikerült kiválasztanunk 
azon mikroszervezeteket, amelyek maradék ösztrogénhatás nélkül képesek 
voltak a ZEA bontására. A legígéretesebb törzsek a Rhodococcus és a 
Streptomyces nemzetséghez tartoztak. Vizsgálataink rávilágítottak, hogy 
kiváló toxinbontás mellett is tapasztalható kockázatot jelentő hormonhatás, 
melyre 2010-es közleményében az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal is 
felhívta a figyelmet. Eszerint a takarmányok mikotoxin-szennyezettségének 
csökkentésére irányuló eljárások során a mikotoxinok mellett a 
bomlástermékeik biológiai hatását is vizsgálni kell. 

Mindezen megfigyelések hangsúlyozzák a biológiai hatáselemző 
tesztek fontosságát a biodegradációs eljárások értékelése során. 

A kialakított komplex vizsgálati rendszerrel több száz mikrobából álló 
törzsgyűjtemény esetén szelektálhatóak a legkiemelkedőbb bontási potenciált 
mutató biztonságos törzsek. A módszerrel egyszerűen vizsgálható egy UV 
mutagenezissel kialakított könyvtár, és kiválaszthatóak a megnövekedett 
bontású egyedek. Mindemellett a metabolizmus-kutatás területén is 
eredményes eszköznek bizonyulhat, hiszen egy transzpozon mutagenezis 
könyvtár kialakításával kiválaszthatóak a nullmutánsok, amelyek segítségével 
beazonosíthatók a ZEA bontásért felelős génszakaszok.
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Absztrakt

Az emberi egészségre különösen veszélyes anyagokkal szennyezett 
talajok, felszíni, illetve felszín alatti vizek hatékony tisztítása a környeze-
ti kármentesítés egyik jelentős feladata. A gazdaságossági szempontoknak 
is megfelelő nanovas mind előállításában, mind alkalmazásában alacsony 
anyagi terhet jelent. A legtöbb kármentesítő eljárás túl sok mellékterméket és 
hulladékot termel, vagy az alkalmazott technológia drága. Ezzel szemben a 
nanovas s helyszínen is előállítható, továbbá a folyamat során nem keletkezik 
melléktermék, és kitermelésre vagy utólagos kezelésre sincs szükség. Megfe-
lelő redoxpotenciáljának köszönhetően képes a különböző klórozott szénhid-
rogéneket, beleértve például a klórfenolokat, poliklórozott-bifenileket (PCB) 
vagy nitrobenzolt bontani, ill. bizonyos nehézfémek és szennyező anionok 
hatástalanításában is alkalmazhtó.

Kulcsszavak: nZVI, illékony klórozott szerves szennyezők, talajtisztítás, na-
noremediáció, kármentesítés

Irodalmi áttekintés

Az iparban használt klórozott szénhidrogének károsak lehetnek az 
egészségre és a környezetre. Gondatlan kezelésük következménye az elmúlt 
évtizedekben kialakult súlyos szennyezés a talajban és a talajvizekben. Bioló-
giai úton nem bomlanak le, így aktív beavatkozás nélkül sokáig fennmaradó 
szennyezettséget okoznak. 

Az iparban több terület is használ halogénezett szerves vegyülete-
ket pl.: olajok és zsírok oldószereként, a vegyiparban aktív reagensként, fa-
konzerváló anyagként vagy elektromos szigetelőanyagként. Szélesebb körű 
elterjedésük a 1960-as 70-es évekhez, a klórozott származékok megjelenésé-
hez köthető. Ekkor még forgalmazásukat és kezelésüket sem szabályozták, 
így a szennyezett oldószereket olyan lerakókba helyezték, melyekből idővel 
elkezdtek a talajba szivárogni. Több halogénvegyület káros az élő szerveze-
tekre, és mivel a talajból és a talajvizekből bekerülnek a növények és álla-
tok szervezetébe, közvetett módon az emberi egészségre is károsak lehetnek 
(Markóné, 2001).

A halogénezett szerves vegyületek vízben általában rosszul oldódnak 
(csak nagyon lassan mosódnak ki a talajból), ezért biológiai úton nehezen 
bomlanak le, természetes tisztulásuk lassú. A talaj és talajvíztisztításban al-
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kalmazott módszereket az 1. táblázat mutatja be (Ember, 2006)

Eljárás Talaj Talajvíz Megjegyzés

On site/ex situ
Fizikai:

- égetés
- talajmosás
- oldószeres extrakció
- extrakció szuperkritikus folyadékkal
- befoglalás, stabilizálás
- elektrotermikus kezelés

Biológiai:
- komposztálás
- bioreaktor

+
+
+
+
+
+

+
+

-
+
-
-
-
-

-
+

>850Celsius, véggáztisztítás

anaerob, aerob, kombinált

In situ
Fizikai:

- talajszellőztetés (SVE)
- légbeporlasztás+SVE
- talajöblítés
- elektromos mező kialakítása

Kémiai:
- reduktív dehalogénezés
- oxidáció

Biológiai:
- fokozott(elősegített) biodegradáció
- fitológiai lebontás

+
+
+
+

-
+

+
-

-
+
-
-

+
+

+
+

vadózus zóna, permeábilis talaj
telített talajzóna

sztöchometrikus, katalitikus

magas talajvízszint

1. táblázat: Talaj és talajvíztisztítsi módszerek

A vas redoxpotenciáljának köszönhetően képes a halogénezett szerves 
komponenseket lebontani (Li, 2003; Song 2008). Nano mérettartományban 
a nagy fajlagos felületének köszönhetően nagy reakcióképességgel rendelke-
zik, ami a nagyszámú felületen elhelyezkedő vas atomnak köszönhető. A vas 
a jó tulajdonságai közé tartozik, hogy olcsó, így a jelenleg alkalmazott kár-
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mentesítési eljárásokkal szemben egy sokkal költséghatékonyabb módszer 
kifejlesztését teszi lehetővé (Bánhegyiné, 2008; Greenwood, 2004)).

Kísérleti munka

A nanovas szuszpenziók előállításában FeCl2, FeCl3 és FeSO4 szol-
gált vas forrásként, a redukálószer szerepét NaBH4 vagy Na2S2O4 töltötte be. 
A reakcióhoz szükséges kémhatást a hozzáadott NaOH biztosította, illetve 
borohidrid alkalmazásakor, annak bomlását is lassítja. A szuszpenziókat 
vizes közegben állítottuk elő, folyamatos keverés és nitrogén átbuborékoltatás 
mellett (az oxigén kizárására), úgy, hogy a vas nanorészecskék koncentrációja 
1000-50000 ppm legyen a termékben. A kísérleti berendezést az 1. ábra mu-
tatja.

1. ábra: A kísérleti berendezés

A kész szuszpenziók vastartalmának ellenőrzésére hatékonyság vizs-
gálatokat hajtottunk végre. Az ehhez használt berendezést mutatja a 2. ábra. 
A vizsgálatokhoz KHSO4 oldathoz adagoltuk a nanovasat tartalmazó szusz-
penziót, és az ábrán feltüntetett reakcióegyenlet szerint hidrogén gázt fej-
lesztettünk, melynek mennyiségét gázbürettával mértük meg. Kiszámoltunk 
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a fejlődő hidrogénnek a reakcióegyenlet alapján várható mennyiségét; majd a 
mért és a várható értékekből hatékonyságot számoltunk.

Végül pedig vizsgáltuk, hogy az előállított szuszpenziók hatékonysá-
ga hogyan változik az idővel. Az előállított terméket 1-10 napig öregítettük, 
és ezt követően vizsgáltuk a hidrogénfejlesztésük hatékonyságát.

2. ábra: Hatékonyság vizsgálat bemutatása

Eredmények és kiértékelésük

A különféle vas-sók alkalmazása mellett előállított nanovas szusz-
penziók hatékonyság vizsgálatainak eredményei a 2. táblázatban találhatók. 
Mindegyik alkalmazott vas-só és redukálószer páros esetében desztillált vi-
zes és csapvizes szintéziseket is végrehajtottunk, hiszen ha nagymennyiség-
ben akarjuk előállítani a nanovas szuszpenziót, jelentősen olcsóbbá tehető a 
módszer a csapvíz használatával.

Összetétel Hatékonyság (%)

a
FeSO4+Na2S2O4deszt.víz 10,97
FeSO4+Na2S2O4 csapvíz 4,57

b
FeCl3+NaBH4deszt.víz 96,02
FeCl3+NaBH4 csapvíz 85,96
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c
FeCl2+Na2S2O4deszt.víz 6,40
FeCl2+Na2S2O4 csapvíz 6,40

d
FeCl2+NaBH4deszt.víz 50,30
FeCl2+NaBH4 csapvíz 52,12

e
FeSO4+NaBH4deszt.víz 93,27
FeSO4+NaBH4 csapvíz 66,76

2. táblázat: A hatékonyság vizsgálat eredményei

Az eredményeket figyelembe véve megállapítottuk, hogy a FeCl3 és 
a FeSO4 borohidrides redukálásakor értük el a legnagyobb hatékonyságot. A 
továbbiakban ezekkel dolgoztunk. 

Mind a vas-kloridot, mind pedig a vas-szulfátot használó szintézis 
módszerrel előállítottunk 1000-20000ppm-es szuszpenziókat, amelyeknek 
ismét csak vizsgáltuk a hatékonyságát. Erre a kísérlet sorozatra azért volt 
szükség, hogy lássuk, melyik lehet az optimálisan alkalmazható koncentráció 
a további felhasználásban.

Összetétel Koncentráció 
(ppm)

Hatékonyság 
(%)

FeCl3+NaBH4

1000 96,02
3000 94,49
5000 87,79
10000 86,87
20000 67,44
50000 10,06

FeSO4+NaBH4

1000 96,02
3000 79,25
5000 74,07
10000 62,18
20000 48,01
50000 46,64

3. táblázat: A különböző koncentrációjú nanovas szuszpenziók hatékonysága
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Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy minél kisebb a vas 
koncentrációja annál nagyobb a hatékonysága. Viszont kis koncentrációk 
esetében nem gazdaságos az előállítás. A túl nagy koncentrációk esetében pe-
dig a részecskék nagyobb agglomerátumokat alkottak, amik következménye-
képp lecsökkent a felületen található vas atomok száma, ami miatt lecsökkent 
a hatékonyság is. Ezeket figyelembe véve az 5000 és 10000 ppm koncentrá-
ciójú szuszpenziókat választottuk ki, és ezeket vizsgáltuk tovább. Az örege-
dési vizsgálatok eredményeit a 4. táblázat foglalja össze. Jól látható, hogy a 
vas-kloriddal készített minták esetében a kezdeti hatékonyság nagyobb, mint 
a vas-szulfát alkalmazásakor, azonban az idővel ez az érték jelentősen csök-
ken. Ugyanakkor a vas-szulfáttal előállított szuszpenziók 10 napos öregítés 
után is jó eredményekkel szolgáltak. Mivel az 5000 ppm koncentrációjú min-
ták hatékonysága, ugyan csak egy kicsivel, de meghaladja a 10000 ppm-es 
mintákét, úgy találtuk, hogy ez az optimális koncentráció.

 

FeCl3

5000 ppm 10000 ppm
Idő (nap) Hatékonyság (%) Idő (nap) Hatékonyság (%)

0 89,62 0 80,47
1 43,89 1 66,3
3 39,32 3 33,83
7 36,58 7 15,55

10 41,15 10 6,4

FeSO4

5000 ppm 10000 ppm
Idő (nap) Hatékonyság (%) Idő (nap) Hatékonyság (%)

0 73,16 0 64,01
1 64,01 1 60,58
3 62,18 3 64,81
7 60,35 7 58,35

10 61,27 10 58,29

4. táblázat: Az öregedési vizsgálatok eredménye
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Az 5000 ppm koncentrációjú nanovas szuszpenziót egy klórozott 
szerves vegyületekkel szennyezett ipartelep talajának kezelésében használ-
tuk fel. A szennyezett talajba beinjektáltuk a szuszpenziót, majd figyeltük 
a klórtartalmú komponensek koncentrációinak változását. Ezen vizsgálatok 
eredményeit mutatja a következő ábra.

3. ábra: A szennyezők koncentrációjának változása

A különféle szennyezők koncentrációja, ahogy a görbéken is jól lát-
szik, jelentősen lecsökkent az injektálást követő egy hónapba.

Összefoglalás

Csakúgy, mint a tudomány többi területén, a nanoszerkezetű anyagok 
használata a környezet kármentesítési folyamataiban is megjelent (Joo, 2004, 
Csanády, 2009).

Munkánk során nano méretű nulla vegyértékű vas részecskéket 
állítottunk elő vas-sók redukálásával vizes közegben. Méréseink során 
megállapítottuk, hogy az 5000 ppm nanovasat tartalmazó szuszpenzió 
hatékonysága a legmegfelelőbb a terepi tesztek elvégzéséhez. 

A terepi teszt eredményei alapján elmondható, hogy a nulla vegyértékű 
vas nanorészecskék alkalmasak a talaj halogénezett szerves szennyezőinek 
lebontására. Használata során a környezetet nem szennyezi, hiszen előállítása 
során nem keletkezik káros melléktermék, és használat közben a vas 
részecskék ugyan oxidálódnak, viszont ezután sem jelentenek szennyező 
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forrást, hiszen a talaj sok vas-oxidot tartalmaz. A bemutatott módszer, a 
korábban alkalmazott talajtisztítási módszerekkel ellentétben egy sokkal 
olcsóbb lehetőséget biztosít a halogénezett komponensek ártalmatlanítására
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Absztrakt

Az antitrombin (AT) a véralvadási kaszkád egyik legfontosabb fiziológiás 
inhibitora. Az AT a proteinek speciális hajtogatódással jelemezhető SERPIN 
(SzERin Proteáz INhibítor) családjába tartozik, gátolja a trombint és más szerin 
proteáz típusú véralvadási faktorokat, például az FXa, FXIa és FIXa faktort. 
A SERPIN-ekben közös, hogy viszonylag hosszú reaktív hurokkal (reactive 
center loop, RCL) rendelkeznek, amely szerin proteáz megkötő funkcióval 
bír. AT esetében az RCL részlegesen illeszkedik az „A” β-redő szerkezetbe, 
ahonnan allosztérikus mechanizmus útján a jelentős negatív töltéssel bíró 
glükózaminoglikánok megkötése után fordul ki. Ennek eredményeképpen az 
AT FXa gátló hatása drámaian megemelkedik. 
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Célunk volt annak megértése, hogy az AT egyik régiójának konformációs 
változása milyen specifikus konformációs folyamatokon keresztül indukál 
változásokat a protein távoli régiójában. Más szavakkal, hogyan terjed a 
konformációs információ a protein régiói között.  Szintén célunk volt az AT 
alacsony (alap) inhibíciós képességének megértése, amely nem magyarázható 
az elérhető röntgendiffrakciós szerkezetek alapján. Ezen célok elérése 
érdekében molekuladinamikai szimulációt végeztünk az AT-ra úgy, hogy a 
szimulációban fiziológiás környezetet a lehetőség szerint figyelembe vegyük.
Azt találtuk, hogy a korrelált konformációs átmenetek, amelyek a 
konformációs információt irányítják a glükózaminoglikánok kötőhelyétől az 
RCL-hez, a glükózaminoglikánok jelenléte nélkül is léteznek. Számításokkal 
valószínűsítettük, hogy az itt található Arg393 specifikus konformációja, 
amely a szerin proteázok megkötéshez szükséges, nem elhanyagolható 
valószínűséggel fordul elő még a nem-kinyílt RCL esetében is. Ez 
magyarázza az AT alapszintű gátlási képességét. A konferencián az eddig 
elért eredményeinket kívánjuk bemutatni. Ezek alapját képezhetik további 
olyan tanulmányoknak, melyek az AT indukált illeszkedéses aktivációs 
mechanizmusának felderítését célozzák, és amelyek ismeretével végül egy 
hatásosabb AT aktivátor (azaz antitrombotikus) molekulát tervezhetünk.

Kulcsszavak: véralvadás, szerin-proteáz, antitrombin, molekuladinamika, 
konformációs átmenet

1. Bevezetés

A magasabb rendű életformákban a szerin proteázok elsődleges 
fiziológiai inhibítorai a szerpinek. Jellemző példa a hemosztázis és a fibrinolízis 
folyamata. A vérerekben a legnagyobb mennyiségben előforduló szerpin az 
antitrombin (AT), amely natív formájában csak gyenge inhibitora a véralvadási 
proteázoknak. Ez szükséges feltétele annak, hogy nagy koncentrációja 
ellenére elkerüljük a vérzést. Az AT-nak speciális mechanizmusokra van 
szüksége, hogy csak ott és csak akkor érje el teljes, két-három nagyságrenddel 
nagyobb gátló hatását, ahol, és amikor ez szükséges. A thrombin gátlásában 
az AT-thrombin közötti glükózaminoglikán híd képződése, míg a FXa és 
FIXa proteázok gátlásában glükózaminoglikánok által kiváltott allosztérikus 
aktivációnak van kulcsszerepe. Az előbbihez hosszabb láncú heparin vagy 
heparin szulfát szükséges, míg az allosztérikus aktivációhoz elegendő a 
megfelelő szulfatált pentaszacharid-fragmensek jelenléte. Számos különböző 
mértékben aktivált AT röntgendiffrakciós szerkezete elérhető a proteinek 
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szerkezeti adatbázisában. Ezek alapján az AT FXa és FIXa proteázokkal 
szemben mutatott, megfelelő pentaszacharidokkal (PS) kiváltott gátló hatása 
három elkülöníthető lépésben alakul ki. Elsőként az erősen negatív felülethez 
koordinálódik a PS ligandum. Ezt követi egy erősebb kötődés kialakulása, 
amely konformációs változásokat eredményez, döntően a kötő régióban. Ezt 
követi konformáció átterjedése távolabbi régiókra, például ekkor távolodik el 
a csukló (hinge) régió az „A” β-lemeztől. 
Bár a röntgendiffrakciós szerkezetek felbecsülhetetlen értékű információt 
szolgáltatnak az allosztérikus aktivációs mechanizmusról, ezek alapvetően 
dinamikus alloszterikus aktíválásról készített, kristályerők által befolyásolt 
statikus felvételeknek tekinthetők. Ezt kiválóan szemlélteti a két szulfatált 
glükózaminoglikán-mentes, eltérő RCL geometriával rendelkező natív 
szerkezet, amelyet egyrészt a natív és látens forma együtt kristályosításával 
és csak a natív forma kristályosításával nyertek. 
Megemlítendő, hogy ezen RCL konformációk egyike sem alkalmazható az 
aktiváló PS nélkül is tapasztalható alap inhibíciós aktivitás magyarázatára, 
mert ezekben a szerkezetekben az RCL kitüntetett fontosságú Arg393 
oldallánca a fehérje belseje felé mutat, azt a FXa aktív helye nem tudja elérni. 
Ezért, fel kell tételeznünk, hogy léteznek további RCL konformációk is.

Az alloszterikus mechanizmus pontos feltérképezéséhez szükséges térbeli és 
időbeli felbontás elérése kísérleti (pl. magmágneses rezonancia) módszerekkel 
még nem lehetséges az AT esetében. A molekuláris dinamikai szimulációk 
ugyanakkor képesek – legalábbis elvileg, a modell keretein belül - erre, ha a 
megfelelő számítási erőforrás a rendelkezésünkre áll. 
Munkánkban az AT in silico molekuláris dinamikai vizsgálatát tűztük ki célul, 
első lépésként a szabad, szulfatált glükózaminoglikán-mentes állapotban. 
Vizsgálni kívántuk az RCL viselkedését a szimuláció alatt, hogy előfordul-e 
olyan nem aktivált állapot, amelyben a Michaelis-komplex kialakulására 
lehetőség nyílik. Célul tűztük ki, hogy információt szerezzünk a PS kötő 
régió flexibilitásáról, ami döntő szerepet játszhat a megfelelő AT-PS komplex 
különböző formáinak kialakulásában. Tudni szerettük volna, hogy a PS jelenléte 
nélküli szimuláció trajektóriájában van-e jele az új P-hélix kialakulásának, vagy 
a D-hélix „kiterjedésének”. Az egyes régiók közötti, információ-elmélet alapú 
„kölcsönös információ” értékek számítása szintén része volt célkitűzéseinknek. 
Az utóbbi adatok segíthetnek annak a megértésében, hogy az allosztérikus 
kölcsönhatást kísérő szerkezeti információk hogyan jutnak el a hatásért felelős 
régióhoz és hogy ezek az „információs csatornák” léteznek-e már a szabad 
natív antithrombin esetében is. 
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2. Módszer

A molekuladinamikai szimulációk alapját a protein adatbázisban 
található 1e04 jelű AT szerekezet adta (McCoy, 2003). A felvételről hiányzó 
peptid-szakaszt valamint a C- és N-terminálisokat a MODELLER szoftverrel 
egészítetettük ki. Az így kapott szerkezetet a Friesner csoport által fejlesztett, 
a Schrödinger modellező programcsomagjában elérhető PLOP szoftverrel 
(Jacobson, 2004) finomítottuk. (Schrödinger Inc, 2011). Az új szerkezet 
validálását a Procheck szoftverrel végeztük el (Laskowski, 2001). 
A szerkezeti vízmolekulákat az eredeti röntgendiffrakciós felvétel alapján 
megtartottuk, majd a rendszert egy dodekaéderes dobozban szolvatáltuk.
 A doboz fala és a hozzá legközelebbi fehérje atom közötti távolság 
minimálisan 12 Å volt. A rendszert neutralizáltuk, majd Na+ és Cl- ionokat 
adtunk a fiziológiás 0,15M-os ionerősség eléréséig. 
A teljes szerkezetet energiaminimalizáltuk, majd egy rövid simulated 
annealing felfűtési periódus (2ns) után állandó hőmérsékletű (T=310K), 
állandó részecskeszámú (N) és állandó nyomású (P=105Pa) produkciós 
dinamikai (2000 ns) szimulációt hajtottunk végre. A számolásokban 
AMBER03 erőtéret és TIP3P explicit víz modellt használtunk (Jorgensen, 
1983).
A rövid hatótávolságú elektrosztatikus és van der Waals energia tagokra 
10 Å-ös levágást alkalmaztunk. A nagyobb hatótávolságú elektrosztatikus 
energia korrekciókat PME módszerrel vettük figyelembe (Darden, 1999). A 
szimuláció alatti hosszabb időlépések (4fs) kivitelezésére a virtuális atomok 
definiálásával volt lehetőség. A szimulációhoz és trajektória kiértékeléséhez 
a GROMACS szoftvercsomagot (Pronk, 2013), míg a rendszer és a 
protein vizualizációjához a VMD 1.9.1 (Humphrey, 1999) és Chimera 1.7 
programokat (Pettersen, 2004) használtuk. 

3. Eredmények és következtetések

3.1 Másodlagos szerkezetek és időbeli változásuk 

A másodlagos szerkezetek időbeli alakulását az AT dinamika 
trajektóriából olvashatjuk ki. Azt tapasztaljuk, hogy az összes ilyen szerkezeti 
elem viszonylag stabil, nincs töredezett hosszú hélix vagy β-lemez. Ez jó 
egyezést mutat a natív AT struktúra állandó jellegével, annak ellenére, hogy 
ez termodinamikailag instabil. Megfigyelhető azonban, hogy bizonyos 
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régiókban a másodlagos szerkezeti elemek kisebb stabilitást mutatnak és 
néhány egymásba alakulás is előfordul közöttük az általunk elért szimulációs 
időintervallum során (1. ábra).

 

1. ábra: A másodlagos szerkezetek időbeli alakulása a szimuláció során

A legkisebb négyzetek módszere (RMS) szerint számolt fluktuációk 
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(RMSF) értékes információkkal szolgálnak a fehérjék egyes régióinak 
rugalmasságáról. Míg ezek az értékek bizonyos mértékig összehasonlíthatóak 
a röntgendiffrakciós felvételek termikus B faktorával, szem előtt kell tartanunk, 
hogy az így kapott fluktuáció a szabad AT modellhez kapcsolódik (eltekintve 
a PBC feltételtől), míg a röntgendiffrakciós szerkezetek szilárd fázisban 
rögzítettek, amely állapotban erős és „lefagyasztott” kapcsolat jellemzi az 
oldott anyag-oldott anyag és az oldott anyag-oldószer kölcsönhatást. Amikor 
a RMSF-t kiszámítottuk a teljes fehérjére azt találtuk, hogy az AT N-terminális 
része elég nagy RMSF értékeket szolgáltat. Ez nem meglepő, hiszen a két 
peptid-szekvencia található ebben a régióban, így a röntgendiffrakciós 
vizsgálatból származó mintát nem lehet egyszerűen megoldani, és a finomítás 
után elkészült szerkezetben előfordulhat, hogy marad némi feszültség.
Szintén figyelemre méltó ingadozást találtunk a RCL-régiónál is, ami 
ugyancsak nem lehet meglepő, mivel a bazális gátló aktivitást nem lehet 
konformációs változás nélkül értelmezni. A konformációs átmenet alatt az 
Arg393 guanidinium csoportja, amely a röntgen-felvételek szerint az AT 
felszíne felé orientálódik, oldószer által (is) hozzáférhetővé válik, azaz képes 
lesz proteinázokkal kölcsönhatásba lépni. A 2. ábrán az AT szerkezete látható 
„new cartoon” ábrázolással (az N-terminális és RCL régió nélkül) és az 
RMSF értékei szerinti színezéssel. A színskála pirostól (kis RMSF értékek) 
a kékig terjed (nagy RMSF értékek). Látható, hogy a fehérje nagyobb része 
kis effektív ingadozással szerepel (piros szín). Ezek a régiók nagyjából 
megfelelnek az AT első (és legnagyobb) merev részének, ami jó egyezést 
mutat a röntgen vizsgálatokkal. Ez az egyezés azonban nem teljesen tökéletes. 
Megfigyelhető, hogy van számos olyan hurok, amelyek még ebben a merev 
részben is jelentős fluktuációval bírnak. 
Néhány perifériás hélix illetve a 400-410 közötti aminosavakból felépülő 
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2. ábra: A konzervatív (pirossal) és a flexibilis régiók (kékkel) az AT 
szerkezetében. A jobb oldalon 180 fokkal elfordítva látható a bal oldali ábra. A 

pentaszacharid kötőrégió licorice modellel kiemelve, az antitrombin new cartoon 
megjelenítéssel.

A D-hélix C-terminális végén és az ezt megelőző néhány aminosav esetében 
nagy RMSF értékeket kaptuk a dinamikai trajektóriából. Még a röntgen-
szerkezetben is rugalmas huroknak látjuk a D-hélixet (néha nem is lehet 
megoldani a diffrakciós mintázatot), ami nagyobb effektív ingadozást mutat, 
mint a régióban található egyéb más hurok. 
Álátámasztja ezt az a tény, hogy a pentaszacharid megkötés utolsó lépése 
helikális másodlagos szerkezetet alkot, mint egy kiterjesztése ez a D 
hélixnek, ami jelentős rugalmasságot igényel. A F-hélix C-terminális végének 
rugalmasságát is meg lehet érteni, ha figyelembe vesszük, hogy ennek a 
régiónak a pentaszacharid bekötődése során kötelezően mozogni kell, illetve 
akkor is, amikor a RCL beékelődik a β-lemezek közé. Nagyon érdekes 
a D-hélixet megelőző régió nagyfokú ingadozása, amely azzal a ténnyel 
magyarázható, hogy ezek az aminosavak képezik majd az újonnan kialakuló 
P-hélixet PS-AT kölcsönhatás során, amely rugalmas a régiót igényel. 
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3. ábra: A PS kötőrégióban kulcszerepet játszó aminosavak RMS fluktuációja

A 3. ábra bemutat néhány fontos, a konformációs rugalmasságban feltehetőleg 
kulcsszerepet játszó aminosavat, amellyel a szükséges rendezetlen 
hurok→hélix átalakulást bizonyíthatjuk. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a D-hélix oldalsó láncait alkotó aminosavak a hurok-hélix átmenet alatt nagy 
mozgással bírnak, legalábbis a röntgen-szerkezeteken alapuló szimulációk 
figyelemre méltó effektív ingadozást feltételeznek az Y131 és K136 közti 
aminosavak esetében. Az is jól látszik, hogy a K114, amely közvetlen szerepet 
játszik a pentaszacharid kötődésben, nem csak oldallánc fluktuációval bír, 
hanem gerince is mozog. Fontos hangsúlyozni, hogy a K125 oldallánc, amely 
a PS megkötés kezdeti szakaszának egyik legfontosabb szereplője, még a 
szabad AT esetében is jelentős fluktuációval bír.

3.2 Az RCL és az Arg393 helyzetének változása a szimuláció 
során

Az AT szerkezet-funkció tanulmányokban az RCL dinamikai 
tulajdonságainak, még a szabad natív (azaz kötött pentaszacharidok nélküli) 
konformációban is, kivételes jelentősége van. Régóta ismert, hogy a szabad AT 
szerkezetekben az Arg393 guadínium csoportja az AT tömegközéppontja felé 
mutatnak, míg az aktívált konformáció esetében az RCL Arg393 oldallánca 
kifelé mutat. Ennek a konformációnak már a szabad AT esetében vagy meg 
kell jelennie nem elhanyagolható valószínűséggel vagy kiválthatja még az 
AT-proteináz kölcsönhatás is, magyarázatot adva a proteinázokkal szemben 
mutatott bazális AT gátló aktivitásra. A trajektória részletesebb vizsgálatával 
feltételezhetjük, hogy az1e04 szerkezetben elfogadott RCL konformációt a 
kristály erők kényszerítették ki az együtt kikristályosodott dimer AT (natív 
+ látens) szerkezetben. A 1t1f jelű szerkezetben a monomer natív AT (azaz 
látens formával nem együtt kristályosított) pentaszacharid nélkül teljesen 
különböző RCL konformációt mutat. Ennél az Arg393 oldallánc a felülethez 
az Arg393-Glu237 sóhídon keresztül kötődik (Johnson, 2006).
Az1e04 konformációból kiinduló 2 μs dinamikai szimulációs intervallum 
alatt nagyszabású konformációs változás volt megfigyelhető az RCL 
szerkezetében. (4. ábra) 
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4. ábra: Az antitrombin konformációs változásai néhány kitüntetett 
időpillanatban. Az Arg393 aminosav licorice modellel kiemelve, az antitrombin new 

cartoon megjelenítéssel látható.

700 ns szimulációs idő után kialakul az 1t1f-nél látható Arg393-Glu237 
sóhíd, viszont az RCL gerince még mindig eltér a röntgendiffrakciós 
felvételen láthatótól. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a szimulációs 
idő nem volt elegendő az ilyen ritka esemény leírására, amelyek szükségesek 
a megfelelő konformációs átmenethez.
De ennél is fontosabb, hogy a rendszer kikerülhet még a legnépesebb, 
Arg393-Glu237 sóhíd szerkezettel jellemezhető RCL-ből és feltöltheti azokat 
is, amelyekben az Arg393 oldallánc kifelé mutat az AT tömegközéppontjához 
képest (5. ábra). 

Mivel az ilyen konformációban a RCL Michaelis-komplexet képezhet 
proteinázokkal, így számítási bizonyítékot találtunk az AT kicsi, de nem 
elhanyagolható alapszintű, proteinázokat gátló aktivitására.
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5. ábra: Minimum távolságok az Arg393 Cζ atomja és az antitrombin többi 
atomja között (kivéve az RCL atomjait) a 2 µs-os dinamikai szimuláció alatt. Ez 

jelentősen nagyobb, mint a Cζ távolsága az antitrombin felületétől (~1,5 Å).

A különböző állapotú (natív, látens, pentaszachariddal kötésben lévő és 
proteázzal kötésben lévő) antitrombinon végzett szerkezeti vizsgálatokat 
összehasonlítva egymással azt tapasztalhatjuk, hogy a pentaszacharid kötő 
régió szerkezeti tulajdonságait mindig hangsúlyoztottan kezelik. Ennek oka 
az volt, hogy konformációs változásokat az AT-PS komplexképződés elindítja 
el (ennek a jele terjed), amely végül a fehérje másik oldalán az RCL-nél a 
csukló-régió kifordulását eredményezi, és az AT így válik teljesen aktivált 
állapotúvá a FXa és FIXa ellen. 
A jelen vizsgálatunkban végzett molekuláris dinamikai szimuláció csak az AT 
natív komplexálatlan formáját vizsgálja, ezért az ilyen strukturális változások 
kísérő AT aktiválás nem várható. Azonban számítani lehet olyan szerkezeti 
információra, hogy az információ hogyan terjed az bekötődés helyéről, azaz 
az allosztérikus oldalról a kialakuló kölcsönhatás helyéig, milyen csatornák 
léteznek a natív AT-ban erre vagy az allosztérikus helyszínen bekövetkező 
strukturális változások hatására nyílik olyan csatorna, ami kiszámíthatatlan a 
natív, PS nélküli AT szerkezetéből. 
Ezek az információk hasznos kiegészítői lehetnek azoknak az adatoknak, 
amelyeket a rendelkezésre álló „statikus” állapotú röntgendiffrakciós 
felvételeknek köszönhetően már jól ismerünk.
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A LEGELTETÉS ÉS A FELTÖRÉS 
HATÁSA A TURJÁNVIDÉKI 
SZTYEPP-LÁP MOZAIKOK 

DIVERZITÁSI MINTÁZATÁRA

Tölgyesi Csaba
Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Vizsgálatomban a Turjánvidék sztyepp-láp mozaikjainak diverzitási és vege-
tációszerkezeti viszonyait mértem fel különféle legeltetési intenzitások mel-
lett elsődleges és másodlagos sztyeppfoltokon és lápréteken. Eredményeim 
szerint a sztyeppek és lápok eltérően reagálnak a legeltetésre: A sztyeppek 
maximális diverzitásához és komplexitásához szükség van némi legeltetésre, 
de túlzott intenzitás mellett már csökken a természetvédelmi értékük. A le-
geltetés növeli a láprétek diverzitását is, de kevésbé van hatással a vegetáció 
szerkezetére. A másodlagos gyepek kisebb értéket képviselnek a több mint fél 
évszázada történt felhagyás ellenére is. Természetvédelmi szempontból tehát 
a legeltetés előnyös, de az intenzív legeltetést érdemes a lápokra korlátozni, a 
gyepek feltörése pedig mindenképpen kerülendő.

Kulcsszavak: Turjánvidék, sztyepprét, láprét, legeltetés, felszántás
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Bevezetés

A Turjánvidék nevű tájegység a Duna-Tisza közi homokhátság nyugati, sáv-
szerű peremterülete. Vízutánpótlását a hulló csapadékon kívül a hátság irá-
nyából érkező szivárgó talajvíz egészíti ki, melynek köszönhetően az év nagy 
részében jó vízellátottsággal rendelkezik. Kiemelkedő botanikai és zoológiai 
értékei alapján a térség jelentős része országos vagy helyi szintű védelem 
alatt áll. E területek többnyire különféle fátlan élőhelyeket foglalnak maguk-
ba, így pl. kiszáradó lápréteket és az időszakosan elöntött foltok közé ékelődő 
magasabb hátakon kialakult homoki sztyeppréteket. Ez utóbbiak különösen 
nagy értéket képviselnek, mivel egykori állományaik jelentős részén jelenleg 
szántóföldi gazdálkodás folyik (Borhidi 2013).

 A turjánvidéki gyepterületeket évezredek óta használja az ember. A 
legjellemzőbb tájhasználati típus a kaszálás és a legeltetés, melynek jelentős 
szerepe volt a jelenkori élővilág kialakulásában, így bármilyen tájhasználat-
beli változás következményekkel járhat a természetvédelmi értékek fennma-
radása szempontjából. A legdestruktívabb egyértelműen a felszántás, mely 
a szárazabb hátakon, illetve szárazabb években a láp- és mocsárréteken is 
gyakran megtörtént, különösen a hatóságilag nem védett foltok esetén. Ennek 
következtében 1980 óta 12800 ha lápi és sztyeppréti területet szántottak fel 
a Duna-Tisza közén, melynek jelentős része a Turjánvidéken helyezkedett el 
(Bíró et al 2007). A másik tájhasználati változás, mellyel számolni kell, az 
állatállományok csökkenése, s így a legeltetési intenzitás változása. Az utób-
bi 2-3 évtizedben a magyarországi gyepterületeken legeltetett szarvasmar-
ha-állomány 57%-kal csökkent, míg a juhállomány 37%-kal (Haraszty 2013). 
Ilyen jellegű kimutatás nem áll rendelkezésre a Turjánvidékre vonatkozóan, 
de mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy oda kell figyelni a legeltetési 
intenzitás változására, mint a természetvédelmi értékek fennmaradásának be-
folyásoló tényezőjére.

 A fentiekkel összhangban hét különféle élőhelytípust azonosítottam, 
melyek nedvességi állapotuk, legeltetési intenzitásuk, illetve feltörési múlt-
juk tekintetében különböztek egymástól, majd ezt követően kiértékeltem a 
növényzetük diverzitási viszonyait, illetve funkcionális csoportok szerinti 
komplexitásukat, hogy javaslatokat lehessen megfogalmazni a természetvé-
delmi szempontú kezelés optimalizálása érdekében.
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Anyag és módszerek

Vizsgálataimat a Turjánvidék déli felén végeztem, a Fülöpszállás–Soltszen-
timre–Csengőd térségében elhelyezkedő Natura 2000-es területeken, illetve a 
Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi területén. E területek jól reprezentálják 
a tájegység mozaikos élőhelyszerkezetét, azaz a mélyebb foltokban idősza-
kosan vízborított lápi közösségek találhatók, a magasabban fekvő, szántóföl-
di gazdálkodásba nem vont területeken pedig többnyire sztyeppréti jellegű 
vegetáció tenyészik. A természetközeli gyepterületeket az előírt hagyássáv-
ok kivételével mindenütt kaszálják, melyet egységesen a nyár második fe-
lében végeznek. A területek egy jelentős részén a kaszálás mellett különféle 
intenzitású, juhokkal vagy szarvasmarhákkal történő legeltetés is zajlik. A 
szarvasmarhák legeltetése villanypásztorral körülvett kisebb-nagyobb terüle-
teken zajlik, így az állatok szabad mozgása némileg korlátozott, míg a juhok 
szabadon, pásztor által vezetve nagyobb területeket járnak be.

 Vizsgálataimat hét különféle folttípusban végeztem: intenzíven 
legeltetett elsődleges sztyeppréteken (ILS), mérsékelten legeltetett elsődleges 
sztyeppréteken (MLS), nem legeltetett elsődleges sztyeppréteken (NLS), 
intenzíven legeltetett elsődleges lápréteken (ILL), nem legeltetett elsődleges 
lápréteken (NLL), másodlagos sztyeppréteken (MS) és másodlagos lápréteken 
(ML).

 Az elsődleges sztyeppréti foltokat elsősorban Festuca rupicola és 
Chrysopogon gryllus által dominált homoki sztyepprétek (Astragalo-Festu-
cetum rupicolae) borították, melyeken olyan értékes fajok fordultak elő, mint 
pl. az Orchis coriophora, Astragalus asper vagy az Iris variegata. Ugyan is-
mert, hogy a Turjánvidék egyes sztyepptípusai kékperjés láprétek kiszáradása 
útján másodlagosan jöttek létre (Molnár és Varga 2006), e szukcessziós folya-
mat viszonylag természetes menete miatt minden korábban fel nem szántott 
sztyeppfoltot elsődlegesnek tekintettem. A lápréti foltok növényzete alapve-
tően a kékperjés láprétek (Succiso-Molinietum hungaricae) közé sorolható, 
és számos védett fajt tartalmaznak, mint pl. az Iris sybirica, Gymnadenia 
conopsea vagy a Gentiana pneumonanthe.

 Intenzíven legeltetettnek a villanypásztorral körülvett területeken 
történő szarvasmarhás legeltetést tekintettem, mely a vegetáció látványosan 
nagyobb igénybevételét eredményezte, mint a szabadon terelt juhok legelése. 
Ez utóbbi által érintett foltokat tekintettem mérsékelten legeltetettnek. Ilyen 
típusú legeltetés többnyire csak a hátakon történik, mivel a vizenyős lápréti 
részeket kerülik a juhok. Ennek megfelelően mérsékelten legeltetett foltot 
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csak a sztyeppek esetén tudtam vizsgálni, lápok esetén nem állt ilyen a ren-
delkezésre a vizsgálati területen. A másodlagosként definiált foltokat kb. 60 
éve egy szárazabb periódusban szántották fel, majd a vízállapot visszaállá-
sával felhagyták őket. A mélyebben fekvő részeket kékperjés láprétek hó-
dították vissza, míg a korábban feltehetően sztyeppjellegű hátakon jelenleg 
fajszegény, jellegtelen száraz gyep tenyészik, melyet csak kaszálnak.

 Az egyes folttípusok vizsgálata során mindegyikhez három minta-
területet kerestem fel 2013 májusa és júniusa során, és mindegyiken 50 db 
50 cm × 50 cm-es kvadrátban jegyeztem fel az előforduló fajokat. Az egyes 
folttípusokhoz tartozó három adatsort összevontam, és egységesen kezeltem. 
A típusok diverzitását a teljes fajszámukkal, illetve a kvadrátonkénti átlagos 
fajszámmal jellemeztem. A kvadrátonkénti fajszámok folttípusonkénti össze-
vetését ANOVA teszttel végeztem, szignifikáns eredmény esetén Tukey-fé-
le post hoc tesztet alkalmaztam, a szignifikancia szintjének pedig p=0,05-öt 
adtam meg. A sztyeppi és lápi típusokat külön elemeztem ki. A statisztikai 
próbákhoz az PAST 2.15 szoftvert használtam. 

 Számos irodalmi példa mutatja, hogy a legelés, eltérően hat a külön-
féle életmenet-stratégiájú fajcsoportokra (pl. Belsky 1992), ezért az egyes 
folttípusokról készült felvételeket a Borhidi-féle szociális magatartási típuso-
kat alapul véve (Borhidi 1993) a következő funkcionális csoportok szerint is 
kielemeztem: természetes kompetitorok, specialisták, generalisták, pionírok, 
zavarástűrők, zavarásjelzők és idegenhonos fajok. A zavarásjelzők csoportja 
a Borhidi-féle ruderális kompetitorokat és gyomokat foglalta magába, ide-
genhonosként pedig az antropogén, tájidegen elemeket, illetve a tájidegen 
kompetitorokat kezeltem.

Eredmények

A vizsgálat során felvételezett 1050 kvadrátban összesen 205 faj előfordulá-
sát regisztráltam. A folttípusok teljes fajszámainak alapján az alábbi sorrend 
állítható fel a sztyeppek esetén: MLS (92 faj) > ILS (80 faj) > NLS (69 faj) > 
MS (41 faj). Az átlagos kvadrátonként fajszám ugyan ezt a sorrendet eredmé-
nyezte, és a különbségek minden esetben szignifikánsnak bizonyultak (1A. 
ábra). A láprétek esetén a fajszámok sorrendje az alábbi volt: ILL (82 faj) > 
NLL (64 faj) > ML (62 faj). Az utóbbi kettő között ugyan kicsi volt a különb-
ség, a kvadrátonkénti fajszámok mégis szignifikáns eltérést mutattak minden 
esetben (1B. ábra).
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1. ábra Kvadrátonkénti fajszámok a hét vizsgált folttípus esetén. A négy sztyepp-
típus (A), akár csak a három láptípus (B) szignifikánsan különbözött egymástól 

(p<0,05). A sztyeppek és lápok nem kerültek összehasonlításra egymással.

 A funkcionális csoportok közül legnagyobb mennyiségben genera-
listák, zavarástűrők és kompetitorok alkotják a közösségeket. Specialisták, 
zavarásjelzők és pionírok is előfordulnak bizonyos típusok esetén, bár kisebb 
mennyiségben. Az idegenhonos fajok részesedése elenyésző. A sztyeppfoltok 
esetén a legeltetés visszaszorította a kompetitorokat, de a generalistákra és 
a zavarástűrőkre nem volt különösebb hatással. A specialisták részesedése 
elég alacsony volt mind a négy esetben, a pioníroké viszont legeltetés mel-
lett jelentősen megnőtt. A zavarásjelzők mennyisége legeltetés hiányában és 
mérsékelt legeltetés mellett elenyésző volt, intenzív legeltetés mellett kissé 
megnőtt, a másodlagos sztyeppén viszont kifejezetten magas volt. A lápfol-
tok esetén intenzív legeltetés hatására megnőtt a zavarástűrők mennyisége, a 
többié viszont a következményes aránycsökkenéstől eltekintve állandó ma-
radt, és nem szaporodtak el különösebben a zavarásjelzők sem. A másodlagos 
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lápok összetétele hasonló volt a nem legeltetettéhez, kivéve a specialistákat, 
melyek majdnem teljesen hiányoztak. A lápok esetén a pionírok és a zavarás-
jelzők elhanyagolható mennyiségben voltak jelen (1. táblázat).

MLS ILS NLS MS ILL NLL ML
K 7,89 10,69 19,86 21,15 15,85 23,44 26,53
G 28,75 30,78 28,68 22,64 30,81 38,14 40,12
S 0,73 1,90 0,30 0,00 7,61 10,60 0,27
P 12,14 8,49 2,51 0,16 0,26 0,00 0,38
ZT 44,38 36,03 46,82 38,76 43,50 26,73 30,37
ZJ 5,88 12,11 1,82 17,06 1,88 1,10 2,27
IH 0,22 0,00 0,00 0,24 0,09 0,00 0,05

1. táblázat A vizsgált hét folttípusban előforduló funkcionális csoportok százalékos 
részesedései. K: természetes kompetitorok, G: generalisták; S: specialisták; P: pio-

nírok; ZT: zavarástűrők; ZJ: zavarásjelzők; IH: idegenhonos fajok

Megvitatás

Vizsgálataim alapján a két élőhelytípus – a sztyeppek és láprétek – eltérően 
reagáltak a legeltetésre, és némi különbséget mutattak a feltörés kapcsán is. 
Az elsődleges sztyeppék esetén a maximális diverzitás és funkcionális komp-
lexitás mérsékelt legeltetés mellett adódott, mely a közepes diszturbancia el-
mélet (Grime 1973) értelmében várható is volt. A legeltetés intenzitásának 
növelése jól detektálhatóan csökkentette a diverzitást, és elősegítette a ter-
mészetvédelmileg kevésbé értékes fajok felszaporodását. A legeltetés hiánya 
ugyan szintén diverzitáscsökkenést eredményezett, de a funkcionális csopor-
tok elemzése kimutatta, hogy ennek mechanizmusa teljesen eltérő, és a gyep 
záródására és a gyengébb kompetitorok kiszelektálódására vezethető vissza. 
E megfigyelés megfelel más hasonló vizsgálatok eredményeinek, melyek a 
legeltetésből való kizárás hatását vizsgálták különféle gyepterületeken az 
észak-amerikai prériktől (Collins et al 1998) a mediterrán gyepekig (Stern-
berg et al 2000). Az elsődleges lápok esetén ugyan nincs közvetlen infor-
máció arról, hogy a mérsékelt legeltetés milyen hatással járt volna, de a két 
vizsgált típus funkciós csoportok szerinti elemzése rávilágít, hogy a legeltetés 
nincs olyan markáns hatással a láprétek szerkezetére, mint a sztyeppekére. 
Erre abból lehet következtetni, hogy csak a zavarástűrők arányában volt szá-
mottevő változás, az intenzíven legeltetett és nem legeltetett sztyeppek közöt-
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ti különbséget adó kompetitorok, pionírok és zavarásjelzők mennyiségében 
viszont nem.

 Mindezek figyelembe vételével a térség természetvédelmi kezelé-
sének megtervezése során érdemes különbséget tenni a sztyeppi és lápréti 
jellegű foltok között. Ehhez fel kell keresni a láprétekbe ékelődött, sztyepp-
réti vegetációval borított hátakat, majd az ezeken történő intenzív legeltetést 
érdemes beszüntetni, vagy időben minimalizálni. Az ebből fakadó gazdasági 
hátrányt lehetne egyrészt az intenzív legeltetés területi kiterjesztésével kom-
penzálni a lápréteken, vagy pedig a nem legeltetett területeken való mérsékelt 
legeltetés bevezetésével, mely az előbbiektől függetlenül is mindenképpen 
kívánatos lenne a diverzitás maximalizálásához. Mivel a gazdák által hasz-
nált villanypásztorok nyomvonalának kialakítását a természetvédelmi ható-
ság a természetvédelmi kezelő szakvéleménye alapján hagyja jóvá (Vidéki 
2008), a lehetőség adott a fenti lépések megvalósításához.

 A feltörés káros hatásához nem fér kétség, azonban mindenképpen 
figyelemre méltó, hogy több mint fél évszázad alatt sem tudtak teljesen re-
generálódni a feltört gyepek (különösen a sztyeppfoltok), noha nincsenek 
izolálva a környező jobb gyepektől. Az eredmények tükrében mindenképpen 
érdemes lenne ezeket a gyepeket is legeltetni, és meg lehetne próbálni a jobb 
gyepekről származó, magokban gazdag széna kiszórását a foltokra, mely bi-
zonyítottan hatékony módja a gyeprekonstrukcióknak (Török et al 2012).
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Absztrakt

A légkör ásványi összetevőinek vizsgálata a Föld és légkörének 
sugárzásos egyensúlyára gyakorolt hatása miatt van a tudományos 
érdeklődés homlokterében. A klímareleváns hullámhossztartományba eső 
spektrális válaszuk megbízható vizsgálata kiemelt jelentőségű tudományos 
célkitűzés, amit a megfelelő méréstechnikai eljárások hiánya miatt főként 
a tömbi anyagból származtatott optikai tulajdonságokat felhasználva 
határoznak meg. Az egyetlen méréstechnikai eljárás, amely képes a légköri 
aeroszolok abszorpciós koefficiensének in-situ, mintavételi hibáktól mentes 
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meghatározására, a fotoakusztikus spektroszkópia [Andreae,2005] . A 
tanulmányban ismertetésre kerül az ásványi porok legfontosabb összetevőinek 
fotoakusztikusan meghatározott abszorpciós válasza, a részecskeveszteség 
korrekció szerepe a mért abszorpciós koefficiens adatok értelmezésében és a 
mérési eredmények modellszámításokkal történő alátámasztása.   

Kulcsszavak: fotoakusztikus spektroszkópia, optikai abszorpció, ásványi 
por összetevők, Mie-elmélet, mesterséges

Bevezetés

A légköri aeroszolok spektrálátviteli karakterisztikájának vizsgálata, 
elsősorban a Föld és légkörének sugárzásos egyensúlyára gyakorolt 
hatása miatt van a tudományos érdeklődés középpontjában. A sugárzásos 
egyensúlyban bekövetkező változásokért kezdetben az emberi tevékenység 
következtében a Föld légkörében felhalmozódó üvegházhatású gázokat 
tették felelőssé. Az aeroszolok sugárzásos egyensúlyra gyakorolt hatásának 
jelentőségét jóval később ismerték fel. Az aeroszolok szórhatják és 
abszorbeálhatják a rájuk eső sugárzást (közvetlen hatás). A szórás csökkenti 
a földfelszínre érkező sugárzás mennyiségét, így hűtő, míg az abszorpció 
a környezetnek történő hőátadás révén fűtő hatású. A légköri aeroszolok a 
felhőképződési mechanizmusokban is fontos szerepet játszanak (közvetett 
hatás). Az aeroszolok sugárzásos egyensúlyra gyakorolt hatása (jelenlegi 
ismereteink szerint) csak nagy bizonytalansággal határozható meg.
 A bizonytalanság forrásai: a kibocsátás tér és időbeli intenzitásának 
hiányos ismerete, életidejük (< 7 nap), továbbá spektrális sajátosságaik 
időfüggése (ageing). A legnagyobb bizonytalanságot azonban az a 
leegyszerűsített megközelítés okozza, amely a légköri aeroszolokat döntően 
szóró részecskeként írja le, elhanyagolván az abszorpciós járulékukat. A légköri 
aeroszolok abszorpciójáért a látható és az UV tartományban nagy specifikus 
abszorpcióval rendelkező korom, illetve az ebben a tartományban lényegesen 
kisebb specifikus abszorpcióval rendelkező, de jelentős tömegkibocsátása 
miatt a légköri sugárzásátvitelt mégis számottevően befolyásoló ásványi 
porok felelősek. (Andreae és gelencsér, 2006)
 A légköri aeroszolok (köztük az ásványi porok) abszorpciós 
tulajdonságairól csak korlátozott adatok érhetőek el a szakirodalomban. 
A gyakorlatban az in-situ mérésekből származó abszorpciós koefficiens 
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adatokat veszik figyelembe a sugárzási kényszer számolásánál, mely a 
komplex törésmutató mellett a részecskék változatos méretének, alakjának 
is függvénye. Alapvetőbb jellemző a komplex törésmutató-abszorpciót 
jellemző- képzetes része, mely a kémiai, ásványi összetétellel hozható 
kapcsolatba. Ennek direkt mérése azonban nem kivitelezhető, porminták 
estében a tömbi anyagoknál és folyadékoknál használatos mérési módszerek 
nem alkalmazhatóak.  A levegőben diszpergált porok abszorpciójának és 
méreteloszlásának méréséből a gömbi részecskéket feltételező Mie-elmélet 
segítségével elméletileg meghatározható a képzetes törésmutató, mivel 
az optikai abszorpció csak kis mértékben érzékeny a részecskék alakjára, 
nemúgy, mint a szórás. (Kalashnikova és sokolik, 2004). Az egyedi ásványi 
komponensek képzetes törésmutatóinak meghatározása azért elengedhetetlen, 
mert ezek ismeretében a különböző ásványi összetételű porminták optikai 
tulajdonságai és a keveredési, öregedési mechanizmusok abszorpcióra 
gyakorolt hatása modellezhető. 
Az aeroszol abszorpció valós idejű meghatározására leggyakrabban 
alkalmazott mérőmódszereket érzékenységük (különbségi mérési módszer), 
illetve mérési adataik megbízhatósága (filteres transzmissziómérésen alapuló 
módszerek) csak nagy koncentrációjú, erősen abszorbeáló korom aeroszolok 
laboratóriumi, vagy a kibocsátás forrásához közeli terepi, döntően szervetlen 
koromösszetevőket tartalmazó aeroszolok vizsgálatára korlátozza. Jelenleg 
az egyetlen mérőmódszer, amely képes a légköri aeroszolok abszorpciós 
spektrumának valós idejű megbízható meghatározására, a fotoakusztikus 
spektroszkópia. (Andreae és gelencsér, 2006) A terepi körülmények között 
is megbízhatóan működő, kompakt, egyszerűen kezelhető fotoakusztikus 
aeroszolmérő műszerek hiánya miatt rutinszerű alkalmazása aeroszolok 
abszorpciós spektrumának meghatározására azonban még várat magára.
 Munkám során a SZTE Optikai és Kvantumelektronikai tanszékének 
fotoakusztikus kutatócsoportjában kifejlesztett négy hullámhosszon 
működő fotoakusztikus mérőműszerrel meghatároztam a légköri aeroszolok 
legfontosabb ásványi összetevőinek abszorpciós spektrumát.

A mérési elrendezés

Az ásványi porok specifikus abszorpciós spektruma az alábbi ábrán látható 
mérési elrendezésben került meghatározásra (1. ábra).
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1. ábra: A mérési elrendezés

A speciálisan erre a célra készített keverőedény aljára helyeztük az 
előzetesen megtisztított és kiszárított pormintákat. Az edény alján lévő 
porok gázfázisba vitelét (diszpergálás) az edénybe enyhe túlnyomáson 
10 l/perc térfogatárammal bevezetett szintetikus levegő biztosította. A 
diszpergált állapotban lévő részecskéket egy puffer-tartályba vezettük. A 
különböző térfogatáram igényű mérőműszerek a puffer-térfogaton keresztül 
vettek mintát, így az egyes mintaterekben fellépő koncentrációingadozások 
mértéke jelentősen lecsökkent, lehetővé téve a specifikus abszorpció pontos 
meghatározását.
Mivel az aeroszolok optikai abszorpciója függ a vizsgált aeroszol 
méreteloszlásától, illetve a fotoakusztikusan mért [Mm-1] dimenziójú optikai 
abszorpció nem anyagi jellemző, a [m2/g] dimenziójú tömegre vonatkoztatott 
optikai abszorpciós koefficiens meghatározásához, valamint a kísérleti 
eredmények modellszámításokkal történő igazolásához, a vizsgált porminta 
tömegkoncentrációját és méreteloszlását is mértük. 
A tömegkoncentráció kúpos elemű oszcilláló mikromérleggel (TEOM1400a), 
a méreteloszlás a finomfrakcióban (5nm-350 nm) SMPS-sel (Scannng 
Mobility Particle Sizer), míg a durva méretfrakcióban (350nm-40µm) OPC-
vel (Optical Particle Spectrometer) került meghatározásra. A gázkezelés 
egyes ágaiban fellépő részecskeveszteségeket egy részecskeveszteség 
kalkulátor segítségével vettem figyelembe. (http://www.mpch-mainz.mpg.
de/~drewnick/PLC/).  A vizsgált ásványokat, mint a talajeredetű por fő 
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összetevőit Claquin globális adatbázisa alapján választottuk. Az 1. táblázatban 
szereplő első négy mintához irodalmi törésmutató adatot is találtunk. 
Ezeket tömbi vagy vékonyréteg mintákon mérték. Aeroszolfázisban történő 
vizsgálatukat mi végeztük először.

1. táblázat: Talajeredetű porok ásványi összetételének első globális 
adatbázisa, Claquin (1998)

Ásvány Törésmutató eredete Tm. mérési módszer

illit Egan and Hilgeman(1979) Reflexió mérés vékonyrétegen

kaolinit
Egan and Hilgeman(1979),

Arakawa and 
Tuminello(1997)

Reflexió mérés és
Transzmisszió mérés 

vékonyrétegen

montmorillonit 
Arakawa and 

Tuminello(1997)
Transzmisszió mérés 

vékonyrétegen

hematit Querry (1997)
Reflexió mérés tömbi anyagon

rutil
RefractiveIndex.info 

Sopra 1, Sopra 2
Ellipszometria 
vékonyrétegen

kvarc -

kalcit -

Azokra az ásványi por összetevőkre (illit, kaolinit, montmorillonit, hematit 
és rutil), melyekre létezik irodalmi törésmutató adat, gömbi részecskéket 
feltételezve és a Mie-elméletet alkalmazva elméleti számolásokkal is 
meghatároztam a vizsgált porminta abszorpciós spektrumát.

A mérési eredmények

A 2. ábrán az ásványi összetevők fotoakusztikusan mért (diszkrét pontokkal 
jelölt) és az irodalmi  törésmutató adatok felhasználásával elméletileg 
számolt abszorpciós spektrumai láthatóak. Az ábrán jól megfigyelhető, 
hogy a részecskeveszteség korrekció minden törésmutatóból származtatott 
spektrum esetében mérsékelte a mért és számolt adatok közti eltérést, kivéve 
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az első esetet, mely az 1979-ben Egan és munkatársai által meghatározott 
optikai abszorpcióból került származtatásra. Arakawa és munkatársai 
1997-es méréseik során magasabb szisztematikusan magasabb törésmutató 
adatokat mértek ennél az adatsornál és megállapították, hogy a korábbi 
mérések alulbecsülték az abszorpciót  az ultraibolya tartományban, melynek 
oka, hogy reflexió és transzmisszió-mérő detetoraik nem voltak alkalmasak 
az összes foton begyűjtésére. A montmorillonit és kaolinit esetében mindkét 
forrásból rendelkezésünkre álltak törésmutató adatok és ezen esetekben is 
azt tapasztaltuk, hogy a mért és számolt optikai abszorpciós koefficiensek 
az Arakawa és mtsai által meghatározott törésmutató adatok esetében 
jobb egyezést mutatnak. Összességében elmondható, hogy annak ellenére, 
hogy az általunk vizsgált mintákat szabálytalan alakú szemcsék képezik, a 
gömbi közelítéssel élő Mie-elmélet alapján számolt optikai abszorpciók 
nagyságrendileg jól modellezik a valóságot. Az egyezés vizsgálatánál szem 
előtt kell tartanunk, hogy az irodalmi törésmutató adatok mérése és az általunk 
végzett fotoakusztikus mérések nem ugyanazon mintán történtek.

2. ábra: Optikai abszorpciós együtthatók (OAC): A pontok a fotoakusztikusan mért 
értékeket; a szürke és a fekete ( folytonos és szaggatott) vonallal a Mie-elmélet 

alapján veszteségkorrekció nélkül és azzal számolt értékeket jelölik.
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A vizsgált ásványi porok specifikus abszorpciós koefficienseit a fotoakusztikus 
mérőműszer működési hullámhosszain a 2. táblázatban foglaltam össze. 
A mért adatokból jól látható, hogy az egyes összetevők abszorpciója a 
látható és a közeli infravörös tartományban elhanyagolhatóak és csak az UV 
tartományban válnak jelentősebbé.

2. táblázat: A diszpergált ásványminták mért koncentráció- és fajlagos abszorpció 
értékei 

Ásvány-minta
Koncentráció

(mg/m3)

Fajlagos abszorpció 
(m2/g)

λ=266 
nm

λ=355 
nm

λ=532 
nm

λ=1064 
nm

Kaolinit 2.161 0.310 0.058 0.005 0.005

Illit 0.753 0.100 0.019 0.005 0.003

Montmorillonit 0.825 0.480 0.230 0.021 0.009

Hematit 0.800 0.530 0.570 0.540 0.034

Mészkő 3.080 0.053 0.006 0.005 0.004

Rutil 12.900 0.350 0.710 0.002 0.001

Kvarc 5.300 0.010 0.006 0.002 0.002

Összefoglaló

 A légköri porok ásványi összetevőinek abszorpciós spektrumát 
a SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén kifejlesztett négy 
hullámhosszon üzemelő fotoakusztikus mérőműszerrel klímareleváns 
(aeroszol-fázisú) mérésekkel meghatároztam. A mért adatokat elméleti 
számolásokkal igazoltam.
 A mérési eredményekből megállapítható, hogy a részecskeveszteséggel 
korrigált mérési és elméleti számolási adatok jó egyezést mutatnak. Ezzel 
alátámasztottam, hogy a Mie-elmélet alkalmazható a képzetes törésmutató 
optikai abszorpciós koefficiensből történő származtatására. Aeroszol-
fázisú mérésekkel igazoltam, hogy az ásványi porösszetevők specifikus 
abszorpciója a látható és a közeli UV tartományban elhanyagolható a 
légkörben előforduló egyéb abszorpcióval rendelkező (korom) összetevők 
specifikus abszorpciójához képest. 
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LÉGKÖRI NITROGÉN-
KONCENTRÁCIÓ- ÉS ÜLEPEDÉSI 

ADATOK MAGYARORSZÁGON

Válint Zsuzsanna
Környezet- és Földtudományi Intézet, 

Sopron, Magyarország

Absztrakt

Európa-szerte a múlt században az egyik legnagyobb környezeti problémát a 
légszennyezés jelentette. A főleg kén-dioxiddal és nitrogén-oxidokkal szeny-
nyezett levegő hatására leginkább azok az erdők károsodtak, amelyek az ipar-
vidékek közelében voltak. Az utóbbi két évtizedben a kén-dioxid-szennyezés 
jelentősen csökkent Európában, a nitrogén-oxidok kibocsátása ugyanakkor 
nem változott. 

A nitrogén-vegyületek kiülepedése jórészt lokális, tehát az emittált mennyi-
ség jelentős része az emisszió-források közelében ülepszik ki. Az erdők jelen-
tős nitrogén-terhelése többek között növeli a fák produkcióját, ugyanakkor 
gyomosítja az erdő aljnövényzetét.

Kulcsszavak: nitrogén, ülepedés, koncentráció, lokális szennyezés, fapro-
dukció
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Bevezetés

Az 1970-es és 1980-as években a légszennyezés hatására leginkább Euró-
pa-szerte az iparvidék környéki erdők károsodtak. A szennyező anyagok 
humán egészségre és erdőkre gyakorolt negatív hatása miatt intézkedéseket 
vezettek be, hogy csökkentsék a kén-dioxid szennyezés mértékét Európában. 
A nitrogén-oxidok kibocsátása azonban azonos szinten maradt.

A nitrogénvegyületek ülepedése inkább lokális, tehát az emittált 
mennyiség jelentős része az emisszió források közelében ülepszik ki (Laub-
hann et al. 2009). Legnagyobb kibocsátók közé tartozik a gépkocsi-közleke-
dés és az ipari tevékenység. Az 1. ábra a troposzféra NO2 koncentrációjának 
területi eloszlását mutatja Európa felett. A nagyobb koncentrációjú területek 
jól kirajzolják a metropoliszokat és a környéküket, illetve a nagyobb ipari 
vidékeket (Ruhr-vidék, Közép- és Dél-lengyel iparvidék, Közép-Anglia, Be-
nelux államok, Cseh-medence). 

A levegő NOx koncentrációját és a kiülepedő nitrogénvegyületek 
mennyiségét Magyarországon 1996 óta mérik.

1. ábra: A troposzféra NO2 koncentrációjának területi eloszlása Európában 2007-
ben (Forrás: http://www.gse-promote.org/gallery/NO2/no2text.html)
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Az erdő – nagy növényfelületénél fogva – sokkal nagyobb mennyi-
ségű szennyező anyagot filtrál ki a levegőből, mint az erdőmentes felszín 
(Boneau 1991). Ez a jelentős nitrogén-terhelés többek között növeli a fák 
produkcióját azokon a tájakon, ahol a klímaváltozással együtt járó szárazodás 
nem csökkenti drasztikusan a produkciót. Európán belül északon és nyuga-
ton jelentős növedéktöbbletet regisztrálnak (Spiecker et al. 1996). Közép-, 
Dél- és Délkelet-Európában ilyen megállapítást nem lehet egyértelműen ten-
ni. A nitrogéntöbblet ugyanakkor gyomosítja az erdő aljnövényzetét (Németh 
2006).

A levegő nitrogén koncentrációjának és ülepedésének mérése

A N-koncentrációjának mérése rendszerint automata mérőműszerrel történik. 
Egyes esetekben azonban időszakosan működtetett mintavevővel is vesznek 
levegőmintát, és a N-vegyületeket koncentrációját laborban határozzák meg.

A N-ülepedés mérése történhet szabad területen, illetve erdőállo-
mány alatt. Az utóbbi esetében a törzsön lefolyó és lombon áthulló csapadék 
N-tartalmát mérjük (Führer 1994).

Magyarországon mért légköri nitrogén-koncentráció- 

és ülepedési adatok

Ilyen adatokat nyilvánosa az Országos Meteorológiai Szolgálattól és az In-
ternational Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air 
Pollution Effects on Forests szervezettől (továbbiakban ICP Forest). A továb-
biakban ezeket mutatom be.

Koncentrációadatok az OMSZ-től

A tőlük kapott információk két részből állnak. Egyrészt tartalmaznak a nitro-
génre vonatkozó háttérkoncentráció-méréseket, másrészt városi manuális és 
automa mérőműszer által regisztrált adatokat.

Hazánkban HNO3, NH3, NH4+, NO2, NO3- háttérkoncentrációit 5 
állomáson mérik: Farkasfa, Siófok, K-puszta, Hortobágy, Nyírjes. Ezeken 
az állomásokon mérik csapadék NH4+ és NO3- mennyiségét is. A 2. ábrán 
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a NH4+ légkörben mért koncentrációja látható a mátrai Nyírjes állomáson 
2004. január 1-je és 2012. december 31-e között.

2. ábra: A NH4+ légköri koncentrációja Nyírjesen 2004. január 1. - 2012. 
december 31. között

A 3. ábra a Nyírjes és Siófok csapadékában mért NH4+ adatait mu-
tatja 2004. január 1. - 2012. december 31. között. Jól látható, hogy Siófokon 
általában magasabbak az értékek, mint Nyírjesen. A siófoki mérések elsősor-
ban a Balatonba történő ülepedés megfigyelése céljából fontosak.

3. ábra: A NH4+ koncentrációja csapadékvízben Nyírjesen és Siófokon 2004. janu-
ár 1. - 2012. december 31. között (havi összegek)
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Az OMSZ nagyobb hangsúlyt helyez a városi légszennyezés méré-
sére. Sopronban például mérések folynak a Regionális Immisszió Vizsgáló 
hálózat (továbbiakban RIV) keretén belül, másrészt automata mérőkonténer 
kihelyezésével. 

A RIV-nek több állomása is volt Sopronban, ebből a 4. ábrán kettő 
adatait ábrázoltam a NO2 koncentrációjára vonatkozóan. Az egyik a Csengeri 
úti a város egyik legforgalmasabb része, ezért nem meglepő a levegő ma-
gas NO2-tartalma. A másik az állami szanatóriumnál levő, ahol jellemzően 
alacsony a NO2-koncentráció. Ez a mérőhely a település hegyvidék-közeli 
(délnyugati) határában található, viszonylag távol a forgalmas utaktól. Más-
részről az uralkodó északnyugati szélirány a város által termelt szennyező 
anyagokat nem a szanatórium felé viszi, hanem dél-délkeleti irányba.

4. ábra RIV által mért NO2 koncentráció 2005-ben Sopronban

A szél a városi levegőre gyakorolt tisztító hatását támasztja alá az 
5. ábra, amelyen az automata mérőkonténer által regisztrált szélsebesség és 
NOx adatokat látjuk. Megfigyelhető, hogy január 3-6-a között az élénk szél 
hatására a levegő NOx-tartalma alacsony értéken van. Ezután a szélcsende-
sebb napok következnek, amikor is a gázok légköri koncentrációjuk megnö-
vekszik.
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5. ábra: A szélsebesség és a NOx gázok koncentrációjának menete a soproni 
Jereván lakótelepen 2008. 01.01-10. között

Az ICP Forest adatai

Ez az európai szervezet 9 magyarországi mintaterületről gyűjt háttérszeny-
nyezettségi adatokat. Az ülepedés tekintetében az ammónium, a nitrát és az 
össz-nitrogén mérésére koncentrálnak. Az adatok éves összegekben jelennek 
meg honlapjukon és diagram formájában letölthetőek.

Az ICP Forest a Soproni-hegyvidéken is működtet mérőállomást. Az 
5. ábrán ennek az állomásnak az éves ammónium-ülepedési összegei látható-
ak (száraz és nedves-ülepedés együtt 1996-2007 között). Bár évenként válto-
zik a mennyiség, elmondható, hogy átlagosan 14 kg ammónium ülepszik hek-
táronként a vizsgált erdő talajára. Sajnos frissebb adattal nem rendelkeznek, 
így nehezen megmondható, hogy mennyi anyag ülepedett ki a közel elmúlt 
évtizedben.
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5. ábra Ammónium éves száraz és nedves ülepedés-összege 1996-2007 között a Sop-
roni-hegységben

Összefoglalás

Az általános európai tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon sem 
csökkent az elmúlt években a levegőben mért nitrogén-vegyületek mennyi-
sége. Ezek legfőbb forrásai a gépkocsi-közlekedés és az ipari tevékenységek.

Magyarországi adatokkal leginkább az OMSZ rendelkezik, amely 
folyamatos méréséket végez mind légköri koncentráció, mind ülepedés te-
kintetében. A városi N-szennyezettség regisztrálása jóval több helyen valósul 
meg, mint a háttérülepedésre vonatkozó mérések. Az adatok egy része szaba-
don megtekinthető és letölthető.

Az ICP Forest nem rendelkezik friss ülepedési adatokkal. Honlapju-
kon található térképen csak pontokként vannak a mérőállomások feltüntetve, 
így nehéz beazonosítani a mérési helyszíneket.
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Absztrakt
Az légköri korom aeroszolok klimatikus hatására vonatkozó legújabb 

tudományos összegzés szerint a légköri szálló por tömegkoncentrációjában 
elhanyagolható hányaddal rendelkező korom a második legfontosabb ant-
ropogén eredetű üvegházhatású légköri összetevő [1]. A korom aeroszolok 
sajátos fizikai-kémiai tulajdonságainak jobb megértéséhez, laboratóriumi kö-
rülmények közötti standardizált előállításuk kiemelt jelentőségű tudományos 
célkitűzés. A légkörbe kerülő korom aeroszolok fizikai sajátosságai jelentős 
mértékben függnek a keletkezésük körülményeitől, illetve a keletkezésükkor 
és a légköri életidejük alatt fennálló meteorológiai és légkörkémiai folya-
matoktól. Az előadásban bemutatásra kerül egy a lézeres abláción alapuló 
koromgenerátor, amely egyedülálló és egymástól független módon képes, 
különböző égetési hőmérséklethez tartozó, eltérő méreteloszlású és morfoló-
giájú korom aeroszolok előállítására.

Kulcsszavak: légköri aeroszol, légköri korom, lézeres abláció, fotoakuszti-
kus spektroszkópia, koromgenerálás

Bevezetés
A tanulmányban bemutatásra kerül egy egyedülálló nagy tisztaságú 

elemi szén, illetve különböző háztartási szenek lézeres ablációján alapuló 
koromgenerálási metódust, amely képes, különböző égetési hőmérséklethez 
tartozó, eltérő méreteloszlású és morfológiájú modell korom aeroszolok elő-
állítására. Továbbá karakterizálom a generált korom aeroszolok mikrofizikai 
sajátosságait, úgymint specifikus abszorpciós koefficiens és annak hullám-
hosszfüggése, méreteloszlás és morfológia az ablációs paraméterek (energi-
asűrűség, térfogatáram, gázkörnyezet) függvényében.

Lézerablációs koromgenerátor

Lézeres ablációnak nevezzük a nagy energiájú lézerimpulzusok által okozott 
anyageltávolítást a kezelt minta felületéről. Esetünkben nagy tisztaságú elemi 
szén rúd lézeres ablációja az 1. ábrán látható mérési elrendezésben valósult 
meg.
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1. ábra: Lézerablációs koromgenerátor mérési elrendezése

A nagy tisztaságú elemi szén mintát az erre a célra tervezett ablációs 
kamrában egy forgatható tartóra rögzítettük. A minta forgatását egy léptető-
motor végezte. A forgatott szénmintát egy 18 ns impulzusszélességű, 248 nm 
hullámhosszú lézernyalábbal gerjesztettük. A fényforrást egy impulzusüzemű 
KrF excimer lézerrel (LLG TWINAMP) biztosította. A mintatartó kvarc abla-
kán belépő fókuszált lézernyaláb fókuszpontja az elemi szénminta fényforrás 
felöli felületére állítottuk. A gerjesztési felület (foltátmérő a fókuszpontban) 
0,025 cm2 volt, míg a mintára jutó energiasűrűséget 0,2-2,9 J/cm2 között vál-
toztattuk. A lézernyaláb energiáját egy Laser Probe Inc. RM 3700 Universal 
Radiometer típusú energiamérővel határoztuk meg a KrF Lézer nyalábjának 
2%-os kicsatolásából. 

Az így keletkező részecskéket adott összetételű N2 és szintetikus le-
vegőből előállított keverék vivőgázzal továbbítottuk a mérőműszerek felé A 
kamrabeli korom aeroszolokat is tartalmazó gázelegy áramlási sebességét a 
vivőgáz összetételétől függetlenül tudtuk változtatni. Az áramlási sebesség 
módosításával lehetővé vált a különböző morfológiájú korom részecskék ge-
nerálása, valamint az ún. fizikai-öregedés folyamatának vizsgálata. A keve-
rőkamrába vezetett hígító gázzal a műszerekbe juttatott korommennyiségét 
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szabályoztam. A mérések atmoszférikus nyomáson történtek, amit a keve-
rőkamrába épített kipufogó ág beépítésével biztosítottam. A mérőműszerek 
pozícióiban karbon bevonatos réz hordozó rostélyt helyeztem el, melyekről 
készült TEM (transzmissziós elektronmikroszkóp) képek alapján végeztem el 
a generált korom részecskék morfológiai vizsgálatát. 

A generált korom aeroszolok jellemző mikrofizikai sajátosságait 
úgymint méreteloszlás, tömegkoncentráció, abszorpciós spektrum, morfoló-
gia a generálási paraméterek, úgymint lézer energiasűrűség, kamrabeli tér-
fogatáram, gázösszetétel függvényében vizsgáltam. A generált részecskehal-
maz méreteloszlásának meghatározása egy elektrosztatikus mozgékonyságon 
alapuló részecskeszeparátor (DMA, Differential Mobility Analyzer) és egy 
kondenzációs elven működő részecskeszámláló (CPC, Condensation Partic-
le Counter) kombinációjából álló ún. SMPS (Single Mobility Particle Sizer) 
alkalmazásával történt. A tömegkoncentráció meghatározására egy kereske-
delmi fogalomban kapható on-line mérőműszer, a TEOM, magyarul Kvar-
coszcillátoros Mikromérleg szolgált. A generált korom aeroszolok optikai 
abszorpciós koefficiense az SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoportban újonnan 
kifejlesztett fotoakusztikus korommérő rendszerrel (4λ-PAS) történt.

A részecskekihordás meghatározása és jellemzése az energiasűrűség függvé-
nyében 

A koromgenerátor prototípusának megépítése után kimértük generált ko-
rom aeroszolok tömegkoncentrációjának és össztérfogatának energiasűrűség 
függését. A tömegkoncentráció mérését Kvarcoszcillátoros Mikromérleggel 
(TEOM), a részecske össztérfogat mérését pedig SMPS adatokból gömbi 
részecskealakot feltételezve származtattam. A kapott tömegkoncentráció és 
részecske össztérfogat energiasűrűség függvénye a 2. ábrán látható.
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2. ábra: A generált részecskék tömegkoncentrációja és össztérfogata 
a lézerenergia-sűrűség függvényében

A grafit ablálás során lejátszódó fizikai-kémia folyamatokat illetően 
számos publikáció lelhető fel a szakirodalomban [3] [4] [5] [6]. A terjedel-
mi korlátokra való tekintettel most csak vázlatosan mutatjuk be a görbe fő 
szakaszait. Az első szakasz során a lézerenergia függvényében csak kevés 
részecske jött létre. A keletkezett korom részecskék mennyisége pedig csak 
kis mértékben nőtt az alkalmazott lézerenergia növelésével. Ezután növelve 
az energiasűrűséget, egy bizonyos energiaérték után a görbe meredeksége ug-
rásszerűen megnő. Ezt a meredek emelkedésű tartományt nevezzük ablációs 
szakasznak. Ezen a szakaszon szabályozható legnagyobb érzékenységgel a 
képződő részecskék mennyisége a beeső energiasűrűség változtatásával. 

Az SMPS-sel meghatározott méreteloszlás adatok kiértékelése során 
két jellemző darabszám-koncentrációban domináns mérettartományt talál-
tam. Az egyik a 10-40 nm karakterisztikus átmérőjű, vélhetőleg a nukleációs 
szakaszban keletkező monomerek által dominált mérettartomány. A másik a 
70-200 nm karakterisztikus átmérővel rendelkező fraktál aggregátumok. A 
két eltérő méreteloszlás módusba tartozó koromrészecskék számkoncentráci-
ójának energiasűrűség függése látható a 3. ábrán.
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3. ábra: A lézerenergia-sűrűség változtatásának hatása a kisméretű 
és nagyméretű módusba tartozó részecskék keletkezésére

A nagyméretű módusba tartozó részecskék számkoncentrációjának 
változása az előzőekhez hasonlóan két szakaszra bontható, melyeket az ab-
lációs küszöbhöz tartozó energiaérték választ el egymástól. Ha viszont csak 
a kisméretű módusba tartozó részecskéket vizsgáljuk, a lézerenergia-sűrűség 
növelésével, kb. 1,8 J/cm2 energiasűrűség fölött már nem tapasztalható szá-
mottevő részecskeszám növekedés. Ezt nevezhetjük felső ablációs küszöb-
nek. Erre a szakirodalomban van magyarázat, mi viszont úgy gondoljuk, hogy 
a nagy kamrabeli darabszán koncentráció miatt nagyobb eséllyel megy végbe 
az elsődlegesen keletkezett részecskék összenövése. Ennél a térfogat-kon-
centrációnál a nagyobb módusba eső korom fraktál aggregátumok darab-
szám-koncentrációja a kisebb módusba eső korom aeroszolok (monomerek) 
darabszám-koncentrációjának kárára nő. A kisebb módus a nagyobb módus 
forrásának, és fordítva a nagyobb módus a kisebb módus nyelőjének tekint-
hető.

A mintákra jutó energiasűrűség hatásának vizsgálata

Ezután tiszta nitrogén atmoszférában ablált elemi szén mintára jutó energi-
asűrűség hatását vizsgáltuk meg állandó (500 cm3/perc) áramlási sebesség 
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mellett (4. ábra). Az ablációs küszöb alatti, 0,7 J/cm2 lézerenergia esetében, 
az ablációs görbe első szakaszára jellemző deszorpciós folyamatok határoz-
zák meg a részecskeképződést. Ebben a szakaszban döntően 30 nm-nél ki-
sebb, elsődleges (monomer) részecskék keletkeznek. Növelve a mintára eső 
energiasűrűséget több részecske keletkezik, az ütközéses összetapadások 
száma nagyobb lesz, aminek következtében nagyobb valószínűséggel kelet-
keznek aggregátumok. 0,9 J/cm2 energiasűrűség mellett vegyesen keletkez-
nek elsődleges (monomer) részecskék és a fraktál aggregátumok. 2,5 J/cm2 
energiasűrűség esetében a nagyobb kiterjedésű fraktál aggregátumok válnak 
dominánssá. A generált korom aeroszolok méreteloszlása ekkor szabályos 
Gauss eloszlással jellemezhető.

 

4. ábra: A mintára jutó energiasűrűség hatása

A kamrabeli áramlási sebesség hatása

Meghatároztam az ablációs kamrába vezetett nitrogén áramlási sebességé-
nek hatását állandó (2,5 J/cm2) energiasűrűség mellett. A kapott eredmé-
nyek az 5. ábrán láthatók.
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5. ábra: A kamrabeli áramlási sebesség hatása

Az áramlási sebesség változtatása befolyásolja a keletkező részecskék ablá-
ciós kamrabeli tartózkodási idejét. Minél kisebb az áramlási sebesség, a ré-
szecskék annál több időt töltenek el az ablációs kamrában, így nagyobb esély-
lyel kapcsolódnak össze és képeznek aggregátumokat. Az áramlási sebesség 
csökkentésével tehát a generált korom aeroszolok karakterisztikus átmérője 
növekszik, a méreteloszlás görbe jobbra tolódik el. Az áramlási sebesség vál-
toztatása a szám szerinti koncentrációt is befolyásolja. Ez azzal magyarázha-
tó, hogy állandó mintára jutó energia sűrűség mellett időegység alatt állandó 
mennyiségű részecske generálódik, ami kisebb áramlási sebesség esetén na-
gyobb térfogat-koncentrációt eredményez.

Különböző összetételű gázkörnyezetek hatása

A mintatéren átáramló puffer gáz összetételének változtatásával különböző 
légköri körülmények modellezhetők. Az állandó áramlási sebesség (500 cm3/
perc) és energiasűrűség (2,5 J/cm2), és különböző gázkeverési arányok mel-
lett felvett méreteloszlás görbék láthatók a 6. ábrán.
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6. ábra: A különböző összetételű gázkörnyezet hatása

Szintetikus levegőben történő abláció esetén az elemi szén egy ré-
sze oxigénnel reagálva szén-dioxiddá alakul, így a keletkezett elsődleges ré-
szecskék (monomerek) koncentrációja nem elég nagy ahhoz, hogy számotte-
vő aggregáció mehessen végbe.

 1/2 szintetikus levegő/nitrogén keverési aránynál a kizárólag szinteti-
kus levegőben történő ablációhoz képest nagyobb átmérőjű monomerek kép-
ződnek, valamint az elsődlegesen képződött részecskék koncentrációjának 
növekedésével egyre nagyobb valószínűséggel keletkeznek aggregátumok is. 
A tiszta nitrogénben történő abláció részletes leírása megtalálható az előző 
fejezetben.

A mérőműszerek pozíciójában elhelyezett karbon vékonyréteggel be-
vont réz hordozó rostélyon gyűjtött minták TEM képeit csupán demonstratív 
jelleggel tüntetjük fel. A mérések atmoszférikus nyomáson történtek a kelet-
kező részecskék kinetikus energiája alacsony volt, így kis valószínűséggel 
tapadtak meg a rostélyon, így statisztikailag releváns konklúziók levonására 
nem volt lehetőség.
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 generált aeroszolok optikai válaszának vizsgálata

Következő lépésként elvégeztük a nagy tisztaságú elemi szén és a különböző 
eredetű és kémiai összetételű háztartási szénminták égetése során keletkező 
korom aeroszolok abszorpciós válaszainak meghatározását, illetve összeha-
sonlítását. A fotoakusztikusan meghatározott [m-1] dimenziójú optikai ab-
szorpciós koefficiensből a TEOM által mért tömegkoncentráció adatokat fel-
használva az alábbi összefüggés szerint származtattam a mért minták [m2/g] 
dimenziójú specifikus optikai abszorpciós koefficienseit a 1. egyenlet szerint.

,       (1)

        

ahol a [m2/g] dimenziójú, adott hullámhosszon mért tömegre vonatkoz-
tatott specifikus optikai abszorpciós koefficiens,  az [m-1] dimenzi-
ójú, adott hullámhosszon mért optikai abszorpciós koefficiens,  pedig a [g/
m3] dimenziójú, a TEOM által mért tömegkoncentráció.

 A korom aeroszolok abszorpciós spektrumának jellemzésére hasz-
nált paraméter az AAE (2. egyenlet) az abszorpciós spektrum log-log skálán 
ábrázolt meredekségeként határozható meg a legegyszerűbben. A különböző 
koromminták fotoakusztikusan mért specifikus abszorpciós együtthatóit és a 
mért értékekre illesztett egyeneseket a 14. ábrán tűntettem fel.

Az AAE a következő alapján határozható meg:

,       (2)

 ahol αabs a vizsgált aeroszolelegy [m-1] dimenziójú abszorpciós 
együtthatója, λ a gerjesztés hullámhossza [nm], AAE pedig a dimenziómen-
tes Angström exponens.
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7. ábra: A különböző szénmintákhoz tartozó tömegspecifikus optikai abszor-
pciók a hullámhossz függvényében

Az ábrából jól látható, hogy az elemi szénből generált korom aeroszo-
lok abszorpciós válasza, mind a korpuszkuláris megközelítést alkalmazó 
elméleti, mind pedig a gyakorlati tapasztalatokkal megegyező értékekkel 
rendelkezik. AAE értéke ~1 és független a hullámhossztól a vizsgált hullám-
hossztartományon, specifikus abszorpciós koefficiense 5.5 m2/g 550 nm-en. 
A szén aeroszolok mért specifikus abszorpciós koefficiensei az alkalmazott 
hullámhosszak mindegyikén különböznek egymástól és az elemi szénre jel-
lemző értékektől. Az összes háztartási szénminta abszorpciós spektruma az 
elemi szén abszorpciós spektruma alatt helyezkedik el, ami a vizsgált háztar-
tási szénminták eltérő szervesanyag-tartalmával magyarázható.

 Tekintettel arra, hogy az eltérő hullámhossztartományokon megha-
tározott AAE értékek között nem találtam egyértelmű összefüggést, feltétele-
zem, hogy a hullámhossztartományra vonatkoztatott AAE értékek egymástól 
független jellemzői lehetnek a kibocsátó forrásnak.



416

Összefoglalás
Az újonnan kifejlesztett lézerablációs koromgenerátor mérési elrendezésben 
eltérő morfológiájú, karakterisztikus átmérőjű korom fraktál aggregátumok 
állíthatók elő. Alacsony energiasűrűség, illetve szintetikus levegő 
alkalmazásával lehetőség nyílt az elsődleges gömbi részecskék nagyszámú 
előállítására, amire a leggyakrabban alkalmazott koromgenerálási 
eljárások egyike sem képes. Végül valós idejű aeroszol fázisú mérésekkel 
igazoltuk, hogy az eltérő kémiai összetétellel rendelkező szerves korom 
aeroszolok abszorpciós válasza mind egymástól, mind a fekete korométól 
különbözik. Az abszorpciós válasz jellemzésére használt AAE a rövidebb 
hullámhossztartományokon erős hullámhosszfüggést mutat. Ez a megfigyelés 
alátámasztja a szakirodalomban az utóbbi években felvetett gondolatot, 
miszerint nem csak az AAE, de annak hullámhosszfüggése is lehet 
forrásazonosító paraméter.

Köszönetnyilvánítás
A mérések a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047, TÁ-
MOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0003 és az OTKA K101905 pályázatok 
támogatásával valósultak meg.

Utry Noémi publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallga-
tói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.
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EGY SZELVÉNYSPECIFIKUS 
ENHANSZER AZONOSÍTÁSA 

A DROSOPHILA BXD/PBX CISZ-
REGULÁTOR RÉGIÓBAN

Kaltenecker Péter
MTA, SZBK, 

Szeged, Magyarország

Sipos László
MTA, SZBK, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Az ecetmuslica Ubx génjét szabályozó, bxd/pbx régió funkcióvesztéses 
mutációja a harmadik torszelvényen található billért szárnnyá, valamint 
az első potrohszelvényt torszelvénnyé módosítja felnőtt muslicában. A 
billér hátsó felének transzformációját már korábban sikerült az ún. pbx 
enhanszer kiesésével magyarázni, ám az első potrohszelvény kialakításáért 
felelős enhanszer továbbra is ismeretlen maradt. Jelen vizsgálatunkban ezen 
enhanszer azonosítását kíséreltük meg. Ennek érdekében FRT/flp-mediált 
helyspecifikus rekombinációval deléciókat generáltunk a bxd domén disztális 
felében található P-elem inszerciók között. Az így létrehozott deléciós 
vonalak molekuláris és fenotípusos analízésével sikerült azonosítanunk egy 
kb. 12 kb méretű, moduláris szerkezetű, több, funkcionálisan redundáns 
elemből felépülő enhanszer-régiót.

Kulcsszavak: első potrohszelvény, bxd/pbx, cisz-regulátor régió, enhanszer, 
modularitás
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Bevezetés

Az ecetmuslica egyedfejlődése során létrejövő, egymástól eltérő 
morfológiájú szelvények kialakításáért a homeotikus gének felelősek. 
Drosophila-ban két klasztert alkotnak, a harmadik kromoszómán található 
Antennapedia és bithorax komplexeket (BX-C). Utóbbi mindössze három 
homeotikus gént tartalmaz: az Ultrabithorax (Ubx), abdominal-A és 
Abdominal-B géneket, melyek a középtortól hátrafelé elhelyezkedő kilenc 
testszelvény identitását határozzák meg. Ezen három gén paraszegment-
specifikus expressziós mintázatát kilenc – kromoszómális doménekbe 
szervezett – cisz-regulátor régió szabályozza. Embrióban az Ubx a 
paraszegment (PS) 5 és 6 identitásának kialakításáért felelős, kifejeződését a 
PS5-ben az abx/bx, PS6-ban a bxd/pbx regulátor régiók szabályozzák (White 
és Wilcox 1985). A PS6 felnőtt muslicában a harmadik torszelvény poszterior 
felétől az első potrohszelvény (A1) anterior feléig terjedő testrésznek felel 
meg. E testtáj kimondottan érdekes, mivel az itt található adult szövetek és 
szervek a fejlődés során eltérő képletekből differenciálódnak: a harmadik 
torszelvény és függelékei imaginális diszkuszokból jönnek létre, azonban az 
első potrohszelvény – ahogyan a többi potrohszelvény is – hisztoblasztokból 
fejlődik ki.

A bxd/pbx regulátor régió egy jelentős méretű, több mint 57 kb hosszú 
DNS szakasz, mely számos – a működéséhez szükséges – cisz-hatású elemet 
tartalmaz (lásd 1.ábra). Az eddigi transzgenikus vizsgálatok öt embrionális 
enhanszert, valamint legalább négy diszkusz enhanszert mutattak ki ebben 
a doménben (Pirrotta és mtsai. 1995). Továbbá Polycomb Response Element 
(PRE) és Trithorax Response Element (TRE) fenntartó elemek is találhatók itt, 
melyek a fejlődés későbbi szakaszában a cisz-regulátorok már kialakult aktív 
vagy inaktív állapotának megőrzésében vesznek részt (Tillib és mtsai. 1999). 
A BX-C szekvencia analízisekor egy humán glükóz transzporter homológot 
kódoló szekvenciát (Glut3) azonosítottak a domén disztális részén (Martin 
és mtsai. 1995), melyről azonban kimutatták, hogy a transzporter több – a 
funkcióját érintő – konzervált szakasza is mutációt szenvedett, vagy hiányzik 
(Escher és Rasmuson-Lestander 1999).
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1.ábra A bxd/pbx cisz-regulátor felépítése. 
Baloldalon az Ubx transzkripciós startpontját tüntettük fel, ettől disztálisan a regulátor 
régióban található embrionális és diszkusz enhanszerek (rózsaszín és kék négyszögek), 
a PRE (piros téglalap) és TRE (zöld téglalap) fenntartó elemek, valamint a humán 
glükóz transzporter homológ szekvencia (Glut3) látható. A szaggatott fekete vonalak 
a pbx1 és pbx2 deléciókat mutatják. Az általunk felhasznált P-elem inszerciókat sárga 
háromszögek jelzik; az ezek segítségével létrehozott deléciók az ábra alsó részén 
foglalnak helyet (szaggatott szürke vonalak).

A doménre jellemző funkcióvesztéses bxd mutáció hatására a harmadik 
torszelvényen található billér poszterior része szárnnyá módosul, valamint az 
első potrohszelvény (A1) anterior része redukálódik, torszelvénnyé módosul 
(Bender és mtsai. 1983). A billér transzformációját sikerült az embrionális 
pbx enhanszer és a diszkusz enhanszerek kiesésével megmagyarázni. Az 
ezeket eltávolító pbx1 és pbx2 deléciók (1.ábra) azonban az A1 szelvényt nem 
érintik. Jelen vizsgálatunk során az A1 szelvény kialakításáért felelős – eddig 
ismeretlen – enhanszer azonosítását tűztük ki célul. Előzetes megfigyeléseink 
alapján úgy találtuk, hogy ez a bxd domén disztális felében helyezkedhet 
el, ezért a továbbiakban ezt a szakaszt felosztó négy, nagyméretű deléciót 
állítottunk elő.
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Anyagok és módszerek

Deléciós törzsek létrehozása

A deléciók generálása során a bxd régióban található négy P-elem 
inszerciót használtunk fel (Bender és Hudson 2000) (1.ábra). A P-elemek 
tartalmazzák a rosy markergént és a „homing fragmentet” (HF) – melyek 
egy FRT-szakaszokkal határolt kazettában foglalnak helyet –, valamint a 
P-elem promótere által meghajtott lac-Z riportergént. A HF a domén disztális 
végéről származó DNS szakasz, mely elősegíti a P-elem targetálódását a BX-
C-be. A deléciók létrehozását a P-elemekben található FRT-szakaszok teszik 
lehetővé, ugyanis két eltérő, a homológ kromoszómákon transz-helyzetben 
levő P-elem között helyspecifikus rekombináció indukálható a flipáz enzim 
közreműködésével. Ezáltal létrejöhet – az adott szakaszra – duplikációt és 
egy deléciót hordozó kromoszóma is, melyeket a Ki és a Dr széli markerek 
szegregációjával tudunk követni. A kísérleteinkben hősokk promóterrel 
vezérelt flipázt alkalmaztunk, amelyet első stádiumos lárvák 1 órán át tartó 37 
˚C-os hősokkjával aktiváltunk. A rekombináció eredményeként létrehozott 
deléciókban a lac-Z mindenképpen benne marad, de attól függően, hogy a 
P-elemeken belül mely FRT-szakaszok között játszódik le a rekombináció, a 
teljes P-elem is visszamaradhat. A továbbiakban a teljes P-elemet tartalmazó 
deléciós egyedeket használtuk fel, mivel ezeket transzpozáz forrást hordozó 
nőstényekkel keresztezve a visszamaradt P-elem ugrása követhető és így 
tiszta deléció hozható létre. Az így nyert markergén-vesztett egyedekből 
törzseket alapítottunk, majd ezeket fenotípusos és PCR-analízisnek vetettük 
alá, végül a megfelelőeket megszekvenáltattuk.

Légy-extraktum elkészítése

Egy mintához 49,5 µl SB puffert és 0,5 µl 20 mg/ml proteináz-K 
oldatot (Fermentas, #EO0491) összemértünk és vortexeltük. Az előzőleg 30 
percet fagyasztott légyre az 50 µl keveréket rápipettáztuk, közben a legyet 
a pipettaheggyel összezúztuk. A továbbiakban a mintát 30 percig 37 ˚C-on 
inkubáltuk, majd 96 ˚C-on 5 perces kezeléssel a proteináz K-t inaktiváltuk.
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PCR és fragment-izolálás

PCR alkalmazásával a P-elem ugratást követően létrehozott, 
markergén vesztett deléciós vonalakat vizsgáltuk meg. Egy PCR reakcióhoz 
15 µl st. UP H2O-t, 2,5 µl 10X PCR puffert (Fermentas, Taq Buffer +(NH4)2SO4 
–MgCl2), 2,5 µl 25 mM MgCl2-t, 1 µl 2,5 mM dNTP-t, 1-1 µl-t az 5 µM 
primerekből és 0,5 µl Taq (Fermentas, #EP0402) + Pfu (Fermentas, #EP0502) 
20:1 arányú enzimkeveréket mértünk össze (25 µl reakciótérfogatra). Ezt 
vortexeltük, majd végül hozzáadtunk 2 µl légy-extraktumot.

A szekvenáltatni kívánt mintákból származó PCR termékeket agaróz 
gélen futtatuk. A megfelelő méretű fragmenteket a gélből kivágtuk, majd 
ezekből Geneaid Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit (Cat. No. DF100) 
segítségével – az ehhez mellékelt protokoll szerint – izoláltunk. Az így nyert 
izolátumokat szekvenáltattuk.

Eredmények

A PCR vizsgálatok eredményei

Deléciók Független vonalak 
száma

lac-Z-t tartalamzó 
vonalak száma

Δ148-184 16 7

Δ154-184 33 13

Δ109-154 15 8

Δ109-148 14 7

1.táblázat. Az egyes deléciókhoz tartozó független vonalak és a közülük lac-Z-t 
tartalmazók száma

A P-elem ugratást követően létrehozott markergén vesztett deléciós 
törzsek vizsgálatakor mind a négy deléciónál azt tapasztaltuk, hogy a 
transzpozázzal való ugratás ellenére is, az esetek egy részében a deléciókban 
visszamaradt a lac-Z gén. Az 1.táblázat mutatja az adott delécióból előállított 
független vonalak számát, és hogy ezek közül hányban maradt maradt vissza 
a P-elem promótere és a lac-Z. Ez a jelenség egybeesett az egyes vonalaknál 
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tapasztalható fenotípussal, ugyanis – mind a négy deléció esetében – azok a 
vonalak, amelyekben megmaradt a lac-Z gén, erősebb A1-redukciót mutattak 
a tiszta deléciósokhoz képest. A további vizsgálatokban a tiszta deléciós 
vonalakat használtuk, melyeket szekvenálással is ellenőriztünk.

A létrehozott deléciók fenotípusaiA létrehozott deléciók fenotípusai

2.ábra Az egyes deléciók fenotípusai.
 Az A, B és C képek a különféle genotípusú kontrollokat mutatják. Az E képen Δ148-
184/DfP10, az F képen pedig Δ154-184/DfP10 hemizigóták láthatók. A Δ109-154 
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(G) és Δ109-148 (H) homozigóta pharát adultak a kép jobb alsó felében foglalnak 
helyet. A D képen egy DH1 homozigóta pharát adult található.

A fenotípusos analízis során a tiszta deléciókat tanulmányoztuk, 
melyeket a 2.ábra mutat. Az A képen egy vadtípusú állat látható kontrollként. 
Sem a Δ148-184, sem a Δ154-184 deléció nem eredményezett látható 
transzformációt homozigóta adult állatoknál, ezért ezeket érzékenyített 
háttéren is megvizsgáltuk egy nagyméretű átfedő delécióval – a DfP10-zel 
– szemben. A B kép egy +/DfP10 hemizigóta kontroll állatot mutat. A Δ148-
184/DfP10 hemizigótáknál nagyon gyenge A1 redukció figyelhető meg (E). 
Az F képen látható, hogy a Δ154-184/DfP10 hemizigóták A1 szelvénye ennél 
erősebben, de még mindig csak gyengén redukált.

A Δ109-154 és Δ109-148 deléciókról elmondható, hogy ezek 
homozigóta formában nem kelnek ki, pharát adult letálisak, valamint, hogy 
mindkét deléció hatására a billér hátsó fele szárnnyá módosul. A billér 
transzformációjának oka, hogy ezek eltávolítják a korai pbx enhanszert és a 
már ismert diszkusz enhanszereket is, úgy ahogy azt a pbx1 és pbx2 deléciók 
is teszik. Ezért a C képen egy pbx2 homozigóta kontroll állat látható. A Δ109-
154 deléció részleges A1 reduciót okoz a homozigóta pharát adultakban (G). 
Az ennél nagyobb méretű Δ109-148 deléciós homozigótáknál pedig az A1 
szelvény majdnem teljes redukciója tapasztalható (H).

Sikerült izolálnunk egy olyan deléciót, ahol a P-elem ugratását 
követően a deléció disztális irányba megnagyobbodott az eredetihez képest, 
így csaknem a teljes általunk vizsgált ~34 kb-os szakaszt eltávolította 
(DH1). A D képen látható, hogy ez már az A1 szelvény teljes hiányát okozza 
homozigóta pharát adultakban is.

Diszkusszió

A bxd/pbx cisz-regulátor eddigi vizsgálata során több enhanszert 
is azonosítottak transzgenikus konstrukciókkal, azonban az A1 szelvény 
kialakításáért felelős enhanszert eddig nem sikerült kimutatni. Annak 
érdekében, hogy ezt megtaláljuk, FRT-szakaszok közvetítette rekombinációval 
létrehoztunk négy deléciót a domén disztális felében található négy P-elem 
inszerció felhasználásával.

A Δ148-184 és Δ154-184 deléciók disztális töréspontja megegyezik, 
ez közvetlenül a bxd regulátor régió disztális határa mellett található. Innen 
terjed proximális irányba a Δ148-184 deléció ~7 kb, a Δ154-184 deléció 
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pedig ~10 kb hosszan, amely már eltávolítja a Glükóz transzporter homológ 
szekvenciáját is. A Glut3-nak egyedül az adult hímek tesztiszében mutatták 
ki expresszióját, azonban az erre deléciós hímek egészségesek és fertilisek 
voltak (Bender és Lucas 2013). Ezzel a mi eredményeink is megegyeznek, 
mivel az általunk létrehozott Δ154-184 deléciós vonalak sem mutattak 
sterilitást. Homozigóta adult állatokban egyik deléció sem okozott látható 
transzformációt, viszont – a nagyméretű, átfedő DfP10 deléciót tartalmazó – 
hemizigótáknál már látható A1 szelvény redukciót tapasztaltunk. A Δ148-184 
deléció esetében az A1 csak nagyon gyengén redukálódott, az ennél nagyobb 
méretű Δ154-184 deléciónál a redukció erőteljesebb, de még mindig csak 
kismértékű volt. Ezen eredmények arra utalnak, hogy egyik deléció sem 
távolítja el a teljes A1 enhanszert, csak a működéséhez szükséges kisebb 
szakaszokat..

A Δ109-154 és Δ109-148 delécióknak a bxd PRE mellett található 
proximális töréspontja egyezik meg. Innen haladnak tovább disztálisan, 
létrehozva egy ~24 kb-os (Δ109-154) és egy ~27 kb-os (Δ109-148) deléciót. 
Mindkét deléció kiejti az emberionális pbx enhanszert és a már ismert 
diszkusz enhanszereket is – ahogyan azt a pbx1 és pbx2 deléciók is teszik –, 
ennek következtében a billér hátsó felének transzformációját eredményezik 
homozigóta pharát adultakban. A Δ109-154 deléció homozigótákban az A1 
szelvény részleges, a Δ109-148 deléció pedig majdnem teljes redukcióját 
okozta. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a Δ109-154 deléció eltávolítja az 
A1 specifikus enhanszer egy jelentős részét, valamint, hogy a Δ109-148 egy 
ennél is nagyobb darabját, azonban nem az egészet.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az A1 szelvényspecifikus 
enhanszer valóban a pbx1 deléció disztális töréspontjától hátrafelé található 
~11,5 kb-os szakaszon helyezkedik el. Átfedő delécióink segítségével ezt a 
szakaszt fel tudtuk osztani három kisebb al-régióra, melyekről az egyes deléciók 
fenotípusa alapján megállapíthatjuk, hogy mindhárom tartalmaz a normális A1 
szelvény kialakításához szükséges enhanszer hatású elemeket. Ezen al-régiók a 
pbx1 deléció disztális töréspontjától a HC154 inszercióig, a HC154-től a HC148 
inszercióig és a HC148-tól a HC184 inszercióig terjedő darabok. Azt, hogy az 
enhanszer funkciójának ellátásához mindhárom szakaszra szükség van, igazolja 
a DH1 deléció, mivel ez mindegyiket eltávolítja és homozigóta állatokban az 
A1 szelvény teljes hiányát okozza. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy 
az általunk vizsgált enhanszer moduláris szerkezetű, több, funkcionálisan 
redundánsan ható elemből épül fel, mely azt is megmagyarázhatja, hogy az 
ennek megtalálására irányuló korábbi vizsgálatok miért nem jártak sikerrel.
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Abstract

Capillary electrophoresis (CE) is an important separation tool, which is wide-
ly used in the bioanalytical field. In recent years there has been significant ac-
tivity in the development of simple, rapid and reliable separation techniques 
for the analysis of complex carbohydrates. CE offers excellent resolution, 
rapid separations with high sensitivity. In this study, we investigated various 
pseudostationary phases for the separation of complex carbohydrates to es-
tablish a novel and easy to use capillary electrochromatography technique. In 
the future we envision that these methods will provide a broadly bio-analyti-
cal toolset for carbohydrate analysis in molecular biology. 

Keywords: N-Glycans, Pseudostationary phases, Polyethylene oxide, Linear 
polyacrylamide, Capillary electrochromatography
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Introduction

In the last decade of the 20th century, capillary gel electrophoresis (CGE), 
especially polymer-solution mediated CGE has become important separa-
tion and characterization tool in the analytical biochemistry (Guttman 2003). 
CGE separation of biomolecules usually includes the use of gels or some 
kinds of sieving matrices to achieve size separation as well as generate poly-
meric matrix. 

Polymeric Pseudostationary Phases

Unprecedented high-resolution power has been obtained in the sep-
aration for biologically important analytes using narrow bore fused-silica 
capillaries filled with various polymers (Guttman 2003). The polymeric ma-
trix can be cross-linked with polyacrylamide (Cohen and Karger 1987; Tsu-
ji 1991) or linear polyacrylamide (LPA), polyethylene oxide (PEO) (Bode 
1976) as well as dextran (Guttman, Horvath, and Cooke 1993). The use of 
non-cross-linked polymer solutions became very popular and used recently 
for carbohydrate analysis because are not attached to the inside wall of the 
capillary and feature very flexible, dynamic pore structures. Actually, the pore 
sizes of these materials are determined by dynamic interactions between the 
polymer chains and can be varied anytime by changing capillary temperature, 
salt concentration, or pH. Furthermore, LPA gels are not heat sensitive and 
support simple replacement of the separation matrix in the capillary by pres-
sure. In contrast, if cross-linked polymers are used as sieving matrices, higher 
temperature may cause deterioration of the gel structure. The other common-
ly used sieving matrix is PEO which is also a linear polymer. The flexible and 
mobile PEO chains consist of a compact dihedral helical structure, referred to 
as “meandering” form, even in solution (Bekturov et al. 1981). 

CGE is a promising technique for the physicochemical characteri-
zation of biopolymers, including complex carbohydrates. Among other sep-
aration parameters, temperature is a very important factor in electric field 
mediated separation techniques such as CGE (Guttman 1996) and supports 
further theoretical treatments for kinetic studies. One of these are the acti-
vation energy concept that was first introduced in the field of CGE by Gutt-
man and Cooke (Guttman and Cooke 1991).Activation energy can be derived 
from the temperature dependence of the electrophoretic mobility curves and 
offers valuable information on the interactions between the polymeric analyte 
and the polymeric sieving matrix.
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In this work, capillary electrochromatography was established as a 
novel combination of electrophoresis and chromatography with pseudosta-
tionary phases with the goal to utilize their advantages in a single separa-
tion platform. The separation capabilities of the polymeric pseudostationary 
phases were compared in respect to separation parameters such as polymer 
concentration, temperature, organic background electrolyte additives, etc.

Materials and Methods

Chemicals and reagents

Acetonitrile (ACN), polyethylene oxide (PEO), linear acrylamide (LPA), and 
all other chemicals were purchased from Sigma Aldrich (St. Louis, MO). 
High purity 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid (APTS) was from Beck-
man Coulter (Brea, CA, USA). The malto-oligosaccharide ladder was from 
Grain Processing Corporation (Muscatine, IA, USA) and the N-Glycan de-
rived from human IgG was obtained from Prozyme (Hayward, CA, USA). 
The samples were used directly after solubilization or stored at -20oC. All 
buffer and polymeric additive containing solutions were filtered through 0.22 
μm pore size Acrodisc (Millipore, Billerica, MA, USA) syringe filters and 
carefully degassed before use. 

N-Glycan release and labeling 

Glycoprotein digestion (50 µg of hIgG) was performed using the Glykoprep 
digestion module according to the manufacturer’s protocol (Prozyme, Hay-
ward, CA). The released glycans were dried in centrifugal vacuum evapora-
tor. Then the dried sugars and maltodextrin ladder were fluorescently labeled 
via reductive amination by the addition of 6.0 µL of 20 mM APTS in 15% 
v/v acetic acid and 2.0 µL of 1M sodium cyanoborohydride in tetrahydrofu-
ran at 37oC overnight. After that the unreacted fluorescent dye was removed 
by Prozyme cleanup cartridges as it is described in the protocol (Prozyme). 
Briefly, the binding step was performed in 200 µL 1x cleanup solution to each 
glycan sample, following by washing off the unreacted dye from the car-
tridges with 200 µL 1x cleanup solution, and finally the elution of glycans by 
water. N-Glycan nomenclature and symbolic representations used throughout 
this manuscript are as previously described by Harvey et al.(Harvey et al. 
2009). 

N-Glycan profiling by CGE

Capillary electrophoresis profiling of the APTS-labeled N-Glycans was per-
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formed in a P/ACE MDQ automated CE instrument (Beckman Coulter) 
equipped with a fluorescent detector using an Ar-ion laser (excitation 488 nm, 
emission 520 nm). The separations were accomplished in a 20 cm effective 
length (31.5 cm total length) N-CHO neutral coated 360 μm O.D., 50 μm I.D. 
fused silica capillary column (Beckman Coulter). The temperature of the gel-
filled capillary column was controlled by the liquid cooling system of the P/
ACE MDQ instrument. Each glycan separation was made on 20, 30, 40 and 
50oC to ± 0.1oC separation temperature using the following buffer system:

a) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75); 

b) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75) + 30% v/v ACN; 

c) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75) + 1% PEO (600 kDa) +1% eth-
ylene glycol;

d) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75) + 1% PEO (600 kDa) +1% eth-
ylene glycol+ 30% v/v ACN;

e) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75) + 1.25% linear polyacrylamide;

f) 25 mM lithium acetate (pH: 4.75) + 1.25% linear polyacrylamide + 
30% v/v ACN

Linear polyacrylamide gel was prepared as follows: 2.5 g acrylamide was 
diluted in 50 mL Milli-Q water and degassed for 30 seconds. After that 25 µL 
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine and 250 µL 10% ammonium persul-
fate were added to the reaction mixture. After polymerization, the gel was di-
luted four-fold with lithium acetate buffer (pH: 4.75) before use. The applied 
electric field strength was for CGE analysis 368.3 V/cm, with the cathode 
at the injection side and the anode at the detection side, i.e. reverse polarity, 
since the negatively charged, labeled carbohydrate molecules migrate toward 
the anode under the influence of the electric field. Prior to use, the capillary 
was conditioned by subsequent rinsing with water and carbohydrate separa-
tion buffers/gel buffers for 10 min at 30 psi. To avoid any possible carryover, 
the capillaries were also rinsed with buffer for 5 min at 30 psi between all 
injections. Samples were injected hydrodynamically at 0.5 psi for 5.0 sec-
onds. For migration time correction and quantification purposes, APTS-la-
beled maltose was co-injected with each sample as internal standard. All runs 
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were done in triplicates. The Karat 32 7.0 software package was used for data 
acquisition and analysis.

Results and Discussion

Figure 1 compares electropherograms of the APTS-labeled N-Glycans de-
rived from hIgG using LPA - LiAc buffer w/o and with acetonitrile (respec-
tive traces pairs) as the polymeric pseudostationary phases in the tempera-
ture range of 20-50oC. At low temperatures the electrophoretic mobility of 
the analytes is slow due to the chains being held closely, resulting in higher 
viscosity. With increasing temperature, the analytes gain kinetic energy and 
start to move more quickly and away from each other.  To consider the hydro-
philic interaction (HI) mechanism, HI-based electrokinetic chromatography 
of glycan structure was then carried out with the LPA-LiAc buffer containing 
acetonitrile. With 30% ACN, the migration times of the glycan structures 
significantly delayed that referred to a strong HI between sugars and linear 
polyacrylamide as shown in Figure 1.     

 

Figure 1. Representative electropherograms of APTS-labeled N-Glycans derived 
from hIgG, analyzed at 20, 30, 40 and 50 oC using LPA - LiAc buffer w/o and with 
30% ACN (respective traces pairs). Applied electric potential (E=368.3 Vcm-1), 
sample injection 0.5 psi for 5 s. 

Symbols:  Mannose;  N-acetyl glucosamine;  Fucose;  Galactose;  sialic 
acid. 
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Figure 2 delineates the effect of the separation temperature on the electropho-
retic mobility of the APTS-labeled carbohydrate oligomer molecules (degree 
of polymerization from G1 to G15) using LPA - LiAc buffer. Furthermore, 
Figure 2 shows the Arrhenius plot of natural logarithm of electrophoretic mo-
bility vs. reciprocal absolute temperature for the carbohydrate oligomers. As 
expected, the mobility values of the glucose oligomers increased with elevat-
ed temperature using LPA-LiAc buffer. Similar plot was obtained using LiAc 
buffer or 1% (600K) PEO sieving matrix (data not shown). This semi-loga-
rithmic plot explicates that a molecule in motion has to pass through an en-
ergy barrier produced by the surrounding molecules as known this activation 
energy. Nevertheless, a linear relationship was found (R2=0.997) between 
the reciprocal absolute temperature and the logarithm of migration velocity. 
Finally, for subsequent discussion, the activation energy associated with the 
migration of the analyte through the polymer matrix can be calculated from 
this slope of the lines representing ln µ vs. 1/T.

  

Figure 2.Semi-logarithmic plot of the electrophoretic velocity of the carbohydrate 
oligomer molecules (degree of polymerization from G1 to G15) using LPA - LiAc 

buffer as the function of reciprocal separation temperature. 
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Table 1 and 2 shows the changes of the electrophoretic mobilities of APTS-la-
beled N-Glycan structures derived from hIgG glycoprotein using polymer-
ic pseudostationary phases such as PEO and LPA. As one can observe, the 
electrophoretic mobilities of the N-Glycan structures are faster by increasing 
temperature. Nevertheless, the resolving power was still sufficient to accom-
plish good separation even at 50oC in the very short time period of 5 min. 
On the other hand, the electrophoretic velocities of the N-Glycan structures 
were slower by addition of acetonitrile organic solvent, probably caused by 
interaction of the analyte molecules with the organic running buffer to alter 
separation efficiency. 

Table 1. Changes of the electrophoretic mobilities of the hIgG structures using LPA 
– LiAc buffer w/o and with ACN:  

GLYCAN 

ID.*

Electrophoretic mobility (min)

20oC 30oC 40oC 50oC
LPA – LiAc 

buffer
LPA – LiAc 

buffer
LPA – LiAc 

buffer
LPA – LiAc 

buffer
w/o 

ACN
with 
ACN

w/o 
ACN

with 
ACN

w/o  
ACN

with  
ACN

w/o 
ACN

with 
ACN

A2G(4)2S1 6.45 7.63 5.31 6.26 4.52 5.34 3.92 4.64

F(6)A2 6.77 7.89 5.57 6.47 4.74 5.53 4.11 4.79

F(6)A2[6]
G(4)1 7.17 8.39 5.90 6.88 5.01 5.88 4.34 5.09

F(6)A2[3]
G(4)1 7.31 8.54 6.01 7.00 5.11 5.98 4.43 5.18

F(6)A2G(4)2 7.70 9.03 6.33 7.40 5.38 6.32 4.66 5.48
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Table 2. Changes of the electrophoretic mobilities of the hIgG structures using PEO 
– LiAc buffer w/o and with ACN:   

GLYCAN 

ID.*

Electrophoretic mobility (min) 
20oC 30oC 40oC 50oC

PEO – LiAc 
buffer

PEO – LiAc 
buffer

PEO – LiAc 
buffer

PEO – LiAc 
buffer

w/o 
ACN

with 
ACN

w/o 
ACN

with 
ACN

w/o  
ACN

with 
ACN

w/o  
ACN

with 
ACN

A2G(4)2S1 6.51 7.44 5.35 6.14 4.59 5.19 3.98 4.52

F(6)A2 6.97 7.68 5.71 6.34 4.88 5.34 4.22 4.66

F(6)A2[6]
G(4)1 7.33 8.15 6.00 6.73 5.13 5.66 4.44 4.94

F(6)A2[3]
G(4)1 7.46 8.28 6.11 6.84 5.23 5.76 4.53 5.03

F(6)A2G(4)2 7.81 8.75 6.40 7.22 5.48 6.08 4.74 5.30

Conclusion

In this preliminary work, a novel pseudostationary phase based capillary 
electrochromatography system was developed with goal to utilize the result-
ing columns in carbohydrate analysis. We investigated the separation capa-
bilities of the polymeric pseudostationary phases such as PEO and LPA, and 
compared them in respect to separation parameters to establish the theoretical 
underpinning of this new combined technique. 

The effect of gel composition and separation temperature on the migration 
behaviors of carbohydrates were investigated in capillary gel electrophoresis. 
Separation performance was evaluated using various gel compositions with 
hydrophilic polymer additives of non-cross linked polyacrylamide and poly-
ethylene oxide. It was found that the electrophoretic mobilities of the N-Gly-

*A2G(4)2S1:  F(6)A2:    F(6)A2[6]G(4)1:   F(6)A2[3]G(4)1:  F(6)A2G(4)2:  
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can structures were faster by increasing temperature. On the other hand, the 
migration times of the N-glycan structures delayed significantly by addition 
of the organic solvent, which referred to a strong hydrohilic interaction mech-
anism between N-glycans and pseudostationary phases. Further researches 
are also need to understand and control the effect of the organic solvent, pH, 
ionic strength, and so on. Studies along this line are now in progress in our 
laboratory for high-performance capillary electrochromatography analysis of 
biopolymers as well as for novel characterization method of hydrophilic ma-
terials.
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A BXD PRE ÉS A SZOMSZÉDOS 
EMBRIONÁLIS ENHANSZEREK 
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Szeged, Magyarország
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Absztrakt

A bxd cisz-regulátor régió az Ubx homeotikus gén expressziós szintjét 
szabályozza az utótor hátsó részében és az első potrohszelvény elülső részében. 
Csoportunk korábban már tanulmányozta ezen régió ismert silencer elemét, 
a bxd PRE-t. Jelen munkánkban pedig a PRE-t közrefogó két embrionális 
enhanszer, az S1 és az S2 funkcióját vizsgáltuk in situ módszerekkel. A 
vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, hogy az S2 embrionális enhanszer 
egy eddig még részletiben nem tisztázott mechanizmussal együttműködik a 
bxd PRE-val, valamint redundáns módon az S1-gyel együtt játszanak szerepet 
az bxd cisz-regulátor iniciálásában.

Kulcsszavak: Ubx, cisz-regulátor, bxd PRE, embrionális enhanszer, iniciálás
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Bevezetés

A Drosophila melanogaster (ecetmuslica) embrionális egyedfejlődése 
során 14 paraszelvényre (PS) tagolódik. A testszelvények kialakításért 
ún. homeotikus gének felelősek, melyek génkomplexeket alkotnak. A 
Bithorax-komplex (BX-C) három homeotikus génje, az Ubx, az abd-A és 
az Abd-B felelősek a testszelvények identitásáért a PS5-től a PS14-ig. Ezek 
a paraszelvények fogják alkotni felnőtt állatban a tor poszterior részét és a 
teljes abdominális régiót. A BX-C három génje homeodoménnel rendelkező 
fehérjéket kódolnak, melyeknek kifejeződési mintázatát kilenc nagyméretű 
szabályozó régió, az ún. cisz-regulátorok (1. ábra) alakítják ki.

A BX-C proximális részén elhelyezkedő abx/bx cisz-regulátor a PS5-
ben válik aktívvá, és a hátrébb lévő szelvényekben aktív is marad. A bxd/
pbx a PS6-ban kapcsol be, és aktív marad a poszterior szegmensekben. Ez 
a szabály a többi cisz-regulátorra is érvényes, így egy lépcsőzetes aktivitási 
mintázat figyelhető meg (2. ábra), amely két fázisban alakul ki. 

Az egyes szabályozó régiókon belül különböző funkciójú cisz-hatású 
szabályozó elemek találhatók, melyek mégis egy működési egységként 
alkotják az egyes cisz-regulátor régiókat. Az ún. embrionális enhanszerek 
az egyes szelvényekben tranziensen működő szegmentációs gének termékei 
hatására vagy aktíválódnak, vagy inaktívak maradnak, és állapotuk egy 
eddig ismeretlen mechanismussal kiterjed az adott cisz-regulátor régióra. 
A szegmentációs gének termékeinek eltűnését követően a cisz-regulátorok 
korán kialakult aktív állapotát  a TRITHORAX, az inaktív állapotát pedig a 
POLYCOMB fehérjék érzékelik és tartják fenn. Ezek az epigenetikus regulátor 
fehérjék speciális DNS-szekvenciákhoz (Polycomb Response Element - PRE 
és Trithorax Response Element - TRE) kötődve látják el funkciójukat.
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1. ábra:  A BX-C felépítése (Maeda és Karch, 2006). A színes téglalapok alkotta sáv 
a BX-C DNS-e. A benne található három homeotikus gént (Ubx, abd-A és Abd-B) 
az alatt lévő fekete téglalapok (exonok) és az azokat összekötő diagonális vonalak 
(intronok) jelzik. Egy adott színnel jelzett gén cisz-regulátor doménjeit ugyanazon 

szín különböző árnyalatai illusztrálják. Az egyes cisz-regulátorok által szabályozott 
szelvények pedig a megfelelő doménnel kaptak azonos színt.

T2    T3    A1   A2   A3   A4   A5   A6   A7   A8

abx/bx

bxd/pbx

iab-2

iab-3

iab-4

iab-5

iab-6

iab-7

iab-8

Polycomb Csoport trithorax Csoport
2. ábra: A BX-C cisz-regulátor doménjeinek aktivitási mintázata a különböző 

testszelvényekben. Az első cisz-regulátor domén (abx/bx) a T3/PS5-ben válik aktív-
vá, és minden további, hátrébb lévő szelvényben aktív marad. Az anterior-poszterior 

tengely mentén poszterior irányba haladva, minden szelvényben egy-egy újabb 
cisz-regulátor válik aktívvá. Ennél fogva az A8/PS13-ban már minden regulátor 

régió aktív. Az, hogy egy cisz-regulátor aktív maradhasson, a TRE-khoz kapcsolódó 
TRXG fehérjék biztosítják, míg az inaktív állapotért a PRE-khoz kötődő PCG fehér-

jék felelősek.
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Anyagok és módszerek

A megfelelő konstrukciókat egy csoportunk által kifejlesztett 
génkonverziós eljárással (egy, a bxd-ben lévő P-elem remobilizálásával) 
juttatuk be a Drosophila genomjába. A konstrukciók tartalmaztak a 
szelekcióhoz használt  riporter gént és helyspecifikus rekombinációhoz 
szükséges elemeket (FRT, hasítóhelyek). A deléciókat in situ rekombinációval 
hoztuk létre, a megfelelő vonalak keresztezésével. Az egyes deléciókat 
hordozó adult egyedek fenotípusait sztereomikroszkópiával tanulmányoztuk.

Eredmények
 
Csoportunk már korábban létrehozott olyan deléció-sorozatot, amely 

főként a bxd PRE feltérképezéséhez és működésének megértéséhez vitt 
közelebb (Sipos et al. 2007). A bxd cisz-regulátor az állat 3. torszelvényének 
poszterior és 1. abdominális szelvényének anterior részében szabályozza 
az Ubx expressziós szintjét. Ide tartozik a billérek- és a harmadik lábak 
hátulsó része is. Megállapíthattuk, hogy a PRE szakasz eltávolítása minden 
esetben domináns hátrairányuló transzformációt (funkció nyeréses – GOF) 
eredményezett. Ez esetben a transzformáció abban mutatkozik meg, hogy a 
3. torszelvény A1 szelvény irányába transzformálódik, valamint a szárnyak 
hátsó része billér-szerűvé válnak. Ez azzal magyarázható, hogy az Ubx 
gén ektopikusan aktiválódik, derepresszálódik. A deléciók méretének 
csökkentésével megfigyeltük, hogy egyes deléciók igen, mások nem okoznak 
domináns transzformációt. A transzformációt okozó deléciókban közös volt, 
hogy mindegyik eltávolított egy 185 bp nagyságú szakaszt, amelyet ún. core-
PRE-nak neveztünk. Egy kivétel volt a deléciók között, amely eltávolítja 
a teljes 665 bp-os PRE-t és mégsem okoz domináns fenotípust. Ez egy 
nagyjából 3 kb nagyságú deléció (∆7-13) belevág mind az S1-, mind az S2 
embrionális enhanszerekbe is (3. ábra). Ebben az esetben csak a homozigóta 
állatokon figyelhettük meg az Ubx gén derepressziójából adódó homeotikus 
transzformációt. A kérdés tehát az volt, hogy melyik embrionális enhanszert 
hordozó fragmentum épsége szükséges ahhoz, hogy képes legyen az Ubx 
gén PRE hiányában ektopikusan aktiválódni és domináns mutáns fenotípust 
okozni?
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3. ábra: A bxd PRE régiójának sematikus ábrázolása. A kék vonal mutatja a 185 
bp nagyságú deléciót. A piros-kék vonal pedig a ~3 kb nagyságú deléciót, amely 

esetében megszűnt a domináns GOF fenotípus.

S1 és S2 fragmentumok hatásának in situ vizsgálata

Korábbi transzgenikus kísérletek arra mutattak rá, hogy az S1 és az 
S2 fragmentumok (valamint még 3 másik szakasz) embrionális enhanszereket 
hordoznak (Pirrotta et al. 1995.) Kísérleteink első körben arra irányultak, 
hogy megbizonyosodjunk arról, vajon milyen mértékű hatással van az S1 
illetve az S2 eltávolítása a bxd cisz-regulátor iniciálására azok eredeti 
kromoszómális környezetében. Csökkentik csupán az Ubx expressziós 
szintjét, ami redundanciára utal, vagy hiányukban egyáltalán nem képes a bxd 
cisz-regulátor a bekapcsolódásra, ami pedig az S1 és/vagy S2 enhanszerek 
régión belüli egyedüli iniciátor-funkcióját sugallná.

Az ismertetett módszerrel létrehoztuk a ΔS1 és ΔS2 deléciós 
vonalakat, majd az ΔS1 és ΔS2 deléciós vonalak felhasználásával, in situ 
létrehoztunk egy ~5 kb nagyságú deléciót, amely eltávolítja így az S1-et, a bxd 
PRE-t és a teljes S2-t is (5. ábra). Azonban egyik esetben sem tapasztaltunk 
funkcióvesztést (LOF) a hetero- és homozigóta állatokban, ami meglepő 
eredménynek bizonyult.

A továbbiakban érzékenyített rendszerrel dolgoztunk, egy kópia 
Ubx gén jelenlétében vizsgáltuk a delécióink hatását adult egyedekben. 
A felére csökkent UBX szint a „haploid elégtelenség” miatt az Ubx génre 
hemizigóta állatokban is eredményez gyenge domináns funkcióvesztéses 
(LOF) fenotípust. Ha az általunk deletált szekvenciáknak van enhanszer-
aktivitásuk, akkor egy már egyébként is gyengített rendszerben láthatjuk 
a hiányukból eredő funkcióvesztést. E célból egy TM2 nevű balanszer 
kromoszómát választottunk, melyen lévő pericentrikus inverzió egyik 
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töréspontja az Ubx génben van, így fehérje-termék arról nem keletkezik. A 
TM2-re jellemző, hogy a billér elülső része megnagyobbodott, a bxd azonban 
a billér hátsó részében kapcsol be, így funkcióvesztéskor a billér hátulsó 
részének megnagyobbodását vártuk. [deléció]/TM2 illetve a +/TM2 állatokat 
vizsgáltunk (1. kép), és azt tapasztaltuk, hogy mindhárom deléció esetében 
szignifikánsan megemelkedett a hátulsó részen megnagyobbodott billérek 
gyakorisága. A delécióknál kapott adatok egymással is összehasonlíthatóak 
voltak (3. ábra). Míg S1 deléciónál kisebb számban jelentek meg a 
transzformált billérek, mint ΔS2 esetében, addig a legnagyobb deléciónál 
nem kaptunk olyan erős fenotípust, mint amilyet két embrionális enhanszer 
együttes eltávolításánál várnánk. Bár ∆S2-höz viszonyítva tovább nött a 
transzformáns billérek száma, ez a növekedés nem volt számottevő (1,6 %). 
Magyarázat lehet erre a jelenségre, hogy a ΔS1->S2 deléció nem csak az 
embrionális enhanszereket, hanem a bxd PRE-t is deletálja, ami csökkentheti 
az S1- és S2 fragmentumok együttes eltávolításából származó funkcióvesztés 
súlyosságát. Ennek kiküszöbölése érdekében olyan kettős deléciós vonal 
létrehozása van folyamatban, melyből hiányzik mind az S1-, mind az S2 
fragmentum, a bxd PRE viszont ép.

1. kép: Az egyes deléciók esetében TM2 háttéren tapasztalt leggyakrabban 
megfigyelhető billérmegnagyobbodások. A nyilak mindig a hátsó részt mutatják. 

A billér elülső részét egy jól látszódó szőr jelöl ki. Látható az első, +/TM2 
billéren, hogy a billér elülső része van megnagyobbodva. A második ∆S1/TM2 

billér a hátsó felén enyhén megnagyobbodott. A harmadik, ∆S2/TM2 billéren ez a 
nagyobbodás kifejezettebb, a negyedik, ∆S1->S2 billéren pedig a legkifejezettebb a 

méretnövekedés. 
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4. ábra: A transzformált billérek megjenésének gyakorisága. A vadhoz képes 
mindhárom deléciónál szignifikánsan megnőtt a hátulsó részen megnagyobbodott 
billérek gyakorisága, de meglepő módon az ~5 kb nagyságú deléciónál az arány a 

∆S2-nél tapasztaltakkal majdnem megegyezik.

Az enhanszerek eltávolításának hatása a PRE-hiány okozta domináns 
fenotípusra

Azt már az előző fejezetben is láthattuk, hogy az S2 eltávolítása 
kifejezettebb funkcióvesztést okozott, amiből arra következtethettünk, hogy 
az S2 fragmentumnak erősebb embrionális enhanszer-aktivitása van.
 Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk az embrionális enhanszerek 
és a PRE kölcsönhatásáról, létrehoztunk olyan deléciókat, amelyek a PRE-
deléciót megnövelik az S1, illetve az S2 irányába, eltávolítva az enhanszer 
szakaszok teljes hosszát. Ezután a deléciók hatását adult állatokon vizsgálva 
összehasonlítottuk a csak PRE-deléciót hordozó vonal adult állataival. A 
deléciókat a már meglévő inszerciók és az S1-et illetve S2-t eltávolító tiszta, 
azaz riportergén-mentes deléciók közötti FLP-rekombinációval hoztuk létre. 
Az S1-et és a PRE-t együttesen eltávolító deléciós vonalat ΔS1-PRE-nak 
neveztük (5. ábra). A heterozigóta állatokon már első pillantásra szembetűnő 
volt a ΔPRE-vonalon bemutatott domináns funkciónyeréses fenotípus, azaz 
a 3. torszelvény és a szárnyak homeotikus transzformációi (2. kép). Ez az 



446

eredmény azt mutatja, hogy az S1 eltávolítása nem szünteti meg a PRE-
deléció hatását.
 Sikeresen létrehoztunk egy PRE-t és S2-t együttesen eltávolító 
vonalat is in situ rekombinációval. A ΔPRE-S2 deletálta a bxd PRE-t, a 
mellette lévő TRE-t és az S2 fragmentumot (5. ábra). Ez esetben az állatok 
vad-szerűek voltak, sem a szárny, sem pedig a harmadik torszelvény 
transzformációja nem volt megfigyelhető hetero-, hemi-, és homozigóták 
esetében. Ez azzal magyarázható, hogy a PRE és S2 együttes hiányában 
az Ubx nem képes ektopikusan aktiválódni. Ez, a korábbi eredményekkel 
összhangban azt sugallta, hogy az S2 fragmentumnak fontosabb hatása lehet 
az Ubx expressziójára, mint az S1-nek.
 A ∆PRE-S2 vonal létrehozásakor figyelembe kell venni azonban, 
hogy nem csak a bxd PRE és az S2, hanem a bxd TRE is kiesett. Felmerülhet 
a kérdés, hogy vajon nem-e a bxd PRE és TRE együttes kiejtése okozta a 
funkciónyerés megszűnését? Létrehoztunk egy ΔS1-PRE-TRE deléciót, 
melyben az S2 ép volt, de az S1, a PRE és TRE is hiányoztak (5. ábra). 
Ezek az állatok azonban a ΔPRE és a ΔS1-PRE vonalakhoz hasonlóan már 
heterozigóta állapotban mutatták a jellegzetes homeotikus transzformációkat 
(nem leközölt adat).
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2. kép. Az enhanszer szakaszok eltávolításának hatása a PRE-deléció okozta adult 
fenotípusra. Az A képen egy vad típusú állat T3 és A1 szelvényei láthatóak, rajtuk 

nincsen elváltozás. A B képen a heterozigóta ∆PRE vonal egy egyede látható, 
melyen a szárny részlegesen billérré, a T3 pedig A1-gyé transzformálódott. A C 
és D képeken ugyan ezek a transzformációk láthatóak az S1 és a PRE együttes 

hiányában. Az E és F képeken pedig az S2 és a PRE hiányában az állat a A vadhoz 
hasonlít.

A fenti eredmények alapján elmondható, hogy az S2 eltávolítása 
szüntette meg a PRE-deléció okozta domináns funkciónyeréses fenotípust, 
azaz ép S2 szükséges ahhoz, hogy PRE-deléció hatására az Ubx homeotikus 
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gén ektopikussá aktiválódjon. S2 hiányában az Ubx PS6-ban jellemző 
magasabb expressziós szintje (4. ábra) nem képes kialakulni a PS5 doménben 
PRE hiányában sem.

Diszkusszió
 Csoportunk által kifejlesztett génkonverziós- és in situ rekombinációs 
eljárással precízen eltávolítottuk a bxd PRE régiójából az S1- és S2 
enhanszerek szekvenciáit. Módszerünk segítségével az egyes elemek eredeti 
környezetükben betöltött funkcióját tudtuk vizsgálni adult egyedekben. 
Létrehoztunk továbbá olyan deléciókat, amelyek az enhanszereket a bxd 
PRE-val együtt távolítják el, ezáltal képet kaphattunk az enhanszer-PRE 
kölcsönhatásról is.

4. ábra: A bxd cisz-regulátor és kiemelve a bxd PRE régiója. Fönt egy látrvális 
CNS-en végzett UBX-festés látható. Jól látszik, hogy a PS6-ban erősebb az Ubx 

expresszió (piros), mint az előtte lévő PS5-ben.
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5. ábra: Az általunk létrehozott deléciók sematikus képe a bxd PRE régiójába 
belehelyezve. A piros szín a vad, a kék a GOF, a zöld pedig LOF fenotípust jelzi.

 
Megállapítottuk, hogy az S2 enhanszer-aktivitása erősebb, mint az S1-é. 
Bebizonyítottuk, hogy ép S2 szükséges ahhoz, hogy a bxd PRE hiányában 
az Ubx ektopikusan aktiválódjon, derepresszálódjon. Azt is megállapítottuk, 
hogy a bxd cisz-regulátor redundáns iniciációval működik, a két enhanszer 
eltávolításával (∆S1->S2) is képesek más korai enhanszerek a régió 
iniciálására.
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Absztrakt

A Moesin jól ismert citoplazmatikus fehérje, az emlősökben konzervált ERM 
(Ezrin, Radixin, Moesin) fehérjecsalád tagja. Az ERM fehérjék fő feladatai 
közé tartozik, hogy transzmembrán fehérjéket horgonyoznak ki a plazma-
membrán alatt elhelyezkedő kortikális aktinhálózathoz. Laboratóriumunk ko-
rábban azt a meglepő megfigyelést tette, hogy az eddigi dogmával ellentétben 
a Moesin megtalálható a sejtmagban is. Kísérleti eredményeink azt mutatták, 
hogy a Moesin jelen van a kromoszómák aktívan átíródó régióin, ahol köz-
vetlenül a transzkripciós komplex részeként egy potenciális új résztvevője 
lehet a transzkripció folyamatának. Mivel ez egy aktinkötő fehérje, vizsgála-
tán keresztül az eddig kevésbé tanulmányozott sejtmagi aktin működésébe is 
mélyebb betekintést nyerhetünk.

Kulcsszavak: ERM, Moesin, Drosophila, aktin, transzkripció
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Bevezetés

A Moesin jól ismert citoplazmatikus fehérje, az emlősökben is megtalálható, 
evolúciósan konzervált Ezrin, Radixin, Moesin (ERM) fehérjecsalád tagja. 
Az ERM fehérjék legfontosabb feladatai közé tartozik a sejtmembrán alatt 
elhelyezkedő kortikális aktinhálózat szervezése, valamint bizonyos transz-
membrán fehérjéknek az aktin kortexhez való horgonyzása. A sejt szerkeze-
tének, alakjának szervezésén kívül kívül azonban fontos jelátviteli folyama-
tokban is részt vehetnek. Ilyen például az inzulin szignalizáció, a mikrovillus 
képződés, a fagocitózis, a T-sejt aktiváció vagy az apoptózis.

Az ERM fehérjék szerkezetére jellemző, hogy rendelkeznek egy 
N-terminális FERM doménnel, mely egy általános fehérje kötő domén, egy 
flexibilis középső régióval, valamint egy C-terminális aktinkötő doménnel. 
Aktivációjuk a membránban található foszfatidil-inozitol-difoszfát (PIP2) 
kötését követően történik, melynek következtében az inaktív, zárt konfor-
máció nyitottá válik. Az aktív konformációt egy C-terminális foszforiláció 
stabilizálja.

Az általunk vizsgált modellorganizmusban, Drosophila melano-
gasterben az ERM fehérjék közül csak a Moesin található meg, mely így 
alkalmas modellt biztosít az ERM fehérjék redundáns funkciójának elkerülé-
sével a Moesin részletes vizsgálatához.

Laboratóriumunk korábban igazolta, hogy a Drosophila Moesin az 
eddigi ismeretekkel ellentétben nem csak a citoplazmában van jelen, hanem 
megtalálható az interfázisos sejtmagban is, in vitro Drosophila sejtkultúrá-
ban, valamint in vivo Drosophila sejtekben egyaránt. A sejtmagban betöltött 
funkciója azonban nem ismert, ezért munkánk során célul tűztük ki a sejtma-
gi Moesin részletes lokalizációs, valamint funkcionális vizsgálatát. Mivel ez 
egy aktinkötő fehérje, tanulmányozásával az eddig kevésbé ismert sejtmagi 
aktin működésébe is mélyebb betekintést nyerhetünk. Az utóbbi években vált 
csak nyilvánvalóvá, hogy az aktin is megtalálható az interfázisos sejtmagban, 
ahol olyan fontos folyamatoknak nélkülözhetetlen részvevője, mint a DNS 
hibajavítás, a transzkripció, az mRNS érés és export. Ma már ismert, hogy 
fontos komponense többek között kromatin remodelling komplexeknek, va-
lamint mindhárom eukarióta RNS polimerázhoz is kapcsolódik. Ez egy ősi 
kapcsolat lehet a két fehérje között, ugyanis a prokarióta aktin homológ, a 
MreB is koimmunoprecipitálható a bakteriális RNS polimerázzal. A közvet-
len kapcsolat mellett az aktin közvetett módon is részt vesz a transzkripció 
folyamatában, például transzkripciós faktorok lokalizációjának, illetve akti-
vitásának szabályozásán keresztül.
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Anyagok és módszerek

Politén kromoszóma preparátum immunfestés
A lépéseket a következők szerint végeztük: Pankotai et al, Functional cha-
racterization and gene expression profiling of Drosophila melanogaster short 
dAda2b isoform-containing dSAGA complexes, BMC Genomics, 2013. Elté-
rés: fixáló oldat: 45% ecetsav.

Nyálmirigy immunfestés
A nyálmirigyeket vándorló L3 stádiumú lárvákból preparáltuk, majd 4% pa-
raformaldehid-PBS-ben fixáltuk 20 percig, szobahőmérsékleten. Az immun-
festés lépései megegyeznek a fent idézett protokollal.

Triptolide és ekdizon kezelés
A kiboncolt nyálmirigyeket 1 µM triptolide-dal, illetve 20 µM ekdizon hor-
monnal kiegészített Drosophila Schneider’s médiumban inkubáltuk. Ezt 
követően fixáltuk és immunfestettük a nyálmirigyeket a fent leírt protokoll 
szerint.

Lárvák hősokk kezelése
A vándorló L3 stádiumú lárvákat tartalmazó csöveket 30 percig inkubáltuk 
37 °C-os vízfürdőben. Ezt követően a nyálmirigyeket kiboncoltuk, és a fent 
leírt módon fixáltuk és immunfestettük.

Eredmények

Kísérleteinket harmadik stádiumú Drosophila lárvák nyálmirigyein végeztük. 
A nyálmirigysejtek a lárvastádium során nem osztódnak, folyamatosan nyu-
galmi stádiumban vannak. Sejtmagjak politén óriás kromoszómákat tartal-
maznak, melyek endoreplikációs lépések sorozatával alakulnak ki. Ezek a 
nagy méretű sejtmagok könnyen vizsgálható, alkalmas eszközt biztosítanak a 
sejtmagi lokalizációs vizsgálatához.

Az endogén (1A ábra), valamint a GFP fluoreszcens fehérjével jelölt 
Moesin (1B ábra) lokalizációjának vizsgálata lárvális nyálmirigy sejtekben 
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egyaránt azt mutatta, hogy a fehérje gyűrűszerű halmozódást mutat a sejt-
magmembránon, jelen van a nukleoplazmában, bizonyos kromoszómaterüle-
teken, és időnként a sejtmagvacskában is.

1. ábra. Az endogén (A), illetve a GFP-vel jelölt Moesin (B) intracelluláris lokalizá-
ciója.

A sejtmagi halmozódás biológiai jelentőségének teszteléséhez ekdi-
zon vedlési hormon (2A ábra), valamint hősokk (2B ábra) kezelést hajtottunk 
végre az állatokon, melyek már az irodalomban leírt, jelentős transzkripciós 
választ váltanak ki nyálmirigy sejtekben. Mindkét esetben azt kaptuk, hogy a 
Moesin sejtmagi szintje jelentősen megemelkedett. S2R+ Drosophila sejtkul-
túra sejteken szintén azt kaptuk, hogy hőstressz hatására erősebben halmozó-
dik a Moesin a sejtmagban. Ez arra utal, hogy nem a sejtmagösszeszerelődés 
során körbezárt Moesint látjuk, hanem a Moesin aktív transzporttal jut be a 
sejtmagba, ahol funkcióval rendelkezhet.
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2. ábra. Hősokk (A) és ekdizon (B) kezelés hatására megemelkedik a Moesin szintje 
a sejtmagban.

A Moesin lehetséges sejtmagi funkciójának, illetve funkcióinak meg-
határozásához a kromoszómális lokalizációt vizsgáltuk meg részletesebben. 
Ennek tanulmányozásához lárvális nyálmirigyekből politén óriás kromo-
szóma preparátumokat készítettünk, melyeken immunfestést végeztünk. Az 
endogén, valamint a HA epitóppal jelölt Moesin mellett DAPI festékkel a 
tömör, zárt szerkezetű heterokromatint is megfestettük. A két mintázat komp-
lementer módon kiegészíti egymást, tehát a Moesin a kromoszómák lazább 
szerkezetű, nyitott konformációjú régióin van jelen (3A ábra).

Annak vizsgálatához, hogy a Moesin ezeken a kromoszóma régi-
ókban a kromoszóma szerkezet kialakításában, vagy pedig az eukromatinra 
jellemző transzkripcióban vesz részt, megvizsgáltuk jelenlétét a kromoszó-
ma puffokban. A puffok olyan speciális eukromatikus régiók, melyek extrém 
magas transzkripciós aktivitással rendelkeznek. Fellazult szerkezetük miatt 
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jól megfigyelhetőek a kiváltó hatásra specifikus kromoszóma régiókban. 
Ilyen kiváltó hatás például a hőstressz, mely a 87A és 87C citológiai régiók-
ban, valamint az ekdizon vedlési hormon szint emelkedése, amely a 74EF és 
75B lókuszokban vált ki puff képződést a válaszgének aktivációjával. Mind-
két esetben azt figyeltük meg, hogy a Moesin erősen halmozódik ezeken a 
transzkripcionálisan hiperaktív helyeken (3B ábra), mely arra utal, hogy a 
Moesinnek szerepe lehet a transzkripció folyamatában. 

3. ábra. A Moesin a lazább szerkezetű kromoszóma régiókban van jelen (A), 
valamint erős halmozódást mutat az ekdizon és a hősokk puffokban (B).

A Moesin génátíródásban betöltött szerepét tovább erősítette, hogy 
a Moesin kolokalizációt mutatott az RNS polimeráz II aktivált formájával, 
s emellett azt is megfigyeltük, hogy a két fehérje festődésének intenzitása is 

párhuzamosan változik a kromoszómák mentén (4. ábra).
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4. ábra. A Moesin kolokalizációt mutat az RNS polimeráz II aktivált formájával, 
valamint a két fehérje intenzitása is párhuzamosan változik a kromoszómák mentén.

A Moesin transzkripcióban betöltött közvetlen szerepét triptolide ke-
zeléssel bizonyítottuk. A triptolide egy olyan specifikus transzkripció gátló-
szer, amely a transzkripciós komplex szétesését okozza. A triptolide továbbá 
indukálja az RNS polimeráz II proteaszómális lebontását is. Kísérleteinkben 
azt az eredményt kaptuk, hogy a kezelés hatására az RNS polimeráz II deg-
radációjával párhuzamosan a Moesin is leválik a kromoszómákról, ami arra 
utal, hogy a Moesin közvetlenül kapcsolódik a transzkripciós komplexhez (5. 
ábra).

5. ábra. Triptolide kezelést követően az RNS polimeráz II-vel párhuzamosan a 
Moesin is leválik a kromoszómákról.
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Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a Moesin milyen fehérje kötő-
partnereken keresztül kapcsolódhat a kromoszómákhoz. Olyan transzgeni-
kus Drosophila törzseket készítettünk, melyek a Moesin N-terminális fehérje 
kötő FERM doménjét, illetve a C-terminális aktinkötő doménjét fejezik ki 
GFP fluoreszcens fehérjével fúzionáltatva. Mindkét esetben azt kaptuk, hogy 
a teljes hosszúságú Moesin-GFP-hez hasonlóan, a FERM domén-GFP és az 
aktinkötő domén-GFP is megtalálható volt a kromoszómákon (6. ábra). Ez 
azt jelenti, hogy a Moesin a citoplazmatikus funkciójához hasonlóan a kro-
moszómákon is keresztkötő funkcióval rendelkezhet, ahol aktinhoz horgo-
nyozhat további, a transzkripcióban résztvevő fehérjéket.

6. ábra. A Moesin FERM doménje, valamint aktinkötő doménje is megtalálható a 
kromoszómákon.

Kísérleteinkben továbbá szeretnénk azonosítani a Moesin sejtmagi 
importjához, illetve exportjához szükséges fehérje komponenseket. Ennek 
vizsgálatát számítógépes szekvencia analízissel kezdtük meg, ahol sejtma-
gi lokalizációs szignálokat kerestünk. Export szignált nem találtunk, kettő 
potenciális importért felelős szakaszt azonban igen. Ezekre deléciós mutánst 
törzseket készítettünk (Moesin ∆NLS 1.-GFP és Moesin ∆NLS 2.-GFP), 
azonban a mutáns formák a kontrol, teljes hosszúságú Moesin-GFP-hez ha-
sonlóan jelen voltak a sejtmagban, ami arra utalhat, hogy a Moesin vagy szá-
mítógéppel ma még nem azonosítható sejtmagi lokalizációs szignált hordoz, 
vagy az is elképzelhető, hogy más fehérjékhez hozzákapcsolódva transzpor-
tálódik a sejtmagba (7. ábra). 
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7.ábra. A prediktált sejtmagi lokalizációs szignálok nem szükségesek a Moesin 
sejtmagi importjához.

Az export mechanizmus vizsgálatához egy screent végeztünk S2R+ 
sejtkultúra sejteken. Ennek során különböző, már ismert, transzportfolyama-
tokban résztvevő fehérjéket csendesítettünk le RNS interferencia segítségé-
vel, majd immunfestéssel vizsgáltuk a Moesin magi halmozódásában bekö-
vetkező változásokat. A Nup98 nukleoporin csendesítését követően a Moesin 
nagyon erős magi halmozódását figyeltük meg (8B ábra). Ezt az eredményt 
sikerült in vivo lárvális nyálmirigysejtekben is megerősítenünk (8A ábra). 
Eredményeink tehát arra utalnak, hogy a Nup98 fehérje részt vesz a Moesin 
aktív sejtmagi exportjában.

8. ábra. A Nup98 nukleoporin fehérje csendesítésével a Moesin nagyon erős 
magi halmozódást mutat nyálmirigy sejtekben (A) és S2R+ sejtkultúra sejtekben (B) 

egyaránt, kezeletlen kontrol sejtekhez képest.
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Diszkusszió

Kísérleti eredményeink tehát arra utalnak, hogy az eddigi ismeretekkel ellen-
tétben az aktinkötő Moesin fehérje nem csak a citoplazmában található meg, 
hanem funkcionális komponense a sejtmagnak is. Az import folyamatok 
mechanizmusa nem ismert, aktív sejtmagi exportja azonban egyértelműen a 
Nup98 nukleoporinhoz kapcsolható. 

Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy a transzkripciós komplex-
nek funkcionális része az aktin. Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy 
a Moesin ehhez az aktinhoz kapcsolódhat az aktinkötő doménjével, a fehér-
jekötő FERM doménjével pedig további fehérjéket horgonyoz a komplexhez. 
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Absztrakt

A kevert alga-baktérium kultúrák hidrogén termelésének vizsgá-
latához egy 549-es számú Chlamydomonas sp. algatörzset választottunk a 
mosonmagyaróvári alga gyűjteményből. Az 549-es alga törzs mellett több 
bakteriális partnerből álló, hosszútávon stabilan fennmaradó baktérium kul-
túrát fedeztünk fel, amelyet Brevundimonas sp., Rhodococcus sp. és Leifs-
tonia sp. törzsekként azonosítottunk. Az egyes szimbiotikus partnerek ön-
magukban is elősegítették az alga foto-fermentatív hidrogén termelését. A 
szimbiotikus partnerek mellett más, mesterségesen hozzáadott baktérium 
törzsekkel is sikerült megismételni a jelenséget. A legjobb hidrogén gáz kiho-
zatalt az Escherichia coli hidrogenáz mutáns törzs használatával értük el. Az 
így kapott eredmények azt mutatják, hogy az intenzív bakteriális sejtlégzés 
kiemelkedően fontos a kultúrában lévő oxigén eliminálásához, amely ezáltal 
lehetővé teszi az alga extrém módon oxigén érzékeny hidrogenázainak mű-
ködését és az így elősegített gyors és hatékony hidrogén termelést.

Kulcsszavak: zöldalga, szimbiózis, biohidrogén, hidrogenáz, bakteriális 
fertzés
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Bevezetés

Napjaink talán legintenzívebben tanulmányozott mikroorganizmu-
sai közé tartoznak a különböző zöldalga fajok. Népszerűségüket változatos 
tulajdonságaiknak, könnyű kezelhetőségüknek és kiváló vizsgálhatóságuk-
nak köszönhetik. A kísérletes tudományban mint modell organizmus széles 
körben elterjedtek (Béchet, Shilton, and Guieysse 2013). Ugyanakkor ipari 
területen is gyakran alkalmazzák őket táplálék kiegészítőként, kozmetikai és 
élelmiszeripari adalékanyagként, valamint lárva-kultúrák táplálékaként.

Napjainkban a fosszilis energiahordozók felhasználása egyre na-
gyobb méreteket ölt. Ezek mennyiségének csökkentésére, illetve részeleges 
kiváltására is kiváló alternatívát nyújtanak a zöldalgák, mint alternatív ener-
giahordózók előállítására képes mikroorganizmusok (Ziolkowska and Simon 
2014). A biológiai forrásból kinyerhető energiahordozók kutatása és ipari 
felhasználása mára mindennapossá vált. Ide sorolhatjuk a növényi olajok ki-
nyerését szójából vagy repcéből (Milazzo et al. 2013), a bioetanol gyártását 
cukorrépából vagy cukornádból, illetve a növényi hulladékok felhasználását 
biogáz előállítására. Ezen eljárásmódok egyik komoly hátránya, hogy főként 
mezőgazdasági haszonnövényeket dolgoznak fel, amelyek termesztése ko-
moly konkurenciát jelent az élelmiszer előállításra termesztett növények szá-
mára. Erre a problémára nyújthat megoldást az algák mint különböző alter-
natív energiahordozók előállítására képes mikroorganizmusok tenyésztése. 
Előnyük, hogy széles körben elterjedtek, ezáltal jól alkalmazkodnak a kör-
nyezetükhöz (Seckbach 2007), valamint könnyen és gyorsan növeszthetőek.

Többféle energiahordozó előállítására is alkalmasak a különböző 
törzsek. A leginkább kutatott területek a biodízel (Nautiyal, Subramanian, 
and Dastidar 2014), bioetanol (Guo et al. 2013) és biohidrogén előállítása. 
Az algával folytatott biohidrogén termelő kísérletek leggyakoribb modell 
organizmusai a Chlamydomonadaceae családba tartozó Chlamydomonas 
reinhardtii törzsek. Két általánosan alkalmazott módszer ismert, amely Ch-
lamydomonas törzsek használatán alapul és folyamatos hidrogén termelést 
tesz lehetővé. Az egyik leginkább elterjedt alkalmazás a foto-heterotróf 
körülmények között nevelt algáktól történő kénmegvonás (Melis et al. 2000). 
A kén megvonása során a fotoszintetikus rendszer inaktiválódik, az oxi-
gén termelés lecsökken és a fennmaradó sejtlégzés hatására a kultúra telje-
sen anaerobbá válik. Ez teszi lehetővé az oxigénre extrém módon érzékeny 
vas-hidrogenázok működését. A hidrogén termelés egy másik alternatívája 
a sötét fermentáció (Catalanotti et al. 2012). Sötét és anaerob környezetben 
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az algában lévő szénhidrát és másodlagos anyagcsere termékek lebomlanak, 
így végtermékként szerves savak, etanol, szén-dioxid és hidrogén képződik. 
Ezen kísérletek során leginkább tiszta alga monokultúrákat használnak. A 
kevert kultúrákkal, például alga-baktérium konzorciumokkal folytatott bio-
hidrogén termelő kísérletek száma igen csekély. Egy biohidrogén termeléssel 
foglalkozó csoport korábban vizsgálatokat folytatott vad, illetve mutáns Ch-
lamydomonas alga és Bradyrhizobium japonicum baktérium törzsek keveré-
kének hidrogén előállításával (Wu et al. 2012). A kénmegvonás és a B. japo-
nicum közös használatával sikeresen felgyorsították a kultúrában lévő oxigén 
felhasználását és az alga növekedését, valamint tovább növelték a megtermelt 
hidrogén mennyiségét. Munkánk során ezen eredményeket tovább gondolva 
különböző kevert alga-baktérium kultúrákon végeztünk megfigyeléseket kü-
lönös tekintettel az egyes keverékek hidrogén termelésének természetére és 
dinamikájára.

Eredmények

A Chlamydomonas sp. természetes bakteriális fertőzései

Az 549-es számú Chlamydomonas törzs mellett bakteriális fertőzés 
nyomait fedeztük fel. Ezt a feltételezésünket a mikroszkópos vizsgálatok is 
megerősítették. Az LB lemezeken történő növesztés és többszöri átoltás után 
három vizuálisan jól elkülöníthető baktérium törzset sikerült meghatároz-
nunk. A kapilláris szekvenálás során a következő törzsek lettek meghatározva: 
Brevundimonas sp., Rhodococcus sp. és Leifstonia sp. A fertőzött alga kultú-
ra kitisztításához minimál tápot és különböző antibiotikumokat használtunk, 
melyek közül a rifampicin minősült a leghatékonyabbnak a három bakteriális 
törzs ellen. Mikroszkópos vizsgálataink bebizonyították, hogy a Brevundi-
monas és Rhodococcus törzsek közös inkubálása a Chlamydomonas törzzsel 
elősegítette, míg a Leifstonia gátolta az alga sejtosztódását (1A. ábra). A há-
rom bakteriális törzs közül a Rhodococcus minősült a leggyorsabban és leg-
könnyebben növeszthetőnek, illetve hidrogén termelést elősegítő képessége 
is megfelelőnek bizonyult a további vizsgálatokhoz (1B. ábra).
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A Chlamydomonas sp. és bakteriális partnereinek növekedési jellemzői

A Chlamydomonas sp. törzs növekedési tulajdonságait önmagában és 
a Rhodococcus sp. hozzáadásával négy héten keresztül vizsgáltuk megvilá-
gítás mellett és sötétben (2. ábra). Szignifikáns növekedés kizárólag a fényen 
tartott kultúrák esetében volt megfigyelhető. Az első négy nap folyamán az 
alga sejtosztódás a tiszta és a kevert kultúrákban is egyaránt intenzív volt, 
majd az elkövetkező négy hétben a sejtszámok konstansok maradtak. A sej-
tosztódás mértéke a két kultúra között leginkább az első nap során volt a 
legeltérőbb. A Rhodococcus-t tartalmazó alga kultúrák az első nap folyamán 
intenzívebb növekedést mutattak a bakteriális partner nélküli kultúráknál. 
Annak ellenére, hogy más kutatócsoportok eltérő erdmény kaptak (Plancke 
et al. 2014), az általunk sötétben nevelt tiszta és kevert kultúrákban jelentős 
növekedés nem volt megfigyelhető, 

A bakteriális partenerek közül kiválasztott Rhodococcus törzs 
sejtszám változását négy héten keresztül követtük végig telepszámlálással 
(3. ábra). A tiszta és algával kevert baktérium kultúrákat fényen és sötéten 
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növesztve is vizsgáltuk. Sejtszám növekedést kizárólag a fényen nevelt al-
ga-baktérium konzorciumban figyeltünk meg az első nap folyamán. A vizs-
gálat hátralevő részében a fényen tartott kevert kultúra baktérium sejtszáma 
is jelentősen mértékben redukálódott. A többi fényen vagy sötétben tartott 
kultúrában már az első nap után drasztikusan csökkent a sejtszám.

A tiszta és kevert alga-baktérium kultúrák pH szintjét vizsgáltuk fény 
és sötét inkubáció alatt (4A. ábra). A TAP tápoldat pH szintje minden eset-
ben 7.3-ra lett beállítva ecetsav hozzáadásával. A kiindulási értéktől csak a 
fényen nevelt tiszta alga és alga-baktérium kultúrák mutattak eltérést, a tiszta 
baktérium és a sötétben tartott kultúrák pH szintje egy hét alatt nem tért el 
jelentősen a kiindulási értéktől. A Chlamydomonas sp., valamint a Chlamy-
domonas sp. és Rhodococcus sp. kevert kultúrák pH szintje 4 nap alatt 8.7-re 
emelkedett.

A pH szint vizsgálatával párhuzamosan a fényen inkubált tiszta alga 
és kevert alga-baktérium kultúrák ecetsav koncentrációját is mértük (4B. 
ábra). Mindkét esetben a koncentráció folyamatos csökkenését figyeltük 
meg. A tiszta alga kultúra esetén négy nap alatt, míg a kevert kultúrák esetén 
három nap alatt csökkent nullára az ecetsav koncentráció.
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Alga hidrogén termelési tulajdonságai megvilágított és sötét környezet-
ben

A fényen tartott tiszta alga és baktérium, illetve kevert alga-baktéri-
um kultúrák közül kizárólag a kevert kultúrákban történt hidrogén fejlődés 
(teljes megtermelt hidrogén mennyiség egy nap alatt 1196 +-4 mL L-1) (5A. 
ábra) Az első nap után a termelési folyamat megállt és a harmadik napig a 
légtér hidrogén tartalma intenzíven csökkent. A harmadik naptól kezdve a 
kísérlet végéig a hidrogén szint stabil maradt.

A sötétben inkubált kultúrák közül a tiszta alga és az alga-baktérium 
kultúrák egyaránt termeltek hidrogént (5B. ábra). A termelés mértéke nem 
mutatott jelentős különbséget (termelt összes hidrogén tiszta Chlamydomo-
nas sp. kultúrában 6115 +-336 mL L-1 és Chlamydomonas sp. – Rhodococcus 
sp. kevert kultúrákban 5621 +-487 mL L-1). A hidrogén szint emelkedése a 
légtérben négy napon keresztül folyamatos volt, majd a kísérlet hátralevő 
részében ez megközelítőleg állandó maradt. A tiszta Rhodococcus sp. kultúra 
nem termelt hidrogént.
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A hidrogén termelés indukálás a fényen és sötéten tartott minták ese-
tében egyaránt akkor indult be, amikor az oxigén szint a légtérben a légkö-
ri 21%-os szintről 4-5%-ra csökkent (6A. ábra). A fényen inkubált minták 
esetében ez az alacsony oxigén szint a második napig állandó maradt. Az 
ecetsav koncentrációja két nap alatt olyan alacsony szintre süllyedt, amely 
már nem tudta kellő képpen felpörgetni a mitokondriális sejtlégzést, ezáltal 
a sejtek oxigén termelése túlsúlyba került (4B. ábra). Az oxigén szint tiszta 
alga kultúrák esetében egy, a kevert alga-baktérium kultúrák esetében két nap 
alatt ért el a 60% körüli maximális értéket, melynek szintje ezután a kísérlet 
végéig konstans maradt. A sötétben nevelt tisza alga kultúrák légterében az 
oxigén szint 8 óra alatt, míg a fényen inkubált kevert alga-baktérium kultú-
rák légterében a párhuzamosokhoz hasonlóan 4 óra alatt csökkent a kezdeti 
légköri oxigén szint 4-5%-ra. A sötéten tartott minták nem termeltek oxigént 
a kísérlet hét napja alatt.
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A légtér oxigén szintje mellett a tiszta és kevert kultúrák oldott oxigén 
koncentrációit is vizsgáltuk (6B. ábra). Az eredmények szignifikáns egyezést 
mutattak a légtér oxigén koncentrációjának változásával. A tiszta baktérium 
és alga-baktérium kultúrák 3-3.5 óra alatt teljesen anaerobbá váltak (az ol-
dott oxigén koncentráció 257 mmol L-1-ről 1-2 mmol L-1-re csökkent). A 
tiszta baktérium kultúrák teljesen anaerob állapotban maradtak mind a hét 
napon keresztül. A tiszta alga kultúrában az első néhány órában az oxigén 
szint emelkedett, majd konstans maradt (650 +-100  mmol L-1). A második 
nap után mind a tiszta alga mind pedig az alga-baktérium keverék esetében az 
oxigén szint intenzíven növekedésnek indult és egy maximális szint elérése 
után (1600  mmol L-1) koncentrációja a méréssorozat végéig állandó maradt.
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További két bakteriális törzs (Ralstonia eutropha és Escherichia coli) 
vad és hidrogenáz mentes mutáns típusait is vizsgáltuk a hidrogén terme-
lés szempontjából (7. ábra). Mindegyik törzzsel egy napig tartott a hidrogén 
fejlődés, majd utána két napon keresztül folyamatosan csökkent a korábban 
felhalmozott hidrogén a légtérből. A harmadik naptól kezdve a légtérben lévő 
hidrogén szint állandó maradt. A vad típusú törzsek esetében a hidrogén fo-
gyás szignifikánsan magasabb volt, mint a hidrogenáz mentes mutáns tör-
zseknél. A legjobb termelést (1508 +-55 mL L-1) az Escherichia coli HypF 
mutánssal kaptuk.
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Tárgyalás

Vizsgálatunk fő tárgyát az 549-es számú alga törzs, és annak alga-
baktérium keverékének hidrogén termelő tulajdonsága képezte. Kísérleteink 
során a tiszta és kevert kultúrák folyadék és gáz fázisában lezajló változások 
megismerésére fektettük a legnagyobb hangsúlyt.

A vizsgálatunk tárgyát képező algatörzs mellett három hosszú távon 
stabilan fennmaradó és életképes baktérium törzset azonosítottunk, amelyek 
leginkább a Rhodococcus, Brevundimonas és Leifstonia nemzetségekbe so-
rolhatóak. A kevert kultúrák közül a biomassza és hidrogén termelés szem-
pontjából a legjobb eredményt a Chlamydomonas sp. és Rhodococcus sp. 
törzsek keveréke produkálta. A kevert kultúrákban az ecetsav koncentráció 
gyors csökkenéséből és az intenzív sejtosztódásból jól látható, hogy a bak-
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teriális partner jelenléte jelentős mértékben felgyorsítja az alga anyagcsere 
folyamatait.

A Rhodococcus sp-vel kiegészített alga kultúrában fényen egy napig 
volt életképes a hozzáadott magas sejtszámú baktérium kultúra, amely kap-
csolatban állhat azzal az eredménnyel, hogy a biohidrogén termelés is egy 
napig képes működni. Feltételezéseink szerint, egy jellemző hidrogén kon-
centráció a zárt kultúrákban, melynek nagysága az algához adott baktérium 
törzstől függően eltérő lehet, egyaránt képes gátolni a folyamatos hidrogén 
termelést és közvetett módon negatívan befolyásolni a bakteriális partner vi-
talitását.

A Ralstonia eutropha és Escherichi coli vad és hidrogenáz deficiens 
törzseinek vizsgálata egyértelműen bizonyította, hogy a hidrogén koncent-
rációjának emelkedése a légtérben kizárólag az alga által generált jelenség, 
mivel a hidrogenáz nélküli bakteriális törzsek erre nem képesek. Emellett jól 
látható, hogy a hidrogenáz nélküli bakteriális törzsek alkalmazásakor a hidro-
gén koncentrációjának csökkenése szignifikánsan kisebb mértékű, mint a vad 
típusú változataik használatakor.
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Abstract

S-methylmethionine (SMM) plays an important role in the plants’ sulphur 
metabolism and contributes to the production of certain defence compounds.  
In the present work we investigated the potential beneficial effects of the 
exogenous application of SMM. The effects of two stressors were investigat-
ed: maize dwarf mosaic virus (MDMV) and drought stress. We studied the 
expressional changes of certain genes (GF14-6, SAMS, DREB2A and DBP2) 
previously proved to relate to MDMV infectionand drought stress. The re-
sults clearly demonstrate that SMM has a beneficial effect on the stress re-
sponse of maize.

Keywords: S-methylmethionine, maize dwarf mosaic virus, drought, re-
al-time PCR, gene expression
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Introduction

Maize (Zea mays L.) is one of the most widely cultivated crops worldwide. 
The need to improve its nutritional value, stress and disease tolerance, and 
thus to increase yield is an urgent problem in agriculture. Maize dwarf mo-
saic virus (MDMV), a member of the Potyvirus genus, is one of the most 
important biotic stressors of cultivated sweet corn varieties. The infection 
usually causes crop losses of 10-45%, but the damage may be as high as 
100% (Tóbiás et al. 2008).The virus preferentially colonizes members of the 
Poaceae family and spreads in natural or agro-environments via aphid, pollen 
and seed transmission (Stewart et al. 2012, Tóbiás et al. 2008). Though the 
precise molecular details of maize response reactions to the MDMV infection 
are largely unknown, loss of function of chloroplasts (Wei et al. 2010), and 
enhanced expression of SAMS, GF14-6 and other genes (Chen et al. 2006, 
Uzarowska et al. 2009) are considered as typical answers in maize varieties.

As sessile organisms, plants are constantly challenged by a wide range 
of abiotic stresses as well, from which drought is among the most important 
types. Drought affects more than 10% of land crops, resulting in more than 
50% crop loss worldwide (Lata and Prasad 2011). In the last few years severe 
droughts were experienced in the Carpathian basin, mainly due to global cli-
mate change, therefore it is becoming a crucial problem in agriculture.

Materials and Methods

Zea mays cv. saccharata Koern. (sweet corns) were grown on ¼ strength 
Hoagland solution (containing 80 µM Fe in the form of EDTA) in SANYO 
MLR-350 HT growth chambers, with a 14/10 h light/dark period and a light 
intensity of 300 µmol m-2 s-1, a day/night temperature of 25/22 °C and 70% 
relative humidity. 

To study the effects of SMM, 11-d-old plants were placed in ¼ 
strength Hoagland solution containing 2 mg dm-3 SMM for 24 h. 

MDMV infection was carried out on the 12th and 14th days. The first 
and second leaves of the plants were inoculated mechanically with the Dal-
las-A strain of MDMV. Leaves from infected plants showing macroscopic 
symptoms were homogenized in Sörensen phosphate buffer (pH 7.2, 0.06 M, 
0.3 mg dm-3) and were used for inoculation. Carborundum was added as an 
abrasive.
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To demonstrate the stressful effects of drought, 12-d-old plants were 
placed in Hoagland solution containing 1500 mg dm-3 PEG-6000 until the 
measurements were carried out. 

The ZR Plant RNA MiniPrepTM 2024 kit (Zymo Research, Irvine, 
CA, USA) was used for RNA extraction, and the RevertAid First Strand 
cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA) for cDNA syn-
thesis, based on the manufacturers’ instructions. 

Quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) mea-
surements were carried out using the Power SYBR® Green PCR Master Mix 
(Life Technologies, Foster, CA, USA). The experiments were run on a Ste-
pOnePlusTM Real-Time PCR System (Life Technologies Foster, CA, USA). 
When studying the effects of viral infection the genes of interests were SAMS 
(S-adenosylmethionine synthase) and GF14-6 (G-box factor 14-6), both 
proved to change considerably to MDMV infection, while for drought stress 
DREB2A and DBP2 (dehydration-responsive element-binding proteins 2) 
were used. DREB2A is an upstream control element in an abscisic acid-inde-
pendent pathway, while DBP2 is a downstream transcriptional factor taking 
part in the abscisic acid-dependent regulatory pathway. A maize actin gene 
and the membrane protein gene PB1A10.07c (MEP) were included in the as-
says as internal controls for normalizing the variations in the cDNA amounts 
used. The relative changes in gene expression were quantified according to 
the modified ΔΔCt method of Pfaffl (2001).

Results and Discussion

In the present work, the stress responses of maize plants infected with 
MDMV and exposed to drought stress were studied, and compared to the data 
of SMM-treated plants and untreated controls. The spread of MDMV was 
monitored over a three-week period after virus inoculation, while the effects 
of drought stress for one week.

Uzarowska et al. (2009) found that the gene expression of GF14-6 
and SAMS responded with a considerable increase to MDMV infection. Ex-
pression changes of these two genes were also measured here to validate the 
earlier results, and to investigate the changes due to SMM treatment as well.
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The gene expression levels of GF14-6 changed in a similar manner in 
all treated groups, since the 2.5-3-fold increase in the 1st week was followed 
by a decrease and a subsequent elevation in the 2nd and 3rd weeks, respec-
tively (Fig. 1A). The decrease was the most expressed in SMM-treated and 
infected plants, whose GF14-6 expression values decreased under the control 
level, and was always exceeded by the two other groups. It is also shown that 
certain14-3-3 proteins are upregulated by wounding or wounding elicitors 
and Hβ-ATPase is a potential target for the 14-3-3-mediated regulation during 
stress (Lapointe et al. 2001). However, our understanding of the significance 
of 14-3-3 proteins in the regulation of plant defence is still in its infancy 
(Fang et al. 2006). 

MDMV infection caused a 7-fold rise in expression of SAMS one 
week after the treatment (Fig. 1B), similarly to the results of Uzarowska et al. 
(2009), though a continuous fall-off was found in the gene activity, approach-
ing the control level in the 3rd week. By contrast, SMM pretreatment prior to 
the infection let the gene expression increase in a moderate rate with a contin-
uous elevation, reaching a more than 8-fold level (compared to the control) in 
the 3rd week, indicating a not so quick but more long-lasting response to the 
MDMV infection. SMM treatment without a subsequent virus stress changed 
about 1.5-3-fold the expression of SAMS. According to the results it can be 
concluded that SMM pretreatment delayed the increase in SAMS expression 
in infected plants, but also prolonged it, providing a slow, but constant rise. 
This phenomenon could be related to improved virus resistance, and confirms 
the results of Uzarowska et al. (2009)
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Figure 1 Changes in the relative gene expressions of GF14-6 (A) and SAMS (B) 
of SMM-treated and MDMV-infected Z. mays leaves. Data represent means ± SD, 

n=9.
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Osmotic stress triggers either abscisic acid-dependent or abscisic ac-
id-independent molecular pathways, resulting in an advanced plant defence. 
DREB2A is located in the abscisic acid-independent pathway in an upstream 
position, whereas DBP2 is localised in the abscisic acid-dependent pathway 
and in a more downstream position. Therefore a comprehensive picture is 
acquired with the expression study of these two genes about drought stress 
signalling. During the investigation 1-d, 3-d and 7-d stressed plants were 
studied. The gene expression changes of DREB2A were most pronounced 
in 3-d stressed plants (Fig. 2A). In drought-stressed plants approximately a 
9-fold increase was measured compared to control plants, while when SMM 
pretreatment was applied prior to drought stress, only a 4.5-fold increase 
was detected (Fig. 2A). Even in 1-d stressed plants a considerable increase is 
observed in the gene expression (around 3-fold increase in drought-stressed 
plants), due to the protein’s upstream regulation. The results show that the 
product of DREB2A plays an important role in osmotic stress, its relatively 
early appearance support its importance in early plant defence. When SMM 
was given to drought-stressed plants a slighter increase was observed in the 
gene expression indicating a moderate activation of the ABA-independent 
pathway.

Slightly different results were acquired in the case of DBP2 (Fig. 
2B). In 1-d stressed plants a significant decrease was found in all treated 
groups. 3-d stressed plants had a 3-fold increase compared to the control, 
irrespectively of SMM treatment prior to drought stress. After 7 days all 
treated groups showed an about 2-fold expression of the control. The data 
indicate that the abscisic acid-dependent pathway is also active during os-
motic stress, but lower levels of gene expression show its less importance in 
this process. Also, SMM pretreatment resulted in no changes compared to 
drought stressed plants, indicating that SMM may not play such an important 
role in this pathway.  
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Figure 2 Changes in the relative gene expressions of DREB2A (A) and DBP2 (B) of 
SMM-treated and drought-stressedZ. mays leaves. Data represent means ± SD, n=9.
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The results suggest that the gene products of DREB2A and DBP2 
play a crucial role in the mechanisms of plant defence against MDMV infec-
tion and drought stress. The natural compound SMM has a beneficial effect 
on the stress response, resulting in an increase in the defence potential of 
maize plants during MDMV infection and drought stress. Furthermore we as-
sume that similar results would be achieved while observing other biotic and 
abiotic stresses as well. These observations are in agreement with previous 
findings (Rácz et al. 2008, Ludmerszki et al. 2011).

This research was supported by the European Union and the State 
of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of 
TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 ‘National Excellence Program’.
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Absztrakt

A parazita-mediált szexuális szelekció elmélete (Hamilton-Zuk hipotézis) 
szerint a parazita fertőzés befolyásolhatja a szexuális jelzések evolúcióját. 
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a zöld gyík (Lacerta viridis) hímek 
ultraibolya-kék torokfoltja egy többszörösen összetett, kondíciófüggő iva-
ri jelzés. Jelen vizsgálatunk célja a Hamilton-Zuk hipotézis predikciójának 
tesztelése volt hím zöld gyíkok vizsgálatával. Az állatoktól vett vérminták 
segítségével Hameogregaridae családba tartozó vérparazitákat mutattunk ki. 
Az egyedenkénti fertőzési intenzitás erős összefüggést mutatott mind az ivari 
jelzés intenzitásával, mind egyéb minőségjelző tulajdonságokkal. A vizsgá-
lat kimutatta, hogy a hím zöld gyíkok torokfoltja egy többszörösen összetett 
megbízható ivari jelzés, mely információt közvetít a viselője egészségéről a 
Hamilton-Zuk hipotézissel összhangban.

Kulcsszavak: zöld gyík, Lacerta viridis, Hamilton – Zuk hipotézis, Haemo-
gregaridae, vérparazita

Bevezetés

A szexuális szelekció elmélete szerint a választott nem képviselői 
feltűnő bélyegek, ivari jelzések segítségével igyekeznek elnyerni a választó 
nem tetszését, és ez által szaporodási partnerhez jutni (Andersson 1994).

A parazita fertőzés szexuális jelzésekre és interszexuális szelekcióra 
gyakorolt hatását Hamilton és Zuk hipotézise írja le (Hamilton and Zuk 1982). 
A hipotézis eltérő megállapításokat tesz alacsony illetve magas prevalencia 
esetén, valamint megkülönböztet fajok közötti (interspecifikus) és fajon be-
lüli (intraspecifikus) predikciókat. Az intraspecifikus predikció szerint, az 
alacsony parazita prevalenciát mutató fajok esetében a fertőzés nem befolyá-
solja az ivari jelzések intenzitását. Magas prevalencia esetén a rezisztensebb 
állatoknak kevesebb energiát kell a paraziták elleni védekezésre fordítaniuk, 
így több energiát allokálhatnak szexuális jelzéseik kifejlesztésébe és ezál-
tal intenzívebb szignálokat viselnek, mint fertőzöttebb fajtársaik. A választó 
nemnek tehát azon egyedekkel érdemes utódokat létrehozni, amelyek a fertő-
zés ellenére is intenzív szignál kifejlesztésére képesek, mivel ezek genetikai 
rezisztenciájukat utódaikba is továbbörökíthetik (Hamilton and Zuk 1982).
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A zöld gyík  (Lacerta viridis, Laurenti 1768) egy kiváló modellfaj a 
Hamilton-Zuk hipotézis tesztelésére, mivel a hímek torokfoltja intenzív kék 
és ultraibolya (UV) színezetet ölt a szaporodási időszakban, amelyről sikerült 
bizonyítani, hogy fontos szerepet játszik a hölgyválaszban (Bajer et al. 2010) 
és a hím-hím versengésben is (Bajer et al. 2011), többszörösen összetett, kon-
díció-függő ivari jelzésként (Molnár et al. 2012).

Tanulmányunk célja a Hamilton-Zuk hipotézis tesztelése volt hím 
zöld gyíkokon az endoparazita fertőzés vizsgálatával. Vizsgáltuk, hogy az 
ivarérett hím zöld gyíkok hordoznak-e vérparazitákat, és ha igen, akkor mi-
lyen taxonokat, milyen prevalenciában, és az egyedi fertőzöttségi intenzitás 
mutat-e összefüggést különböző, szexuális szelekció alatt álló színezeti jelzé-
sekkel és egyéb minőségjelző morfológiai karakterekkel.

Anyag és módszer

Morfológiai és színezeti jellemzők

2010 párzási időszakában 24 ivarérett hím állatot fogtunk be Tápió-
szentmárton közeléből.

Lemértük minden egyed törzshosszát (SVL), fejhosszát, fejszé-
lességét, fejmagasságát, farok hosszát, valamint analitikai mérlegen a test-
súlyát. Leszámoltuk a jobb és bal oldali femorális pórusokat, majd ezek 
különbségével jellemeztük az aszimmetria mértékét. Végül feljegyeztük az 
egyedeken talált ektoparaziták (Ixodes sp., Ixodidae) számát is. 

A torok és a has színezetét hordozható spektrofotométer (Ocean 
Optics USB4000) segítségével mértük. Mind a torkon, mind a hason három 
független mérést végeztünk véletlenszerűen kiválasztott pontokon, majd a 
méréseket minden egyednél testtájanként átlagoltuk. Az átlagolt adatokból 
a következő változókat számoltuk: teljes intenzitás (R320-700), relatív UV in-
tenzitás (R320-400/R320-700), relatív kék intenzitás (R400-490/R320-700), relatív zöld 
és sárga intenzitás (R480-600/R320-700). A torok esetében a teljes intenzitást, és a 
relatív kék és UV intenzitást, a has esetében a teljes intenzitást, és a relatív 
UV és zöld-sárga intenzitást használtuk.
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A fertőzési prevalencia és intenzitás becslése

Steril tűk segítségével az állatok hasi oldalának bőr alatt futó érhá-
lózatából vérmintát vettünk. A kiserkenő vércseppet 75ml-es, heparinizált 
hematológiai kapillárissal szívattuk fel, majd tárgylemezre fújva vérkentet 
készítettünk belőle. Száradás után a keneteket metil-alkoholban fixáltuk 1 
percig, majd 50 percre Giemsa oldatba merítve festettük meg.

A fertőzési intenzitást egyedenként, az egységnyi vörösvérsejtre eső 
parazita sejtek számával jellemeztük. Ehhez először meghatároztuk a vörös-
vérsejtek sűrűségét az adott kenetben: négy, véletlenszerűen kiválasztott lá-
tótérben ezerszeres nagyításnál leszámoltuk a vörösvérsejteket, majd ezeket 
átlagoltuk. Az átlagolt értéket egy kalibrációs görbére illesztve kiszámoltuk 
azt az időt, ami alatt egyenletesen lassú sebességgel mozgatva a kenetet és 
leszámolva az eközben észlelt parazitákat, a vérparaziták számáról megbíz-
ható, és az egyedek között összehasonlítható becslést kaptunk. Három, vélet-
lenszerű helyen kezdett mérésből becsült értéket átlagoltunk minden egyed-
nél a végleges fertőzési intenzitás meghatározásához. A becsült értékek nagy 
repetabilitást (R=0,93; SE=0,013) mutattak.

Statisztikai módszerek

A hímek fejhossza, fejszélessége és fejmagassága szorosan össze-
függ egymással, ezért ezeken főkomponens analízist végeztünk. Az első fő-
komponens sajátértéke 2,83 volt, és a variancia 94,35%-át magyarázta, így 
ennek a főkomponensnek az étékeit használtuk a fejméret jellemzésére a to-
vábbi számításokban.

A fertőzöttség intenzitása és a színezet, illetve más egyedi bélyegek 
közötti összefüggéseket Általános Lineáris Modellekkel vizsgáltuk. A füg-
gő változónk az egyedenkénti átlagos becsült endoparazita szám volt. Ez a 
változó nem mutatott normál eloszlást, ezért logaritmikus transzformációnak 
vetettük alá. Független változók voltak a törzshossz, a relatív fejméret (tör-
zshosszal korrigált fejméret), a kondíció (törzshosszal korrigált testtömeg), 
az összes femorális pórus száma, az aszimmetria mértéke, a torok és a has 
színváltozói, valamint a kullancsok száma. A kondíció és a relatív fejméret 
jellemzésére az adott változó és a törzshossz lineáris regressziójából számolt 
reziduálisokat használtunk, hogy elkerüljük a testhossz és a fejméret, illetve 
a testhossz és a testtömeg korrelációjából adódó félrevezető eredményeket. 
Visszafelé irányuló lépcsőzetes modellszelekciót alkalmaztunk, az egyes vál-
tozókat csökkenő P-érték alapján távolítottuk el a modellből, a P<0,05 krité-
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riumot szem előtt tartva. A hatásnagyságot parciális η2 formában adtuk meg. 
Az elemzésekhez az SPSS 19 for Windows programot használtuk.

Eredmények

A vérminták elemzése során négy eltérő morfotípust különítettünk el, 
melyek a Haemeogregarinidae család tagjainak bizonyultak (Apicomplexa, 
Coccidisina and Adeleorina) (1.ábra). Az általunk vizsgált egyedekben talál-
ható élősködők prevalenciája 95,83% volt.

1.ábra: Vérmintákban talált Haemogregarinidae család morfotípusai
1: Haemo A; 2: Haemo B; 3: Haemo C; 4: Haemo D

A vérparazita fertőzöttség mértéke szignifikáns összefüggést muta-
tott színezeti és morfológiai változókkal, valamint az ektoparaziták számá-
val. A torok és a has teljes intenzitása egyaránt negatívan függött össze az 
élősködők mennyiségével. Az endoparazita fertőzöttség pozitív összefüggést 
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mutatott a testhosszal és a kondícióval. Az endoparazita fertőzöttség és az 
aszimmetria mértékével és a kullancsok számával is negatív összefüggés 
mutatott (1.táblázat és 2.ábra).

Magyarázó változók B SE F df1/df2 P parciális η2

Testméret (SVL) 0,014 0,006 4,845 1, 16 0,043 0,232

Kondíció 0,128 0,024 28,923 1,16 <0,001 0,644

Relatív fejméret -0,073 0,288 0,065 1,10 0,804 0,006

Femorális pórusszám -0,023 0,032 0,554 1,13 0,470 0,041

Aszimmetria mértéke -0,125 0,037 11,669 1,16 0,004 0,422

Kullancs szám -0,050 0,009 31,631 1,16 <0,001 0,664

Torok teljes intenzi-
tása -0,020 0,008 6,058 1,16 0,026 0,275

Torok UV intenzitása 0,210 0,961 0,048 1,11 0,831 0,004

Torok kék intenzitása -0,235 0,693 0,115 1,12 0,740 0,010

Has teljes intenzitása -0,024 0,04 35,621 1,16 <0,001 0,690

Has UV intenzitása -0,639 0,828 0,597 1,14 0,453 0,041

Has zöld-sárga inten-
zitása -1,835 1,288 2,029 1,15 0,175 0,119

1.táblázat: Az Általános Lineáris Modell eredményei modellszelekció után. A nem 
szignifikáns eredményeket a kivétel előtti formájukban mutatjuk be. A végső modell 

’kövér’ betűtípussal van jelölve.
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2.ábra: Endoparazita fertőzöttség és minőségjelző bélyegek összehasonlítása: az 
endoparazita fertőzöttség és a (a) torok színintenzitása, (b) has színintenzitása, (c) 
törzshossz (SVL), (d) kondíció, (e) aszimmetria mértéke és (f) ektoparaziták száma 

közötti összefüggések.
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Diszkusszió

A vérkenetekben a Haemogregarinidae családba tartozó eukarióta 
egysejtű parazitákat találtunk, melyet zöld gyíkoknál még nem írtak le. A 
vérparaziták prevalenciája 95,83% volt, így a hipotézis predikciója szerint 
azon hím zöld gyíkok rendelkeznek majd intenzívebb színezeti bélyegekkel, 
amelyek jobb minőségűek és kevesebb parazitával fertőzöttek.

A fertőzöttebb egyedek fakóbb színezetű torokfolttal és hassal ren-
delkeztek, amely eredmény összhangban van a Hamilton – Zuk hipotézis pre-
dikciójával. A kutatócsoportunk korábbi tanulmányai szerint a torokfolt UV 
intenzitása fontos ivari jelzés a hím zöld gyíkoknál. (Bajer et al. 2010, 2011), 
mivel a torokfolt színezetének kialakítása költséges az állat számára (Bajer et 
al. 2012), ezért megbízható információt hordoz az állat minőségéről (Molnár 
et al. 2012). A hasi színezet sárga komponense karotinoid-alapú. Noha a hasi 
színezet szexuális szelekcióban játszott szerepét ennél a fajnál nem tesztel-
tük, más fajokon bebizonyosodott, hogy mindkét típusú színezet közvetíthet 
információt a nőstények számára (McGraw et al. 2002; Budden and Dickin-
son 2009). Elképzelhető, hogy a zöld gyík esetén is segít a hasi színezet az 
egyedi minőség becslésében.

A nagyobb illetve a jobb kondíciójú hímek több vérparazitával 
rendelkeztek. A nagyobb hímek egyben idősebbek is, ezért elképzelhető, 
hogy a hosszabb életút során a parazita szervezetek jobban elszaporodhattak 
(Amo et al. 2004), vagy a nagyobb testű egyedek jobban képesek tolerálni a 
fertőzést. A kondíció esetében az összefüggés magyarázata lehet a fokozott 
aktivitás. A jobb kondícióval rendelkező hímek idejük nagyobb részét ké-
pesek párkeresésre, terület védésre fordítani, és a megnövekedett fertőzési 
intenzitás ezen tevékenységek költségeként jelenik meg (Ezenwa 2004).

A baloldalon több femorális pórust hordozó egyedek bizonyultak fer-
tőzöttebbnek. Az aszimmetriának három fő típusa van: fluktuáló aszimmetria 
(tökéletes szimmetriától való random eltérés valamely oldalra), direkcioná-
lis aszimmetria (egy meghatározott oldal felé irányuló aszimmetria) és an-
tiszimmetria (aszimmetria mindig megfigyelhető, de véletlenszerű oldalon). 
A fluktuáló aszimmetria valamilyen fejlődési zavarból adódik és a fejlődési 
instabilitás jelzője, míg a másik két aszimmetria-forma a normál fejlődés ré-
sze és jórészt adaptív evolúció eredménye (van Dongen 2006). A femorális 
pórusok számát illetően a zöld gyíkok esetében direkcionális aszimmetriáról 
beszélhetünk (Molnár et al. 2012). A direkcionális aszimmetria az általunk 
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vizsgált faj esetében is lehet előnyös, adaptív tulajdonság és elképzelhető, 
hogy a fertőzés ezen előnyös aszimmetria költségeként jelenik meg.

A kevesebb kullanccsal rendelkező hímek több vérparazitát hor-
doztak. A Haemogregarinidae fajok vektora a kullancs (Smallridge and Bull 
1999), azonban már egyetlen kullancs is bejuttathatja az állat vérkeringésébe 
az endoparazitát, amely innentől kezdve képes a vérben tovább szaporodni 
(Al-Ghamdy 2011), ezért nem várunk összefüggést a két parazita fertőzöttség 
mértéke között. Elképzelhető, hogy a kullancscsípések által indukált immun-
válasz miatt csökken az endoparaziták száma, de ez a feltételezés még továb-
bi vizsgálatokat igényel.

Eddigi ismereteink szerint ez az első, hüllők strukturális színezetén 
végzett vizsgálat, melynek eredményei támogatják a Hamilton-Zuk hipotézis 
intraspecifikus predikcióját, vagyis a kevesebb parazitával fertőzött egye-
dek intenzívebb színezetet képesek fejleszteni, ezzel jelezvén élősködőkkel 
szembeni rezisztenciájukat. Összességében tehát feltártunk egy potenciális 
mechanizmust, ami a hím zöld gyíkok torokszínezetét őszinte jelzéssé teszi. 
Ezen kívül találtunk még összefüggéseket a vérparazita fertőzöttség és több 
potenciálisan minőségjelző tulajdonság között.
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Abstract

In the last decade microfluidics has become a widely accepted technique in 
chemotaxis research. It enables the precise generation of chemical gradients 
and it makes it possible to observe the motile behaviour of cells in these 
gradients. In this study I present a variety of microfluidic devices that have 
been used in the field and introduce our flow-free gradient generator chip that 
relies solely on diffusion.

keywords: chemical gradients, microfluidics, bacterial chemotaxis, bacterial 
motility, fluorescence microscopy

Introduction

Motility helps bacteria to explore spatially heterogeneous environments. One 
particular type of motility, swimming is used by various flagellated bacteria, 
a good example of which is Escherichia coli (E. coli) (Berg 2003). In ho-
mogeneous environments swimming bacteria typically perform a “random 
walk” with no directional preference (Berg 1993). On various external stimu-
li, however this pattern of motion changes and bacteria may perform various 
types of taxes: photo-, thermo-, aero-, baro- and galvanotaxis have all been 
demonstrated for bacteria.

By a mechanism called chemotaxis bacteria constantly detect the con-
centration gradient of chemoeffectors and make „decisions” on the net di-
rection of movement (either migrate towards high attractant concentrations 
or away from repellents). Because of its biological relevance, chemotaxis of 
bacteria has been intensively studied in the past decades.
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The traditional methods to study bacterial chemotaxis using chemi-
cal gradients (such as swim plates and capillary assays (Adler 1973)) have 
several limitations (e.g. unstable gradient over time). By overcoming these 
limitations microfluidics can provide an excellent way to study the motile 
behavior of bacteria (Ahmed et al. 2010). This technology is suitable for pre-
cise manipulation of liquids in microscopic dimensions and enables creating 
devices to generate stable and well-controlled chemical gradients.

Flow-based gradient generator devices

Flow-based microfluidic gradient generator devices have been introduced in 
the literature in the last three decades. One of the most popular devices, that 
is used by several groups is described by Englert and his coworkers (En-
glert et al. 2009). The first part of this device diffusively mixes two different 
buffers in many split and mix steps. Several smaller streams are generated 
with different solvent-buffer compositions that are all merged together in a 
central channel. Chemical gradients are formed therefore along the width of 
this channel. Bacteria are flown into this mixing channel in a narrow stream. 
Due to their motility this bacterial stream widens more and more as cells flow 
down along the mixing channel. The widening may be asymmetric due to 
chemotaxis, i.e. cells may accumulate preferentially on one side of the chan-
nel (with higher or lower chemoeffector concentration). 

A schematic representation of such a device is shown on Fig.1. In our 
experiments we found that by using a flow rate of 0.3 µl/h for E. coli bacteria 
and 0.5 µl/min for the buffers and solvents, a 10-fold difference of chemo-
effector concentration may be established across the mixing channel. By us-
ing the autofluorescence of the nutrient-rich LB medium, the mixing of LB 
and a nutrient poor motility medium (10 mM potassium-phosphate, 0.1 mM 
EDTA, pH=7) is visualized in the initial, gradient generating part of the de-
vice (Fig.1). Two characteristic fluorescence images show a stream of E. coli 
bacteria at two locations along the mixing channel. Close to the inlet the bac-
teria form a narrow stream. As they flow down the channel they swim out of 
this stream and preferentially move towards higher attractant concentrations 
(upper region on the images shown).
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Figure 1. Schematic drawing of a typical flow-based gradient generator device 
(based on Englert et al. 2009). The inlet on the left side shows the mixing of LB and 
motility medium. Characteristic fluorescence images of E. coli bacteria in the chan-

nel are also shown.

In such a device bacteria are exposed to the gradient while flowing 
down in the mixing channel (this typically last for 20-30s in these devic-
es). This makes it difficult to demonstrate weak chemotaxis effects. Using a 
slower flow to increase on the other hand introduces various artifacts due to 
the channel walls and the variation of the gradient along the channel. Further-
more the uneven (parabolic) flow velocity profile in these devices introduces 
a large variability of the time a single cells spend in the device, therefore re-
ducing the accuracy of chemotaxis measurements. Statistical measurements 
can be carried out, but single cell tracking for an extended period of time is 
not possible.

Static gradient generator devices

To overcome the limitations of flow-based devices the family of flow-free 
microfluidic gradient generators has appeared. In these devices usually the 
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fluid flow and the gradient area is separated by porous membrane (Kim et. al. 
2008; VanDersarl et al. 2011) or hydrogels (Cheng et al. 2007; Ahmed et al. 
2010), and simple diffusion is used for the gradient generation. An interesting 
method is to use agarose gel for the fabrication of complete microdevices. 
Agarose is highly transparent (which makes it suitable for microscopy) and 
the diffusion rate of molecules is similar to that in water. The observation 
channel is situated between source and sink channels (Cheng et al. 2007; 
Ahmed et al. 2010). This kind of devices generates steady gradients, and en-
ables long term chemotaxis studies. Some disadvantages arise from the more 
complicated and less accurate fabrication processes involved in making these 
devices.

In our laboratory we have developed a simple microfluidic device that 
completely eliminates fluid flow, therefore offers several advantages com-
pared to other methods (e.g. the possibility to study microbial interactions 
(Nagy et al. 2014)). The schematic representation of our microchip (that is 
fabricated from polydimethylsiloxane) is shown on Fig.2. The device con-
sists of two large reservoirs and a narrow observation chamber between them. 
There is porous membrane between the reservoirs and the central channel. 
Molecules can get through the membrane but bacteria don’t. Diffusion of 
molecules from one reservoir to the other through the membrane and the 
central channel leads to a concentration gradient across the central channel. 

We have demonstrated the gradient formation using fluorescent tracer 
dyes. The average fluorescence intensity measured across the width of the 
observation channel is plotted in Fig.2B. Although the gradients are less steep 
here than in the flow based devices (we are able to generate a 3-5-fold con-
centration change across the device), such gradients are more than enough for 
chemotaxis to be observable.
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Figure2. Schematic drawing of the microfluidic gradient generator device (A). The 
average fluorescence intensity across the central channel in case of filling one res-

ervoir with fluoresceine solution (B).

We have tested this device by creating a nutrient gradient in the central 
channel (this represents similar conditions that we used in case of the flow-
based gradient generator). One reservoir is filled with LB medium, while the 
other one contains motility medium. A gradient of nutrients is formed across 
the central channel where E. coli bacteria swim around (but, due to the mem-
brane they are not able to leave the channel). After a few minutes bacteria start 
accumulating near the LB reservoir. Fluorescence microscopy images were 
taken of the cells in the device (Fig.3). At the beginning of the experiment 
bacteria spread across the whole channel, but after an hour almost all bacteria 
moved to the high nutrient concentration part of the channel (left side).

Figure 3. Fluorescence microscopy images of E. coli bacteria expressing GFP in 
nutrient gradient.
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To quantify the (horizontal) spatial distribution of the bacteria across 
the width of the observation channel we introduce the asymmetry index A 
(Nagy et al. 2014). For this, the total fluorescence intensity (which is propor-
tional to cell number) is measured in the left and right half of the channel (Ileft 
and Iright , respectively). Then A is calculated as:

The dynamics of A shows how the distribution of cells across the channel 
changes in time. In Fig.4 the temporal variation of A in case of E. coli ex-
posed to nutrient gradient (LB in one reservoir and motility medium in the 
other reservoir) is plotted. Within the first 15 minutes it reaches a maximum 
value of 0.6, which means most of the cells accumulated at the left (nutrient 
rich) side of the observation channel.

Figure 4. Temporal variation of the asymmetry index calculated for the bacterial 
population during a 1-hour experiment.

The main advantage of our device is that cells are confined to 
stay in the observation channel, so we may run experiments for an extended 
period of time (12 h or more), and we can see how the very same cells react to 
an altered chemical environment. Fluorescence images were taken of E. coli 
bacteria in the central channel, using similar conditions as above, but adding 
also bacteria (of the same strain) to the nutrient containing reservoir. In this 
case the membrane acts as aphysical boundary between the populations in 
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each volume, nevertheless it enables chemical coupling between them. The 
free diffusional transport of nutrients and secreted products throughout the 
porous membrane generates chemical heterogeneities that affect the develop-
ment and spatial distribution of the cell populations.

In the first hour the cells gathered at the high nutrient concentration 
part of the observation channel, but after few hours they moved to the other 
side of the channel and stayed there for a long time (Fig.5). This phenomenon 
is probably due to the bacteria population grown up in the LB medium, con-
suming nutrients and possibly releasing metabolites (such as indole, acetate) 
that act as repellents (Nagy et al. 2014). The movement of the cells to the left 
and to the right is shown clearly by the fluorescent images and represent a 
dynamic (bio)chemical interaction between the physically separated popula-
tions (Fig.5).

Figure 5. Fluorescence images taken of E. coli bacteria in the central channel.

Conclusions

The technique of microfluidics offers a powerful experimental approach to 
study bacterial chemotaxis. It enables the precise control of channel geome-
tries and fluid flow on microscopic scale. The transparency of microchannels 
makes it possible to directly monitor and track the spatial distribution and 
motion of cells over time. Diffusion-based static gradient generator devices 
offer several advantages compared to the flow-based ones. The most import-
ant one is the possibility to run experiments over long timescales. The device 
developed in our laboratory also allows a special application. Thanks to the 
total elimination of fluid flow we can culture bacteria in the microchambers 
and study the interaction of these physically separated but chemically cou-
pled bacterial populations. 
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Absztrakt

Hazánkban 1977 óta nem publikáltak adatot a kukorica Fusarium-os fertő-
zöttségének mintázatáról, ezért 2010-2011 között felmérést végeztünk két ha-
zai termőhelyről származó 6-6 kukoricahibrid magmintáiból, molekuláris és 
toxinprofil vizsgálatokkal kiegészítve. Eredményeink részben hasonlóak vol-
tak a 35 évvel ezelőttihez: a csapadékosabb évben a Fusarium graminearum 
és a Fusarium subglutinans előfordulási aránya, a szárazabb évben a Fusari-
um verticillioides-é dominált, viszont a Fusarium proliferatum-é lényegesen 
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megnőtt mind a két évben. A F. graminearum izolátumok molekuláris vizsgá-
latuk alapján a Fusarium graminearum sensu stricto fajba tartoztak és legin-
kább zearalenont termeltek. Penészgombákat monitorozó kísérletsorozatunk 
alatt több Sarocladium zeae törzset izoláltunk és azonosítottunk hazánkban 
elsőként, melyekkel antagonista vizsgálatokat végeztünk.

Kulcsszavak: Fusarium fajspektrum, F. graminearum fajkomplex, antago-
nizmus, Sarocladium zeae, mikotoxinok

Bevezetés és irodalmi áttekintés

Napjainkban a gabonatermesztés az egyik legsebezhetőbb terület a klíma-
változás tükrében. Ez kihat az élelmiszerbiztonsági szempontból kritikus, 
toxintermelő gombafajok járványaira (Fusarium, Aspergillus és Penicillium 
nemzetségek tagjai), amelyek ezért igen komoly gazdasági károkat okoznak. 
Fontos megismernünk a hazai gabonafélék mikroba fajspektrumát és ezek 
toxintermelő képességét, hogy tudjuk, mivel állunk szemben. A problémák 
hosszabb távú megoldása a molekuláris genetika valamint a hagyományos 
nemesítés eszközeit ötvöző rezisztencianemesítésben, és/vagy géntechnoló-
giai eljárások alkalmazásában található. 

A Fusarium fajok a növény bármely részét, minden fejlődési álla-
potban képesek fertőzni megfelelő időjárási feltételek esetén. A fuzariózis 
leggyakoribb, legismertebb megjelenési formája kukoricánál a csőpenész és 
a szártörés, mely a virágzás után alakul ki.  Néhány Fusarium faj egészségre 
káros mikotoxinokat termel, közülük legjelentősebbek a fumonizinek (B1 és 
B2), a trichotecének és a zearalenon. 

Nemzetközi adatok alapján a csőfuzariózis legfontosabb kórokozója 
a F. graminearum, a Fusarium culmorum és a Fusarium moniliforme (mai 
név: F. verticillioides), melyek hazai jelentőségét hasonlóan írták le hazai 
felmérésekben (Békési és Hinfner, (1970). A kutatást ezért Mesterházy és 
Vojtovics (1977) is fontosnak tartotta, így 1972-1975 közt nagyszámú termé-
szetesen fertőzött növényanyagot vizsgáltak meg. A magminták 22 illetve 27 
termőhelyről (4-5 hibrid/termőhely) származtak. Eredményeik alapján a szá-
raz időjárású 1974-ben és a csapadékos 1975-ben a kukoricát károsító legfon-
tosabb fajok a F. graminearum és a F. moniliforme.  A F. graminearum meg-
lepő állandóságról tett tanúbizonyságot mind a két évben, a F. moniliforme a 
Fusarium moniliforme var. subglutinans alfajával (mai név: F. subglutinans) 
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együtt előretört 1975-ben a száraz időjárás miatt. Az egyéb fajok országosan 
mindkét évben háttérbe szorultak, 1974-ben leginkább a F. moniliforme miatt. 

A toxintermelő mikróbák potenciális antagonistái közül megemlít-
hetjük az endofita Sarocladium zeae-t, mely irodalmi adatok alapján a F. ver-
ticillioides és az Aspergillus flavus antagonistája. Ez a faj biokontroll ágens 
lehet patogén mikrobák ellen és mikotoxin degradáló enzimek lehetséges 
forrása is: pyrrocidin antibiotikumokat termelnek (Wicklow és mtsai 2005, 
610). A Clonostachys rosea, mint lehetséges antagonista, egy gyakori talajla-
kó, szaprofita gomba. A növényi maradványok lebontása során elpusztítja a 
növénypatogén mikróbák szaporító képleteit és nyugvó alakjait. Újabb kuta-
tások alapján a gomba az ösztrogénanalóg zearalenon biodegradációjában is 
részt vesz (Hideaki és mtsai 2002, 2723).

Probléma felvetése és célkitűzés

Hazánkban 1977 óta nem publikáltak adatot a kukorica Fusarium-os fertő-
zöttségének mintázatáról. Az ország fő kukoricatermő területeire kiterjedő, 
toxintermelő penészgombák jelenlétét tisztázó vizsgálatsorozat elvégzése fo-
lyamán ezért 2010-2011 között felmérést végeztem el két hazai termőhelyről 
származó 6-6 kukoricahibrid (3 fogékony és 3 jobb szántóföldi ellenállóságú) 
magmintáiból. Célunk a 35 évvel ezelőtti felmérés (Mesterházy és Vojtovics 
1977) adataival való összehasonlítás, valamint és a különböző rezisztenci-
ájú hibridcsoportról izolált Fusarium törzsek fertőzöttségi százalékának, és 
a mintából kapott toxinadatok összevetése. Amerikai kutatók, többek között 
O’Donnell és munkatársai (2000) a F. graminearum faj globális variabili-
tását vizsgálták több génszakasz szekvenciaanalízisével. Munkájuk során a 
faj 15 genetikailag eltérő és földrajzilag elkülönülő populációját azonosítot-
ták, melyeket később önálló fajokként írtak le. Az izolált F. graminearum 
populációnk hasonló vizsgálatát terveztük, összehasonlítva a hazai búzáról 
származó törzsekre kapott eredményekkel, kiegészítve in vitro toxintermelő 
képességük vizsgálatával.  A 2011-es kukoricáról több endofita S. zeae törzset 
izoláltunk és azonosítottunk molekuláris módszerekkel, melyek antagonis-
ta aktivitását megvizsgáltuk csészetesztekben A. flavus és több Fusarium faj 
izolátumával szemben.
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Anyag és módszer

Korábbi szántóföldi kísérletek alapján rendelkezésünkre álltak adatok a 
hibridek Fusarium rezisztencia viszonyairól (2010: GOSZ-VSZT Kukorica 
Posztregisztrációs Fajta Kísérletek, és MycoRed pályázat). A kiválasztott 
termőhelyeink Kétsoprony és Hódmezővásárhely voltak, ám 2011-ben Két-
soprony helyett Ceglédről származtak a minták, mivel abban az évben nem 
vetették el azokat a hibrideket Kétsopronyban, amelyeket vizsgáltunk. 

A 4-5 csőnek megfelelő mennyiségű magminták 1-1 homogén par-
celláról lettek véletlenszerűen vételezve, ebből hibridenként 50 szem lett ki-
véve és 1%-os hígítatlan háztartási Hypo-oldattal történő felületi fertőtlenítés 
után Fusarium-szelektív PCNB táptalajra helyezve. 

Az izolált Fusarium fajok morfológiai azonosítása a hazánkban ko-
rábban is előforduló fajokra koncentrálva történt, ehhez főleg a Fusarium 
Laboratory Manual-t használtuk (Leslie and Summerell 2006, 176-279). Az 
izoláltumokat először burgonya (PDA), majd SNA (Spezielle Nährstoffarmer 
Agar) táptalajra oltottuk. PDA-n a telepek növekedésének mértéke, morfo-
lógiája és pigmentációja, SNA-n pedig főleg a sporuláció és konídiumkép-
zés vizsgálható, mint fontos határozó bélyegek. A molekuláris vizsgálatokra 
kiválasztott törzseket YMB táplevesben felszaporítottuk, 3-5 nap elteltével 
leszűrtük, liofilizáltuk, majd kivontuk a DNS-t (EPICENTRE Biotechnolo-
gies DNA Extraction Kit), és PCR reakcióval amplifikáltuk (1. táblázat). A 
Fusarium fajok identifikálása az 1-α transzlációs elongációs factor (TEF) 
parciális szekvenciája (Geiser és mtsai 2004, 474), a F. graminearum izo-
látumok (n=39) molekuláris elkülönítése a TRI101 gén parciális szekvencia 
adatai alapján történt a PCR folyamán.

A S. zeae és C. rosea elkülönítésére Dichloran Rose Bengal Agart 
(DRBA) használtuk. Az izolált törzsek molekuláris azonosítására ITS (In-
ternal Transcribed Spacers) szekvenciákat használtunk (PCR). Minden eset-
ben agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük a PCR-termékek tisztaságát és 
BioBasic Inc. EZ-10 Spin Colume PCR Purification Kit-tel tisztítottuk szek-
venáltatás előtt (ABI rendszer, Bay-BIO, Szeged). A kapott eredményeket a 
NCBI GenBank adatbázisával vetettük össze.
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1. táblázat. A DNS amplifikációhoz ezt a PCR reakcióelegyet állítottuk 
össze minden esetben.

A magminták őrleményének fumonizin (B1, B2) tartalmát LC/
MS/MS, a dezoxinivalenol (DON) mennyiségét HPLC-DAD módszer-
rel mértük meg előzetes extrakció után. A F. graminearum izolátumok in 
vitro toxintermelő képességét is vizsgáltuk. Rizses táptalajon 1-1,5 hétig 
szobahőmérsékleten, majd újabb 1-1,5 hétig 4 °C-on inkubáltuk őket a zeara-
lenon (ZEA) termelés indukciója végett (Szécsi 2005, 445-446, módosítva). 
Liofilizálást, darálást és őrlést követően DON és nivalenol (NIV) mérés a 
magmintákéhoz hasonló elven történt, a zearalenon mennyiségét LC/MS/MS 
módszerrel határoztuk meg.

Csésze tesztekben PDA táptalajon antagonizmus vizsgálatot végez-
tünk (2. táblázat) három különböző helyről származó S. zeae izolátummal; 
2-2 F. graminearum, F. culmorum, F. verticillioides és A. flavus izolátummal 
szemben (2x). 
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2. táblázat. Antagonizmus vizsgálatra kijelölt törzsek.

Eredmények és megvitatásuk

2010-ben összesen 104 Fusarium törzset izoláltunk kukoricaszemekről (Két-
soprony: 65, Hódmezővásárhely: 39), 2011-ben csak 45-öt (Cegléd: 11; Hód-
mezővásárhely: 34) azonosítottunk. 

A két év Fusarium fajspektruma (n=148): 47 db F. graminearum (1. 
ábrák), 51 db F. subglutinans (2. ábrák), 36 db F. verticillioides (3, 4. ábrák) 
és 14 db F. proliferatum (5. ábrák). A Fusarium izolátumok száma közötti 
differencia az eltérő időjárási viszonyoknak volt köszönhető, 2010-ben csa-
padékosabb volt az időjárás a kukorica tenyészideje alatt a 2011-es száraz-
sághoz képest, ami a gombák növekedéséhez, terjedéséhez megfelelőbb kör-
nyezetet szolgáltatott.

Morfológiai elkülönítésük, meghatározásuk nehéz és pontatlan, ezért 
volt szükség szekvencia alapú molekuláris azonosításra is a GenBank adat-
bázis alapján. 2010-ben 54, 2011-ben 25 Fusarium izolátumot választottunk 
ki erre a célra; ebből 2010-ben 40, 2011-ben pedig 19 igazolta molekulárisan 
a morfológiai meghatározás eredményét. Összességében nem volt jelentős 
eltérés a morfológiai és a molekuláris meghatározás között.
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1. ábrák. F. graminearum szétesett (A) és ép sporodochium (B) makrokonídiumokkal

2. ábrák. F. subglutinans konídiofórok (A és B), mikro- és mezokonídiumok (C)
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3. ábrák. F. verticillioides mikrokonídiumok (A) és mikrokonídiofórok (B)

4. ábrák. F. verticillioides mikrokonídium láncokban (A) és álfejekben (B)



513

5. ábra (A, B). F. proliferatum mikrokonídium láncok, álfejek és aggregátumok

Felmérésünk eredményei részben hasonlóak a 35 évvel ezelőtti mun-
ka adataihoz, a csapadékos 2010-ben (hasonlóan 1974-hez) a F. graminearum 
(46 %) és a F. subglutinans (45%), a száraz 2011-ben (mint 1975-ben) a F. 
verticillioides (26%) előfordulása volt a mérvadó (6. ábra). A 1977-es ered-
ményekkel összevetve nem tapasztaltunk termőhelyenként jelentős különb-
séget a domináns Fusarium fajok eloszlásában, viszont az évek szerint igen: 
2010-ben a F. subglutinans előfordulási aránya megnőtt a korábbi adatokhoz 
képest, a F. graminearum előfordulása nem volt állandó. Valószínűleg mind-
két változás az időjárási feltételeknek volt köszönhető. 
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6. ábra. A Fusarium fajok eloszlása évek szerint

F. culmorum-ot nem tudtunk kimutatni, de találtunk mind a két évben 
F. proliferatum-ot, amelyre 35 évvel ezelőtt nem volt példa. A fogékonyabb 
hibridekről többszörös mennyiségű izolátumot kaptunk a kísérlet alatt, mint 
az ellenállóbbakról (7. ábra), így ez utóbbi alacsony izolátumszáma miatt a 
fajspektrumbeli különbségek nem voltak értékelhetőek, bár eredményeink 
alapján nem találtunk eltérést a különböző rezisztencia csoportú hibridek Fu-
sarium-os fertőzöttsége között.

A toxinanalízis eredménye alapján nem volt lényeges fumonizin (B1 
és B2) és dezoxinivalenol (DON) szennyezettség a kukoricahibridek mag-
mintáiban, mennyiségük jóval az EU egészségügyi határérték alatt volt mind 
a két évben. 
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7. ábra. A Fusarium fertőzöttség összesítése hibridenként

 

  
8. ábra. A F. graminearum izolátumok toxintermelő képessége

Kukoricán, nemzetközi adatok alapján, a Fusarium boothi, a F. 
graminearum sensu stricto és Fusarium meridionale volt jellemző. A két 
évben talált F. graminearum izolátumaink a F. graminearum sensu stricto 
fajba tartoznak. Hazánkban búzán F. graminearum sensu stricto, F. boothi, és 
Fusarium vörösii fajba tartozó törzseket azonosítottak (Tóth és mtsai 2005, 
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39-44). A toxinadatok alapján a F. graminearum sensu strico törzseink leg-
nagyobb mennyiségben zearalenont termeltek, ezt a dezoxinivalenol követte, 
majd elenyésző mennyiségben a nivalenol (8. ábra).

Munkánk során, hazánkban elsőkként, 2011-es brucki (B), dalmandi 
(D) hódmezővásárhelyi (H) és szegedi (Sz) termőterületekről származó min-
tákból azonosítottunk több endofita Sarocladium zeae izolátumot. Sikerült 
kimutatni talajmintából Clonostachys rosea jelenlétét is. 

Irodalmi adatok alapján (Wicklow és mtsai 2005, 610) a F. verticil-
lioides általában elfedi a S. zeae jelenlétét. Az első antagonista csészeteszt 
sorozatban 1-1,5 hét után ugyanezt tapasztaltuk a vizsgált F. verticillioides 
mellett a F. culmorum és F. graminearum esetében is. Gátlási zónát csak a 
B331-es Sarocladium izolátum esetében, az A. flavus 171-es törzse ellen lát-
tunk (9/A. ábra). A vizsgálatot további tíz S. zeae, kettő F. verticillioides és 
kettő A. flavus izolátum bevonásával megismételtük. Eredményeink alapján, 
1-1,5 hét elteltével, a S. zeae D231-es törzse az A. flavus 137-es és 191-es 
törzsét is akadályozta a növekedésben, míg a B551-es törzs az A. flavus 191-
est gátolta (9/B. ábra). A F. verticillioides izolátumok esetében ismételten 
nem tapasztaltunk igazi gátlási zónát 1,5 hét elteltével. Azonban a csészéket 
tovább figyelve, újabb 1,5-2,5 hét után a F. verticillioides Sz531-es törzse 
esetében is megjelentek ezek, mind a tíz Sarocladium izolátum hatásaként 
(kivéve a B551-es törzset). A később kialakult gátlási zónák feltűnése való-
színűleg annak volt köszönhető, hogy a S. zeae extrém lassan növekvő faj, 
így gátló ereje (feltehetően a pyrrocidin antibiotikumok termelése miatt) csak 
később tudott megnyilvánulni az agresszív növekedésű F. verticillioides-sel 
szemben. 

9. ábrák. A S. zeae  B331 gátlási zónája A. flavus 171-es (A) és a S. zeae B551 A. 
flavus 191-es törzse (B) ellen
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Absztrakt

A tápcsatornát érintő keringési elégtelenségek gyakori következménye 
az entericus neuropátia. Korábban már bizonyítottuk, hogy normoxiás 
metánkeverék inhalációja csökkenti az ischaemia-reperfúziót követő 
gyulladásos folyamatokat, ezért kísérleteink során megvizsgáltuk, milyen 
hatással van a mesenterális ischaemia-reperfúzió és a metánkezelés a 
myentericus neuronok denzitására és a bélmotilitásra. Regisztráltuk a 
bélcsatorna mioelektromos aktivitását, majd a különböző bélszakaszokból 
származó mintákon immunhisztokémiai és biokémiai méréseket végeztünk. 
Ischaemia-reperfúzió hatására a bélmotilitás lecsökkent. A neuronok denzitása, 
az oxidatív és nitrozatív stressz markerek szintje emelkedett. A metánkezelés 
ezeket az értékeket normalizálta. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a 
reperfúzió alatt alkalmazott metánkezelés normalizálja a myentericus nitrerg 
rendszer működését, s helyreállíthatja a bélmotilitást.

Kulcsszavak: bélmotilitás, myentericus nitrerg neuron, metánkezelés, 
mesenterális iscaemia-reperfúzió, oxidaív és nitrozatív stressz



520

Bevezetés

A bélcsatorna szekréciós, abszorpciós és motoros funkcióinak 
összehangolásáért a bélidegrendszer (enteric nervous system, ENS) felelős. 
A ENS-t több kisebb, nem ganglionált és két nagyobb, ganglionált plexus 
építi fel. A submucosus plexus a submucosa és a körkörös izomréteg 
között található, a myentericus plexus a bélfal körkörös és hosszanti 
izomrétegei között helyezkedik el. A bélperisztaltika leszálló gátlásának 
kialakításában kiemelten fontos szerepet játszanak a nitrogén monoxidot 
neurotranszmitterként használó nitrerg myentericus neuronok.

Az emésztés során képződő bomlástermékek, a béltartalom toxikus 
komponenseinek keringésbe jutása jelentősen károsíthatja a myentericus 
neuronok működését. A helyi vagy szisztémás keringési elégtelenségek 
következtében kialakuló szöveti hipoxia szintén a bélcsatorna súlyos 
működési zavarokkal járó patológiás elváltozását okozza. A szervezet a 
hipoxiára a keringés átrendezésével válaszol, amely a splanchnikus régióban 
lokális keringési zavarhoz, hipoxiához, mesenterális ischaemiához, végső 
soron pedig entericus neuropátiához vezet.

A bélfalban kialakuló gyulladásos folyamatok, s ezek során termelődő 
metabolitok és mediátor molekulák az entericus neuronok aktivitását is 
megváltoztatják (Forrest és mtsai., 2002), ezért a bélcsatorna gyulladásos 
folyamatait a bélmotilitás megváltozása is jelzi (Törnblom és mtsai., 2005). 
Ezért a tápcsatorna motoros funkcióira jellemző fiziológiai paraméterek 
vizsgálata meghatározó jelentőségű lehet a bélcsatornát érintő gyulladásos 
kórképekben.

A ENS védelmének kiemelten fontos szerepe lehet a bélcsatornát 
érintő gyulladásos folyamatok és az azt követő patológiás elváltozások 
kivédésében. Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul aázok (CO, H2, 
H2S, CH4) inhalációján alapuló terápiás lehetőségekre (Bridgette és Calvert, 
2011; Wenwu és mtsai., 2012). E gázok fiziológiás körülmények között 
is fellelhetőek a bélcsatornában és aktívan befolyásolják a bélműködést 
(Sahakian és mtsai., 2010). Kutatócsoportunk korábban már kimutatta, 
hogy az exogén normoxiás metánkeverék inhalációja eredményesen 
csökkentette a mesenterális ischaemia-reperfúziót (IR) követő gyulladásos 
folyamatokat (Boros és mtsai., 2012; Kaszaki és mtsai., 2013). Az IR, illetve 
a metánkezelés myentericus neuronokra gyakrorolt hatásáról azonban csak 
kevés és ellentmondásos irodalmi adat áll rendelkezésünkre. Calcina és 
munkatársai (2005) egy órás ischaemiát követően a vazoaktív intestinalis 
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polipeptid és a nitrogén monixid szintáz (NOS)-immunpozitív myentericus 
neuronok számának növekedését mutatták ki. Giaroni és munkatársai (2013) 
az indukálható NOS-immunpozitív neuronok számának emelkedéséről 
számol be, míg a neuronális NOS (nNOS)-immunpozitív sejtek száma az 
mRNS szint emelkedése ellenére változatlan maradt in vitro kísérleteiben. 
Ezzel ellentétben Rivera és munkatársai (2009, 2011) a NOS-immunpozitív 
neuronok szelektív pusztulását mutatták ki a nitrerg neuronok arányának 
jelentős változása nélkül.

Az egyes NOS izoformákat tartalmazó nitrerg myentericus neuronok 
kvantitatív sajátságainak mesenterális hipoxia és reoxigenizáció hatására 
történő változása még ma sem tisztázott. Ezért munkánk során elsősorban 
arra voltunk kíváncsiak, milyen hatása van a mesenterális IR-nak és a 
metánkezelésnek a myentericus neuronok, s ezen belül a nitrerg neuronok 
kvantitatív paramétereire és a bélmotilitásra.

Anyagok és módszerek

Munkánk során 300-350 g-os hím Sprague-Dawley patkányokat 
használtunk. Az állatokat random módon álműtött, ischaemia-reperfúziós és 
metánkezelt ischaemia-reperfúziós csoportokba osztottuk (n=8-8). A kísérleti 
állatok tartása és felhasználása az Európai Uniós etikai előírásoknak (2010/63/
EU) és a magyar törvényi szabályozásnak (XXVIII/1998 és 40/2013. (II. 
14.) Korm) megfelelően, a Szegedi Tudományegyetem etikai bizottságának 
engedélyével történt (engedély száma: V./148/2013).

A patkányokat intraperitoneálisan adagolt ketamin (45,6 mg/
kg) és xylazin (9,12 mg/kg) keverékével altattuk el. A megfelelő kísérleti 
csoportokban az arteria mesenterica atraumatikus elszorításával ischaemiát 
(50 perc), majd annak felengedésével reperfúziót (120 perc) indukáltunk. A 
metánkezelt állatok az ischaemiás szakasz utolsó öt és a reperfúziós fázis 
első tíz percében (összesen 15 percig) 2,2% metánnal dúsított normoxiás 
levegőkeveréket (Linde Gas, Magyarország) lélegeztek be.

A bélmotilitás vizsgálatához az állatok ileumának falába (a coecumtól 
10 cm-re) két ponton elektro-miográfiás szenzorokat (Experimetria Kft., 
Magyarország) rögzítettünk. Az állatokat a környezetből érkező elektromos 
zaj kiszűréséhez Faraday-kalitkába fektettük. Az elektro-miográfiás 
jeleket S.P.E.L. Advance Neurosys EEG programmal (Experimetria Kft., 
Magyarország) értékeltük ki. A vékonybél 0,16-0,23 Hz frekvenciatartományba 
eső (Bass és mtsai., 1961) jeleket öt 25-30 perces intervallumban analizáltuk 
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(1. szakasz az ischaemia kiváltását közvetlenül megelőző 30 perc; a 2-3. 
intervallum az ischaemiás fázis első 25 és utolsó 25 perce; a 4-5. szakasz a  
reperfúziós periódus első 30 és utolsó 30 perce). A kiválasztott szakaszokhoz 
tartozó, mioelektromos aktivitás jel (regisztrátum) görbe alatti területét (area 
under the curve, AUC), és a Fourier transzformációval kapott frekvencia 
spektrum paramétereit (power spektrum és amplitudó) számítottuk.

A reperfúziós fázis végén mintát vettünk a duodenumból, ileumból 
és colonból, majd az állatokat intraperitoneálisan adagolt ketamin (50 mg/
kg) és xylazin (10 mg/kg) keverékkel túlaltattuk. A szövettani vizsgálatokhoz 
az egy éjszakán át 4%-os paraformaldehid-oldatban kifeszítve fixált 
mintákból bélnyúzat preparátumokat készítettünk. A nitrerg neuronok 
számának meghatározásához nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-
diaforáz (NADPH-diaforáz) enzimhisztokémiai, illetve eNOS és nNOS 
ellen termeltetett elsődleges antitestek felhasználásával immunhisztokémiai 
festéseket végeztünk. A myentericus összneuronszám meghatározásához 
pedig HuC/HuD pan-neuronalis marker ellen termeltetett elsődleges antitest 
felhasználásával immunhisztokémiai festéseket végeztünk. A megfestett 
preparátumokról bélszakaszonként és kísérleti csoportonként 10-10 digitális 
felvételt készítettünk.

Az oxidatív stressz szintjének meghatározása céljából a kísérlet 
három időpontjában (ischaemia kiváltásakor, a reperfúzió 15. és 120. 
percében) szövetmintákat vettünk az állatok vékonybeléből, melyekben 
megmértük a szöveti szuperoxid szintet (Ferdinandy és mtsai., 2000). 
A további biokémiai vizsgálatok elvégzéséhez a reperfúziós fázis végén 
gyűjtöttünk mintákat a duodenumból, ileumból és colonból. A mintákat 
homogenizáltuk, majd centrifugáltuk (24000 g, 30 perc). Az így keletkezett 
felülúszóból meghatároztuk a szöveti xantin oxidoreduktáz aktivitását 
(Beckman és mtsai., 1989), valamint a szöveti nitrit/nitrát szintet (Moshage 
és mtsai., 1995). A szövetek nitrotirozin szintjét enzim-kötött immunszorbens 
próba (ELISA, Cayman Chemical; Ann Arbor, MI) segítségével mértük meg.

Az elektro-miográfiás és a biokémiai vizsgálatok eredményeinek 
statisztikai analízisét a SigmaStat szoftver segítségével végeztük. 
A csoportokon belüli összehasonlításhoz ismételt Friedman próbát 
alkalmaztunk, az időfüggő változásokat Dunn módszerrel értékeltük. 
A szövettani vizsgálatok eredményeit a GraphPad Prism 4.0 szoftver 
segítségével egyfaktoros varianciaanalízisnek (ANOVA) és Newman-Keuls 
tesztnek vetettük alá. A szignifikancia szintjét p<0,05 valószínűségi értékben 
határoztuk meg. Az adatokat átlag±SEM formában tüntettük fel.
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Eredmények

A vékonybél mioelektromos aktivitása a kontroll csoportban a 
kísérlet időtartama alatt nem változott jelentős mértékben. Az ischaemia első 
25 percében a bélmotilitás fokozódott, majd a reperfúzió végére a kontrollhoz 
közeli értékekre csökkent. A metánkezelés a reperfúzió első 30 percében 
jelentős mértékben növelte a bélmotilitást (1. ábra).
Ischaemia-reperfúzió hatására mindhárom vizsgált bélszakaszban 
magasabb volt a NADPH-diaforáz pozitív neuronok száma, de a sejtszám 
növekedés csak a duodenum területén volt szignifikáns (2. ábra). A hipoxia-
reoxigenziáció szignifikánsan megemelte a nNOS- és eNOS-immunreaktív 
neurnok számát is a duodenum területén (3. ábra). Az összneuronszám ezzel 
ellentétben nem mutatott eltérést a vizsgált csoportok között. A nNOS- és 
eNOS-immunreaktív neuronok összneuronszámhoz viszonyított aránya 
így szignifikánsan magasabb volt az ischaemia-reperfúziós csoportban (4. 
ábra). A metánkezelés az összneuronszámot nem változtatta meg, azonban a 
NADPH-diaforáz pozitív, nNOS- és eNOS immunreaktív neuronok számát, 
s összneuronszámhoz viszonyított arányát a kontrollhoz közeli értékekre 
csökkentette (2., 3. és 4. ábra).

1. ábra A vékonybél mioelektromos aktivitásának változása ischaemia-reperfúzió 
és metánkezelés hatására. A négyzet és folytonos vonal az álműtött, a kör és 

szaggatott vonal az ischaemia-reperfúziós, a rombusz és pontozott szaggatott vonal 
a metánkezelt ischaemia-reperfúziós csoportot jelöli.
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2. ábra A NADPH-diaforáz jelölt neuronok száma a különböző bélszakaszokból 
készített whole-mount preparátumokon ischaemia-reperfúzió és metánkezelés után. 

Átlag ± SEM; ** p<0,01 kontroll vs. I/R; # # #p<0,001 I/R vs. I/R + metán

3. ábra nNOS- és eNOS-immunpozitív neuronok denzitása a duodenumból készített 
whole-mount preparátumokon ischaemia-reperfúzió és metánkezelés után. Átlag ± 
SEM; **p<0,01; ***p<0,001 kontroll vs. I/R; # # #p<0,001 I/R vs. I/R + metán
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4. ábra Nitrerg neuronok összneuronszámhoz viszonyított aránya duodenumból 
készített whole-mount preparátumokon ischaemia-reperfúzió és metánkezelés után. 
Átlag ± SEM; ** p<0,01 kontroll vs. I/R; #p<0,05 I/R vs. I/R + metán

A vékonybél szöveti szuperoxid szintje a reperfúzió 15. és 120. 
percében szignifikánsan magasabb volt az ischaemia-reperfúziós csoportban 
(5. ábra). Hipoxia-reoxigenizáció hatására a szöveti szuperoxid fő forrását 
jelentő xantin-oxidoreduktáz enzim aktivitása szintén szignifikánsan 
emelkedett. A nitrozatív stressz markerei, így a szöveti nitrit/nitrát és 
nitrotirozin szint az ischaemia-reperfúziós csoportban jelentős mértékben 
emelkedett (6. ábra). Az alkalmazott metánkezelés minden vizsgált biokémiai 
paraméter értékeit a kontrollhoz közeli szintekre csökkentett (5. és 6. ábra).

5. ábra Szöveti szuperoxid szint az ischaemia kiváltásakor, a reperfúzió 15. és 120. 
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pecében álműtött, ischaemia-reperfúziós és metánkezelt ischaemia-reperfúziós 
csoportokban. Átlag ± SEM; * p<0,05 kontroll vs. I/R; x p<0,05 I/R 60’ és I/R 135’ 

vs. I/R 0’; # p<0,05 I/R vs. I/R + metán

6. ábra Oxidatív (xantin-oxidoreduktáz) és nitrozatív (szöveti nitrit/nitrát és 
nitrotirozin szint) stresszmarkerek szintje álműtött, ischaemia-reperfúziós és 

metánkezelt ischaemia-reperfúziós csoportokban. Átlag ± SEM; * p<0,05 kontroll 
vs. I/R; # p<0,05 I/R vs. I/R + metán

Eredmények megbeszélése

A szisztémás vagy lokális keringési rendellenességek következtében 
kialakuló hipoxiás, majd az ezt követő reoxigenizációs állapot a bélcsatorna 
súlyos szöveti és funkcionális károsodását okozzák. A reperfúzió során 
a szövetekbe kerülő oxigén reaktív oxigéngyökök kialakulásához vezet, 
melyek önmagukban is szabadgyökként funkcionáló nitrogén monoxiddal 
reagálva reaktív nitrogén gyököket hoznak létre. Az oxidatív és nitrozatív 
stressz károsító hatásai mellett a neurotranszmitterként funkcionáló nitrogén 
monoxid elreagálása a bélmotilitást szabályozó folyamatainak sérülését 
is jelenti (Fatma és mtsai., 2004). Szövettani vizsgálatainkban kimutattuk, 
hogy a nitrerg myentericus neuronok számuk emelkedésével reagálnak a 
mesenterális IR-ra.

A napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő 
úgynevezett inert gázok közé tartozó metán ischaemiás károsodásokat kivédő 
szerepét korábban már bizonyítottuk (Boros és mtsai. 2012.). Munkánk 
során igazoltuk azt, hogy a metánkezelés képes kivédeni a mesenterális IR 
neuronkárosító hatásait.

Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a mesenterális IR a 
nitrerg neuronok számának növelésével fokozza a bélperisztaltika leszálló 
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gátló működését, s így a bélmozgást lassítja. A reperfúzió korai szakaszában 
alkalmazott metán inhaláció a reaktív oxigén- és nitrogén gyökök hatásainak 
semlegesítésével normalizálhatja az enterális nitrerg neuronok működését, 
így helyreállíthatja a bélmotilitást.

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság 
Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Absztrakt

A magreceptorok ligandfüggő transzkripciós faktorok, ligandjaik 
zsíroldékony hormonok vagy zsírsav metabolitok. A receptorok dimer 
formájában kötődnek célgénjeik szabályozó régiójához. A molekuláris 
kapcsoló modell szerint ligand hiányában korepresszort kötnek, mely gátolja, 
míg ligand jelenlétében koaktivátor komplexben vesznek részt, mely aktiválja 
a transzkripciót. Kísérleteinkben fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia 
(FCS) segítségével élő sejtekben vizsgáltuk a fluoreszcens fúziós fehérjeként 
kifejezett retinsav receptor (GFP-RAR) és retinoid X receptor (GFP-RXR) 
mobilitását, hogy jellemezzük kölcsönhatásaikat az aktiváció során. A 
mérések alapján a receptorok egy gyors, szabadon diffundáló és egy lassú, 
kromatinhoz kötött populációhoz tartoznak. Ligand hiányában nagy részük 
szabad állapotban van, csak kisebb hányaduk kötődik a DNS-hez (RAR: 30%, 
RXR: 15%). Ligand aktiváció hatására mindkét receptor kötött hányada 45%-
ra nő. Az átmenet kritikusan függ a receptor koaktivátorkötő képességétől. 
Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a receptorok DNS-kötő affinitása aktivátor 
komplexben nagyobb, mint represszor komplexben. Azt is kimutattuk, hogy a 
receptorok heterodimerizációja is fokozza a DNS-kötő képességet, és a dimer 
képes egyetlen DNS-kötő domén segítségével is kötődni. Képalkotó FCS-sel 
igazoltuk, hogy a ligand-indukálta lassulás a teljes sejtmagra kiterjed.
Kulcsszavak: magreceptor, RAR, RXR, fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópia, dimerizáció, kofaktorok

Bevezetés

Magreceptorok szupercsaládja
 A magreceptorok szupercsaládjába olyan transzkripciós faktorok 
tartoznak, amelyek ligandfüggő módon képesek befolyásolni célgénjeik 
átírását. Szerepük van olyan alapvető folyamatokban, mint a sejtek 
növekedése, szaporodása, illetve halála. Természetes ligandjaik közé olyan 
anyagok tartoznak, amelyek képesek szabadon átdiffundálni a sejtmembránon 
(szteroid hormonok, retinoidok, zsírsavak). A jelenleg ismert 48 humán 
magreceptor között találunk olyanokat is, melyek endogén ligandjait nem 
ismerjük, ezeket a receptorokat árva receptoroknak nevezzük (Evans et al., 
2014).
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Magreceptorok doménszerkezete
A legtöbb magreceptor doménszerkezete nagymértékű homológiát 

mutat. N-terminális végükön található a nem ligandfüggő aktivitásért 
felelős A/B (Activation Function 1, AF1) domén. Ezt követi a legnagyobb 
konzerváltságot mutató DNS-kötő domén (DNA Binding Domain, DBD). 
Ez az egység 2 db, egyenként 4-4 konzervált ciszteint tartalmazó cink-ujjal 
rendelkezik. A DBD a ligandkötő doménhez (Ligand Binding Domain, LBD) 
egy flexibilis régión keresztül kapcsolódik. Ehhez a doménhez köthető többek 
között a ligand- és koregulátorkötés, valamint a dimerképzés is. Az LBD belső 
részét a ligand megkötéséért felelős ligandkötő zseb alkotja. A ligandkötő 
zsebet a H12 hélix zárja le, melynek kiemelt szerepe van a magreceptorok 
működését befolyásoló koregulátorok kötődésében (Love et al. 2002). 
Magreceptorok működése: a „molekuláris kapcsoló” modell

A magreceptorok működésének megértéséhez szükséges tudnunk, 
hogy a legtöbb magreceptor dimer formájában fejti ki biológiai aktivitását. 
A magreceptorok képezhetnek homodimert – ez jellemző a szteroid hormon 
receptorokra – vagy heterodimert a retinoid X receptorral (RXR), ilyen 
például az általunk is vizsgált reténsav receptor (RAR). Így az RXR központi 
szerepet tölt be a magreceptorok működésében. A magreceptorok működését 
a molekuláris kapcsoló modell írja le (Nagy and Schwabe, 2004). A modell 
értelmében receptorok DNS-hez kapcsolódva ligand hiányában korepresszor 
komplexet kötnek és gátolják célgénjeik átíródását. A korepresszor hiszton-
deacetiláz aktivitással rendelkezik, ezáltal aktívan gátolja a transzkripciót. A 
modell szerint agonista ligand hatására (az A vitamin származékai) a receptorok 
konformációváltozáson mennek keresztül, melynek során koregulátor csere 
történik. A korepresszor komplex koaktivátorra cserélődik, melynek hiszton-
acetiltranszferáz aktivitása van és a komplex további transzkripciós faktorokat 
köt. Ezt a modellt a területen zajló intenzív kutatások eredményeképp egyre 
dinamikusabb kép kezdi felváltani.

Eltérő mobilitású magreceptor populációk a sejtmagon belül
Korábban kimutattuk, hogy a magreceptoroknak két eltérő mobilitású 

populációja fordul elő a sejtmagon belül (Brázda P. et al., 2011). A receptorok 
többsége a „gyors populáció”-hoz tartozik, melyben a receptorok monomer 
vagy dimer formájában vannak jelen, esetleg kis komplexeket képezhetnek. 
Ezek a receptorok „szabadon” diffundálnak a sejtmagon belül, esetleg 
rövid, szubmilliszekundumos időre a kromatinhoz kötődhetnek. A másik 
populációt azok a magreceptorok alkotják, melyek tranziensen vagy stabilan 
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kötődnek a kromatinhoz („lassú populáció”). Ezeknek a receptoroknak a 
diffúziós állandóból becsült látszólagos móltömege a valódi receptortömeg 
milliószorosa, ami bizonyította a DNS-sel való kölcsönhatást.

Célkitűzések

Vizsgálataink során arra voltunk kíváncsiak, hogy élő sejtekben 
hogyan változik a magreceptorok mobilitása ligandkezelés hatására. Az 
általunk létrehozott modellrendszerben GFP fluorofórral jelölt RAR és RXR 
magreceptorokat használtunk, melyek képesek egymással heterodimert 
képezni. A jelölt magreceptor plazmidokat kémiai tranziens transzfekcióval 
juttattuk be élő sejtekbe. Az egyes populációk arányának és a magreceptor-
komplexek diffúziós idejének meghatározásához fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópiát alkalmaztunk.

Anyagok és Módszerek

Sejtek
Kísérleteinkhez élő HeLa sejtvonalat használtunk. A sejteket 

10% foetális borjú szérumot, penicillint és streptomycint tartalmazó 
fenolvörös-mentes RPMI-ben tartottuk fenn. A sejteket a mérés előtt 2 
nappal mikroszkópos fedőlemez aljú, 8 lyukú Ibidi kamrába helyeztük 
30 000 sejt/lyuk koncentrációban. A sejteket 24 óra elteltével FuGene HD 
(Promega) transzfekciós reagenssel transzfektáltuk. A transzfekciós keverék 
400 ng plazmid DNS-t 30 µl szérum-mentes RPMI-t és 2 µl FuGene HD-t 
tartalmazott. A transzfekciót követően a sejteket legalább 16 órán keresztül 
37 °C-on, állandó parciális nyomású CO2 atmoszférában növesztettük. 

Plazmid konstruktok
Az általunk használt teljes hosszúságú RAR-t és RXR-t kódoló 

cDNS-t PCR amplifikációt és restrikciós emésztést követően pEGFP-C3 
(Clontech) vektorba klónoztuk. A pmCherry-C3 vektort a pEGFP-C3 
vektorból állítottuk elő, a fluorofórok megcserélésével. 

Ligandkezelés
A ligandhatás megfigyeléséhez a transzfektált sejteket a mérés 

előtt 10 percig inkubáltuk 100 nM koncentrációjú agonista liganddal. Az 
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FCS méréseket a kezelés után 40 percig folytattuk. Ligandkezeléshez a 
magreceptorok szintetikus ligandját, RAR esetében AM580-at, míg RXR 
esetében LG268-at használtunk.

Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia (FCS)
A méréseket Olympus FluoView 1000 típusú átalakított konfokális 

mikroszkóppal végeztük, melynek negyedik fluoreszcencia csatornáját 
egyedi fotonok detektálására alkalmas lavina fotodiódákkal (APD) szereltük 
fel. A műszer egy korábban leírt konstrukción alapul (Wachsmuth et al, 
2000). Ez a módszer alkalmas arra, hogy szubfemtoliteres térfogatban mérje 
a fluorofórral jelölt molekulák diffúziójából adódó fluoreszcencia intenzitás 
ingadozást. Az időben fluktuáló jelből az ALV-5000 hardverkorrelátor (ALV-
Laser Vertriebsgesellschaft mbH, Langden, Németország) előállítja a jel 
autokorrelációs függvényét (ACF). Az ACF amplitúdója megadja a detektálási 
térfogatban lévő átlagos részecskeszám reciprokát (N), tehát koncentrációt 
mér, a lecsengési ideje pedig a diffúziós időt (τi), amely fordítottan arányos a 
mobilitást jellemző diffúziós állandóval (Vámosi et al., 2009). A kiválasztott 
sejtek magjában 3-3 mérési pontban 10×7 s-os méréseket végeztünk. Az 
ACF-en jellegzetes szakaszokat lehet elkülöníteni: a µs-os tartományban 
a szinglet-triplet átmenet, 100 µs körül a GFP protonációtól függő sötét 
állapotának kialakulása (GFP-blinking), majd a ms-os tartományban a gyors 
és a 10-100 ms-os tartományban a lassú diffúziós komponens szabja meg a 
függvény alakját. A kapott görbéket szelektálás után Quickfit 3 programmal 
(Buchholz et al., Optics Express 2012) 3 dimenziós 2 komponensű normál 
diffúziós modellt alkalmazva a következő egyenlettel illesztettük:

ahol G(t) az autokorrelációs függvény értéke, N a fluoreszkáló molekulák 
átlagos száma a mérési térfogatban, S az ellipszoid alakú detektálási térfogat 
hosszanti és a keresztmetszeti sugarának aránya, T a triplet állapotban lévő 
molekulahányadot adja meg, t a késleltetési idő,ttr a triplet állapot korrelációs 
ideje, Θc a sötét állapotban lévő molekulahányadot adja meg,tc a sötét állapot 
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korrelációs ideje, r1 és r2 a gyors és a lassú komponens aránya,t1 és t2 pedig a 
komponensek diffúziós ideje. A receptorok diffúziós állandója (D) fordítottan 
arányos a diffúziós idejükkel, és meghatározható ismert diffúziós állandójú 
sztenderd (Alexa 488 festékoldat) diffúziós idejével történő összevetéssel 
(Brázda 2011).
SPIM-FCS

A selective plane illumination mikroszkópia (SPIM) segítségével 
a biológiai minta optikai szeleteiről lehet képeket készíteni. A felvett 
képsorozatokból ezután pixelenként kiszámítható a fluoreszcencia 
autokorrelációs függvénye, ez a SPIM-FCS. A minta egy szeletét hengeres 
lencsével fókuszált, 491 nm-es lézerfénnyel világítottuk meg, majd a 
fluoreszcens jeleket a szeletre merőlegesen elhelyezett vízimmerziós 
objektívvel (Nikon CFI Apo-W NIR 60×/NA1.0) gyűjtöttük és EMCCD 
kamerával (iXon X3 860, Andor Technology, Belfast) detektáltuk (Buchholz 
Optics Express 2012, Krieger, 2014, Optics Express, Brázda, 2014, MCB). 
Egy 40×20 pixeles képmezőből gyűjtött képsorozatból (400×400 nm-es 
pixelméret, ~0,5 ms időbeli felbontás, 50 s teljes gyűjtési idő) pixelenként 
kiszámítottuk a fluoreszcencia autokorrelációs függvényét a QuickFit 
3 program segítségével. A képekből kiválasztottuk a sejtmag pixeleit, 
és a korrelációs függvényeket két diffúziós komponenst tartalmazó 
modellfüggvénnyel illesztettük. A kapott diffúziós paramétereket (diffúziós 
állandók, lassú komponens hányada) színkódolt eloszlás-térképeken 
ábrázoltuk.

Eredmények
Munkánk célja az volt, hogy élő sejtes rendszerben figyeljük meg a 

sejtmagreceptorok mobilitását, illetve annak változását az aktiváció során. 
Kíváncsiak voltunk, hogy mely tényezők vannak hatással a receptorok 
dinamikájára. Olyan HeLa sejtvonalakat hoztunk létre, amelyek GFP-vel 
fuzionált RXR, illetve RAR fehérjéket fejeznek ki. A receptorok ezen formái 
alkalmasak egyedi sejtes fluoreszcencia mikroszkópiás mérésekre. FCS 
alkalmazásával az ezredmásodperces időtartományban lehetséges meghatározni 
a magreceptorok mobilitási paramétereit. Különféle egy és két komponenst, 
szabad és gátolt diffúziót (Wachsmuth M, J Mol Biol 2000) feltételező modelleket 
teszteltünk, és a kétkomponensű szabad diffúziós modellt választottuk. Eszerint 
két, a diffúziós idejük alapján diszkréten elválasztható populáció jellemzi az 
általunk tanulmányozott magreceptorokat. A gyorsabb populáció nagyobb 
diffúziós együtthatóval (RXR esetében 3-12 μm2/s, RAR esetében 1,5-5 μm2/s) 
jellemezhető (1A ábra). Ezek a diffúziós állandók azonos nagyságrendbe 
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esnek a monomer GFP-molekula vizsgálatakor meghatározott értékekkel. 
Ez a populáció tehát a sejtmagban szabadon diffundáló receptor-hányadot 
jelenti. A diffúziós együtthatók ismeretében és egy ismert tömegű molekulát 
sztenderdként használva kiszámítható a látszólagos molekulatömeg (gömb 
molekulaalakot feltételezve):

( ) ( )3 3apparent
EGFP RAR EGFP EGFP EGFP RAR EGFP RAR EGFPM M D D t t- - -= =  

ahol 
apparent
EGFP RARM -  a receptor (komplex) látszólagos tömege, EGFPM  

az EGFP ismert molekulatömege, EGFP RARD -  és EGFPD  a diffúziós 

állandókat, EGFP RARt -  és EGFPt  pedig a mért diffúziós időket jelöli. A 
látszólagos molekulatömeg a „gyorsabb populáció” a receptorok tényleges 
tömegének ~2-10-szerese, míg a „lassú populációnál” milliószorosa volt. 
Következtetésünk szerint a lassú populáció azon receptorokat képviseli, 
amelyek kölcsönhatásban vannak a kromatinnal. A továbbiakban ezen 
populációk arányának változását követtük nyomon. 
A két komponens diffúziós idői és hányadai jól megjeleníthetők a diffúziós 
idő relatív gyakorisága eloszlásának ábrázolásával. Az (1B ábra) ezt az 
ábrázolást mutatja, összevetve az RXR-t és az RAR-t. Megállapítható, 
hogy a receptorok nagyobbik hányada (RXR: ~83%, RAR: ~75%) a gyors 
populációhoz tartozik, azaz szabadon diffundál a sejtmagban. A kezeletlen és 
az agonista liganddal kezelt állapotok összevetése alapján elmondható, hogy 
a ligandkezelés nem okozott jelentős változást a detektált diffúziós időkben, 
azaz a hisztogramok nem tolódtak el jelentősen semelyik irányba. Az egyes 
populációk relatív gyakorisága azonban megváltozott; mindkét receptor 
esetében az aktiváció a lassú populáció hányadának emelkedését okozta. A 
hatás agonista- és dózisfüggőnek mutatkozott és a ligand alkalmazása utáni 
10 percen belül megjelent. Érdekes eltéréseket tapasztaltunk az RXR és 
RAR diffúziós paramétereinek összevetése során. Az RXR esetében a lassú 
komponens kisebb volt (17%) a kezeletlen mintában de az aktiváció során, 
az RAR-hez hasonlóan 45%-ra nőtt. Az RXR dinamikusabb viselkedése más 
módon is megmutatkozott. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan viselkednek ezek 
a magreceptorok abban az esetben, ha az aktivációt követően eltávolítjuk az 
agonista ligandot a tápoldatból. (Mivel az élő szervezetben is valószínűbb 
az, hogy a receptorok időben változó ligandkoncentrációknak vannak 
kitéve.) Az aktiváló ligand eltávolítása után az RXR mobilitási paraméterei 
visszarendeződtek az aktivációt megelőző szintre (1C ábra). Ezt a dinamikus 
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viselkedést nem tapasztaltuk az RAR esetében; a populációk eloszlása az 
aktivált állapotnak megfelelő maradt az AM580 ligand eltávolítása után is. 
A kísérletet elvégeztük 9-cisz reténsav alkalmazásával is, amely mindkét 
receptornak természetes agonistája és a fentiekkel egybevágó eredményeket 
kaptunk.

Fehérje-fehérje, DNS-fehérje kölcsönhatások: Mi áll a magreceptorok 
mobilitás-változásának hátterében? 

A magreceptorok működésükből és szerkezetükből kifolyólag 
háromféle kölcsönhatás kialakítására képesek; ligand-fehérje, fehérje-fehérje 
és DNS-fehérje. A receptorok mobilitását alapvetően a két utóbbi határozhatja 
meg közvetlenül. A fehérje-fehérje kölcsönhatások egyrészt a dimerizációt, 
másrészt a koregulátorokat tartalmazó hatalmas fehérjekomplexekkel 
kialakított kapcsolatokat is jelentik. A kofaktorkötés szerepét a ligand által 
kiváltott lassulásban egy kompetíciós kísérletsorozattal tanulmányoztuk. 
Azt vizsgáltuk, mi történik, ha fluoreszcensen jelölt koregulátor peptideket 
kotranszfektálunk a receptorok mellé. A peptidek a korepresszornak, illetve 
koaktivátornak csak azon szakaszát tartalmazták, amelyen keresztül létrejön 
a receptor-koregulátor kapcsolat. Elképzelésünk szerint ezek a peptidek 
versengenek az endogén, teljes hosszúságú koregulátorokkal, azonban amikor 
a peptid kötődik a receptorhoz, nem jön létre az egyéb transzkripciós faktorokat 
is tartalmazó nagyobb fehérjekomplex, mivel a peptid nem tartalmazza a 
komplex többi elemét megkötő dokkoló fehérjeszakaszokat. RXR és RAR 
mellett is elvégeztük a kísérletet (2A,B ábra). Ha represszor peptideket 
vittünk be a sejtekbe, nem láttunk változást az alapjelenségben, a lassulás 
megtörtént. Azonban ha az aktivátor peptideket kotranszfektáltuk, akkor 
mindkét receptor esetében jelentősen csökkent a lassulás mértéke. A fentiek 
alapján arra következtettünk, hogy a receptor-mobilitást érintő ligandfüggő 
átrendeződés alapfeltétele a koregulátorral kialakított kölcsönhatás.
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1. ábra: A) Az EGFP és a magreceptorok FCS-sel meghatározott diffúziós állandói. 
B) A magreceptorok diffúziós idejének relatív gyakoriság hisztogramjai kezelés előtt 

és agonista ligandkezelés után. C) A lassú komponens mennyisége kezeletlen és 
liganddal kezelt állapotban, illetve a ligand kimosása után (kék: RXR, piros: RAR)
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2. ábra: Koregulátorkötés és DNS-kötés szerepe a ligand által kiváltott lassulásban. 
(A) és (B): RXR és RAR lassú komponensének mennyisége koregulátor peptidek 

hiányában és jelenlétében. (C) és (D): a ligandkötő domének lassú komponensének 
mennyisége.

 A másik kölcsönhatás-típus, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a 
magreceptorok molekuláris kapcsolókként működjenek, a DNS-fehérje 
kölcsönhatás. Ennek tanulmányozására olyan, csonkított receptorokat hoztunk 
létre, melyekből teljes egészében hiányzik a DNS-kötő domén (DBD), csak a 
ligandkötő domén (LBD) maradt intakt. Ezek a fehérjék nem képesek direkt 
DNS-kötésre. A GFP-RXR-LBD és GFP-RAR-LBD lassú populációjának 
aránya jelentősen csökkent a teljes hosszúságú receptorokhoz képest (2C,D 
ábra) a kezeletlen állapotban. RAR esetében 20% alá, míg RXR esetéban 
10%-ra csökkent az arány, ami utóbbi esetben azt mutatja, hogy lényegében 
eltűnt a lassú populáció. A direkt DNS-kötés tehát inaktív állapotban is 
jellemzi az intakt receptorokat és alapvetően meghatározza mobilitásukat. 
Agonista jelenlétében azonban olyan mértékű lassulást mértünk, mint a 
vadtípusú receptorok esetében. A meglepő jelenség hátterében az indirekt 
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DNS-kötés állhat. Az LBD-konstruktok ugyanis továbbra is képesek arra, 
hogy dimereket képezzenek az endogén, teljes hosszúságú partner receptorral. 
Ezen forgatókönyv szerint a csonkított receptorok is képesek lehetnek 
(indirekt) DNS-kötésre. 
Egyedi sejtes mobilitás-térkép

FCS méréseink során a sejtmag egy-egy szubfemtoliteres térfogatú 
részében vizsgáltuk a fehérjék mozgását. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen 
térbeli eloszlást mutatnak a különböző mobilitású receptorpopulációk, illetve 
hogy lehetséges-e az ú.n. transzkripciós gyárak, a receptorok szempontjából 
forró pontok detektálása. A SPIM-FCS mérés során a sejtmag egy egész 
szeletében, 40×20 pixelben történt egyidejűleg FCS mérés. A kísérlet 
kiértékelése után olyan képet lehet megalkotni, melyben minden képpont 
egy-egy FCS-mérés eredményét mutatja színkódolt megjelenítésben.

3. ábra: A lassú komponens hányadának térbeli eloszlása GFP-RXR-rel 
transzfektált sejtekben ligandkezelés előtt (fent) és után (lent).

A 3. ábrán egy-egy reprezentatív eredményt mutatunk be egy 
kezeletlen és egy agonistával kezelt, RXR-rel transzfektált sejtről. A színkód 
a lassú populáció arányát mutatja. A ligandfüggő lassulást ezzel a módszerrel 
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is sikerült kimutatnunk, ami a színkód zöldből sárgába való eltolódásából 
és a hisztogram csúcsának jobbra tolódásából látható. Megállapítható, hogy 
a lassú populáció arányának növekedése a teljes sejtmagban megtörténik, 
nem sikerült olyan mintázatot azonosítanunk az eloszlásban, ami a  
magszerkezethez lenne köthető.  

Diszkusszió

A magreceptorok működését leíró klasszikus, molekuláris kapcsoló 
modell eredeti feltételezése szerint a receptorok statikusan kötődnek célgénjeik 
szabályozó régióihoz (Nagy et al, 1999 Genes Dev). Főként photobleaching 
kísérletek alapján ezt mára felváltotta egy sokkal dinamikusabb kép, az ún. 
„hit-and-run”, azaz „ütközz-és-fuss” modell (McNally 2000 Science), mely 
szerint a receptorok a DNS mentén diffundálva sorozatosan nem specifikus 
módon kötődnek rövid időre a DNS-hez, majd válaszadó elemüket megtalálva 
stabilabb kötést alakítanak ki, és elvégzik gátló vagy aktiváló feladatukat. 
Kísérleteinkben egy egyedi molekula érzékenységű mikroszkópos módszert, 
fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiát használtunk az RAR és RXR 
magreceptor aktiváció molekuláris lépéseinek vizsgálatára. Eredményeink 
megerősítették, hogy a magreceptorok dinamikusan viselkednek, és ezt a 
képet kiegészítettük a DNS-receptor kölcsönhatást erősítő tényezőkkel: az 
aktivátorkötéssel és a receptor dimerizációval. A ligandkötő domén képes volt 
a dimerizációs partnerén keresztül a DNS-hez kötődni, de a kötés erősebb, 
a kötött molekulahányad nagyobb volt, ha mindkét receptor rendelkezett 
DNS-kötő doménnel DNS-asszociációban. A kísérletek tanúsága szerint az 
RXR mobilisabb volt, mint az RAR. A nagyobb mozgékonyság gyengébb 
DNS-kötésre utal, ami összhangban áll az RXR szerepével számos egyéb 
magreceptor dimerizációs partnereként. Így könnyebben képes az aktuálisan 
kialakított komplexből kilépni és a sejt pillanatnyi szükségletének megfelelő 
kölcsönhatást kialakítani. Az RXR-ről egy genomikai módszer, a kromatin-
immunprecipitációt követő szekvenálás (ChIP-seq) technika segítségével 
kimutattuk, hogy az RXR többezer kötőhellyel rendelkezik HeLa sejtekben 
(Brázda et al., 2014). A cikkben bemutatott SPIM-FCS eredmények szerint 
ezek a kötőhelyek a teljes sejtmagban egyenletesen oszlanak el – legalábbis 
a fluoreszcencia mikroszkóp felbontóképessége mellett az eloszlás nagyjából 
egyenletesnek látszik. További részletes vizsgálatok szükségesek annak 
eldöntésére, hogy a megfigyelt kismértékű inhomogenitás a receptorok 
eloszlásában és mobilitásában kapcsolatba hozható-e a kromatin nyitott, 
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transzkripció szempontjából aktív vagy zárt, inaktív állapotával. További 
kísérleteinkben szeretnénk a dimerizáció ligandfüggését is megvizsgálni.
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Absztrakt

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a spermatogenezis vizsgálata, mi-
vel a népesség 10-15%-a küzd fertilitási problémákkal. Ennek oka és gyako-
risága változó. A hímivarsejtek kialakulása az egész élővilágban konzervált 
folyamat, így a Drosophila melanogaster spermatogenezisének vizsgálata 
közelebb vihet minket ezeknek a problémáknak a megértéséhez. A Droso-
phila spermatogenezise során a spermiumok megnyúlása nagyban függ a 
mitokondriumok helyes lokalizációjától és megfelelő működésétől. Transz-
pozon inszerciós vonalak szűrésével hímsteril mutánsokat azonosítottunk. A 
mutánsok részletes fenotipikus jellemzését genetikai, immunfluoreszcens és 
molekuláris módszerekkel végeztük, és azonosítottunk több, a spermatogen-
ezis késői fázisaiban szerepet játszó gént.

Kulcsszavak: Drosophila melanogaster, spermatogenezis, mitokondrium, 
individualizáció
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Bevezetés

A sterilitás napjaink egyik legsúlyosabb orvosi problémája világszerte. Elő-
fordulása, különösen az elmúlt évtizedben, egyre nő, 6-7-ből egy pár küzd 
fertilitási problémákkal. (Sharma et al., 2013). Bár a fertilitási problémák kü-
lönböző okokra vezethetők vissza, általánosan elmondható, hogy azok 40%-
a hím-, 40%-a női eredetű, a maradék 20% pedig a kettő kombinációjából 
származik (Sharlip et al., 2002).

A Drosophila spermatogenezise

A spermatogenezis folyamata az egész élővilágban konzervált. A 
Drosophila melanogaster (ecetmuslica) ideális rendszer a spermatogene-
zis vizsgálatára, mivel akár egy tesztiszében megfigyelhető a hímivarsejtek 
összes fejlődési stádiuma, a spermatogenezis lépései jól elkülöníthetők és 
könnyen követhetők. 

A csíravonal őssejtjeiből mitotikus osztódással jönnek létre az elsőd-
leges spermatociták. Az elődleges spermatocitákból meiózissal keletkeznek 
a meiotikus spermatociták. Ezek megnyúlnak, kialakul körülöttük egy foly-
tonos egyedi membrán, létrejönnek az érett spermiumok, amelyek végül a 
szeminális vezikulumba kerülnek.

Az individualizáció az a folyamat, amely során minden egyes érett 
spermium körül kialakul egy folyamatos egyedi membrán. Ehhez szükség 
van az individualizációs komplex kialakulására, amely a sejtmagok körül lét-
rejövő aktinkúpokból áll. Az individualizációs komplex a ciszta hosszában 
halad, maga előtt tolja a cisztikus hólyagot, amely tartalmazza a feleslegessé 
vált sejtalkotókat és citoplazmát. A folyamat során megszűnnek az intercel-
luláris plazmahidak és kialakulnak az egyedi sejtmembránok. A már szük-
ségtelen sejtalkotók a ciszta végén lefűződő ún. „waste bag” hólyagokban 
bomlanak le (Fabian and Brill, 2012).

A mitokondriumok szerepe a Drosophila spermatogenezisében

A mitokondrium az eukarióta sejtek citoplazmájában található, prokarióta 
eredetű, henger vagy pálcika alakú, általában 1-3 µm hosszú sejtszervecske, 
amelynek fő funkciója a sejt számára hasznosítható energia előállítása, azaz 
az ATP szintézis. Ezen kívül számos más folyamatban is szerepet játszik, pél-
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dául az intracelluláris kalcium homeosztázis fenntartásában és az apoptózis-
ban. 

Számuk sejttípustól függően változik, legalább egy, de akár több ezer 
példányban is előfordulhat. Felépítésére jellemző, hogy külső és belső memb-
ránra, a két membrán közötti térre és a membránon belüli alapállományra 
(mátrix) különül. Az alapállomány tartalmazza a saját, prokarióta jellegű, 
gyűrű alakú DNS-t és riboszómákat, és itt játszódik le a citromsav-ciklus. A 
belső membrán tartalmazza a légzési lánc (terminális oxidáció) működéséhez 
szükséges fehérjéket, és az ATP-szintázt.

A rovarok spermatogenezise során a mitokondriumok jelentős mor-
fológiai változáson mennek keresztül. A meiózis II végén a mitokondriumok 
a sejtmag közelébe vándorolnak, aggregálódnak, fúzionálnak, és két mito-
kondrium származékot hoznak létre, egy nagyobbat, és egy kisebbet (major 
és minor). Ezek hagymahéjszerűen egymás köré tekerednek és egy neben-
kern-nek nevezett struktúrát hoznak létre (Fabian and Brill, 2012). A nagyobb 
mitokondriumban parakrisztallin halmozódik fel, amely a spermium farki ré-
szének tartását adja.

A hímivarsejtek megnyúlása során a mitokondriumok is megnyúlnak 
a spermium teljes hosszában, mintegy 1,8 mm-re, majd az individualizáció 
során a kisebb mitokondrium a többi feleslegessé vált sejtalkotóval együtt 
lebomlik.

Hímsteril mutánsok azonosítása

Csoportunkban a hímivarsejt képződésben szerepet játszó új gének azono-
sítására publikusan elérhető törzsközpontok transzpozon inszerciós gyűjte-
ményeit szűrtük. Főként P-elem-, Minos-, illetve PiggyBac-inszerciós gyűj-
teményeket vizsgáltunk. Ezeknek a transzpozonoknak más-más a beépülési 
preferenciájuk. Az eddig még fertilitásra nem tesztelt, homozigóta életképes 
vonalakat vizsgáltuk, ezek közül is különös tekintettel azokra, amelyek exon-
ban, vagy a gén 5’ nem transzlálódó régiójában tartalmaznak transzpozon 
inszerciót.

Számos hímsteril vonalat azonosítottunk, amelyek részletes fenotipi-
kus jellemzését végezzük.
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A jelöltek

Jelen tanulmányban három jelöltet mutatunk be részletesebben.

A CG32436 egy ismeretlen funkciójú tesztiszspecifikus kifejeződésű 
gén. A Caliban egy általános kifejeződésű, a nukleáris exportban szerepet 
játszó gén, a Sperm-Leucilaminopeptidáz 3 (S-Lap3) pedig szintén egy tesz-
tiszspecifikus kifejeződésű gén. Ez utóbbiról proteomikai vizsgálatok alap-
ján kimutatták, hogy egy a 8 sperm-leucilaminopeptidáz közül, amelyek a 
spermium fehérjéinek nagy részét adják (Dorus et al., 2011). Ezek a gének 
retropozícióval képződtek (Betrán et al., 2002), és a feltételezéssel szemben 
nem redundánsak, amit az is mutat, hogy már egy gén mutációja is hímsteri-
litást okoz.

Anyagok és módszerek

Klasszikus genetikai módszerek

A jelöltek vizsgálatát minden esetben a mutációra homozigóta hímek ferti-
litásának tesztelésével kezdtük, azaz vad típusú (Oregon) szűz nőstényekkel 
kereszteztük. Amennyiben ezek sterilnek bizonyultak, a hemizigóták fertili-
tását is megvizsgáltuk. 

Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban a transzpozon in-
szerció okozza a hímsterilitást, elvégeztük minden vonal revertálását, azaz 
kereszteztük a transzpozon mozgását biztosító enzim (transzpozáz) génjét 
hordozó vonallal, amely a transzpozon kiugrását okozza.

A különböző organellumok megfigyeléséhez (mitokondrium, axoné-
ma) organellum specifikus GFP-jelölt (Don Juan, Tubulin) vonalakkal ke-
reszteztük a jelölteket.

A molekuláris biológia módszerekkel létrehozott transzgént 
(CG32436-GFP, Caliban-GFP, mCherry-Caliban, S-Lap3-GFP, mCherry-S-
Lap3) tartalmazó egyedekből transzgenikus vonalakat állítottunk elő.

Mikroszkópia és molekuláris biológiai módszerek

A mutációra homozigóta hímek tesztiszét elsőként in vivo, fáziskontraszt 
mikroszkópiával vizsgáltuk. 
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Az organellum specifikus GFP-jelölt, a mutációt is tartalmazó hímek 
tesztiszét, valamint az immunfluoreszcensen festett (Phalloidin, kaszpáz-3) 
mintákat fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk.

A revertálás után a helyreállt fertilitású hímekből genomi DNS-t 
izoláltunk, amelyen a génre és a transzpozonra specifikus primerekkel PCR-t 
végeztünk.

A fenotípus menekítéséhez, valamint a sejten belüli lokalizáció meg-
állapításához fluoreszcensen jelölt fúziós fehérjéket terveztünk és Drosophila 
transzformációra alkalmas vektorokat készítettünk. Ehhez kétféle módszert 
használtunk; klasszikus klónozást, illetve Gateway technikát. Mind a klasszi-
kus klónozással, mind a Gateway technikával létrehozott P elem alapú vekto-
rokat embrióba injektáltattuk.

Eredmények

A fáziskontraszt mikroszkópia alapján a vad típushoz hasonlóan a vizsgált 
mutánsoknál ugyancsak láthatóak az elsődleges spermatociták és a megnyúlt 
ciszták, azonban a szeminális vezikulum üres, nincsenek benne érett, mozgó 
spermiumok (A. ábra).

Az organellum-specifikus GFP jelölt törzsekkel történő keresztezé-
sekkel az axonémát és a mitokondriumot figyeltük meg.

A spermiumok farki részében található axonémát alkotó mikrotubu-
lusok tubulin fehérjéből állnak. A Tubulin-GFP segítségével megfigyelhetjük 
a spermiumok farki részének megnyúlását. A Tubulin-GFP minden vizsgált 
mutánsban a vad fenotípust mutatja.

A farki rész megnyúlása során az axonéma mellett található mito-
kondriumok is megnyúlnak. A Don Juan egy mitokondrium-specifikus fehér-
je, a Don Juan-GFP a mitokondriumot teszi láthatóvá (Santel et al. 1997). A 
CG32436 és S-Lap3 mutáns a vad fenotípust mutatja, a Caliban mutánsban 
azonban nem látható Don Juan-GFP expresszió.

A mutáns cisztákban az individualizációs komplex kialakulását Phal-
loidin TexasRed segítségével vizsgáltuk. Ez a fluoreszcens festék az aktin 
filamentumokba épül be, így láthatóvá teszi az individualizációs komplexet 
alkotó aktinkúpokat. A vad típusban az aktinkúpok a késői stádiumokban is 
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szinkronizáltan mozognak. A Caliban mutánsban az aktinkúpok csak nagyon 
ritkán alakulnak ki, a CG32436 és a S-Lap3 mutánsban mozgásuk nem szink-
ronizált (B. ábra).

A sikeres individualizációhoz szükséges a hasított, aktív kaszpáz-3, 
amelynek a nem apoptotikus fehérje degradációban van szerepe a cisztikus 
hólyagban és a „waste bag”-ben. A kaszpáz-3 útvonal a CG32436 és a Cali-
ban mutánsban nem aktiválódik, és a S-Lap3 mutánsban is eltér a vad típustól 
(C. ábra).

A transzgéneket tartalmazó vonalakban a tesztiszspecifikus promó-
ternek köszönhetően a spermatogenezis során nyomon követhető az adott 
fehérje sejten belüli lokalizációja. A S-Lap3 esetében mitokondriális lokali-
záció figyelhető meg, jelen van a kerek spermatocitákban, a nebenkern-ben, 
a megnyúló és a megnyúlt hímivarsejtekben is (D. ábra).

Összegzés

Eredményeink azt mutatják, hogy mindhárom fent említett mutáns hímsteril 
fenotípusát az individualizáció hibája okozza.

A Caliban feltehetőleg az individualizáció korai szakaszában játszik szerepet, 
mivel a ciszták megnyúlása még megtörténik, azonban az individualizációs 
komplex már nem, vagy csak nagyon ritkán szerelődik össze.

A Sperm-leucilaminopeptidáz 3 és a CG32436 feltehetőleg az individualizá-
ció későbbi szakaszaiban játszik szerepet.

A CG32436 mutánsban az individalizációs komplex összeszerveződik, azon-
ban az aktinkúpok mozgása nem szinkronizáltan történik, amely ugyancsak 
az individualizáció leállását okozza. A hasított, aktív kaszpáz-3 hiánya azt 
jelzi, hogy ez a fehérjedegradációs útvonal valószínűleg el sem indul, tehát 
az individualizáció még ez előtt leáll.

A S-Lap3 mutánsban szintén összeszerveződik az individualizációs komplex, 
és az aktinkúpok mozgása itt sem szinkronizált. A hasított, aktív kaszpáz-3 
festődése is eltér a vad típustól, tehát ez az útvonal is hibát szenved. A létre-
hozott S-Lap3-GFP fúziós fehérje mitokondriális kifejeződést mutat. Ezidáig 
nem volt ismert ennek a fehérjének a mitokondriumon belül betöltött funkci-
ója, melynek részletes vizsgálatát tervezzük a jövőben.
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(A) A Drosophila melanogaster tesztiszének fáziskontraszt mikroszkópos képe. Bal 
oldalon a vad típus, jobb oldalon a hímsteril mutánsok fenotípusa (a szeminális ve-
zikulumban nincsenek érett, mozgó spermiumok). (B) Az individualizációs komplex. 

Bal oldalon a vad típusú, szinkronizáltan mozgó aktinkúpok, középen (CG32436 
mutáns) és bal oldalon (S-Lap3 mutáns) a mutáns fenotípus, azaz a nem szinkroni-

záltan mozgó aktinkúpok láthatók. (C) Kaszpáz-3 festés. Bal oldalon a vad típus (jól 
látható cisztikus hólyagok és waste bag-ek), középen és jobb oldalon (különböző 
nagyítások) a S-Lap3 fenotípusa (a cisztikus hólyag nem különül el élesen, nincs 
waste bag). (D) A SLap3-GFP fúziós fehérje lokalizációja vad típusú tesztiszben.
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Absztrakt

Vizsgálatomban a Turjánvidék sztyepp-láp mozaikjainak diverzitási és vege-
tációszerkezeti viszonyait mértem fel különféle legeltetési intenzitások mel-
lett elsődleges és másodlagos sztyeppfoltokon és lápréteken. Eredményeim 
szerint a sztyeppek és lápok eltérően reagálnak a legeltetésre: A sztyeppek 
maximális diverzitásához és komplexitásához szükség van némi legeltetésre, 
de túlzott intenzitás mellett már csökken a természetvédelmi értékük. A le-
geltetés növeli a láprétek diverzitását is, de kevésbé van hatással a vegetáció 
szerkezetére. A másodlagos gyepek kisebb értéket képviselnek a több mint fél 
évszázada történt felhagyás ellenére is. Természetvédelmi szempontból tehát 
a legeltetés előnyös, de az intenzív legeltetést érdemes a lápokra korlátozni, a 
gyepek feltörése pedig mindenképpen kerülendő.

Kulcsszavak: Turjánvidék, sztyepprét, láprét, legeltetés, felszántás
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Bevezetés

A Turjánvidék nevű tájegység a Duna-Tisza közi homokhátság nyugati, sáv-
szerű peremterülete. Vízutánpótlását a hulló csapadékon kívül a hátság irá-
nyából érkező szivárgó talajvíz egészíti ki, melynek köszönhetően az év nagy 
részében jó vízellátottsággal rendelkezik. Kiemelkedő botanikai és zoológiai 
értékei miatt a térség jelentős része országos vagy helyi szintű védelem alatt 
áll. E területek többnyire különféle fátlan élőhelyeket foglalnak magukba, 
így pl. kiszáradó lápréteket és az időszakosan elöntött foltok közé ékelődő 
magasabb hátakon kialakult homoki sztyeppréteket. Ez utóbbiak különösen 
nagy értéket képviselnek, mivel egykori állományaik jelentős részén jelenleg 
szántóföldi gazdálkodás folyik (Borhidi 2013).

 A turjánvidéki gyepterületeket évezredek óta használja az ember. A 
legjellemzőbb tájhasználati típus a kaszálás és a legeltetés, melynek jelentős 
szerepe volt a jelenkori élővilág kialakulásában, így bármilyen tájhasználat-
beli változás következményekkel járhat a természetvédelmi értékek fennma-
radása szempontjából. A legdestruktívabb egyértelműen a felszántás, mely 
a szárazabb hátakon, illetve szárazabb években a láp- és mocsárréteken is 
gyakran megtörtént, különösen a hatóságilag nem védett foltok esetén. Ennek 
következtében 1980 óta 12˙800 ha lápi és sztyeppréti területet szántottak fel 
a Duna-Tisza közén, melynek jelentős része a Turjánvidéken helyezkedett el 
(Biró et al 2007). A másik tájhasználati változás, mellyel számolni kell, az 
állatállományok csökkenése, s így a legeltetési intenzitás változása. Az utób-
bi 2-3 évtizedben a magyarországi gyepterületeken legeltetett szarvasmar-
ha-állomány 57%-kal csökkent, míg a juhállomány 37%-kal (Haraszty 2013). 
Ilyen jellegű kimutatás nem áll rendelkezésre a Turjánvidékre vonatkozóan, 
de mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy oda kell figyelni a legeltetési 
intenzitás változására, mint a természetvédelmi értékek fennmaradásának be-
folyásoló tényezőjére.

 A fentiekkel összhangban hét különféle élőhelytípust azonosítottam, 
melyek nedvességi állapotuk, legeltetési intenzitásuk, illetve feltörési múlt-
juk tekintetében különböztek egymástól, majd ezt követően kiértékeltem a 
növényzetük diverzitási viszonyait, illetve funkcionális csoportok szerinti 
komplexitásukat, hogy javaslatokat lehessen megfogalmazni a természetvé-
delmi szempontú kezelés optimalizálása érdekében.
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Anyag és módszerek

Vizsgálataimat a Turjánvidék déli felén végeztem, a Fülöpszállás–Soltszen-
timre–Csengőd térségében elhelyezkedő Natura 2000-es területeken, illetve a 
Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi területén. E területek jól reprezentálják 
a tájegység mozaikos élőhelyszerkezetét, azaz a mélyebb foltokban idősza-
kosan vízborított lápi közösségek találhatók, a magasabban fekvő, szántóföl-
di gazdálkodásba nem vont területeken pedig többnyire sztyeppréti jellegű 
vegetáció tenyészik. A természetközeli gyepterületeket az előírt hagyássáv-
ok kivételével mindenütt kaszálják, melyet egységesen a nyár második fe-
lében végeznek. A területek egy jelentős részén a kaszálás mellett különféle 
intenzitású, juhokkal vagy szarvasmarhákkal történő legeltetés is zajlik. A 
szarvasmarhák legeltetése villanypásztorral körülvett kisebb-nagyobb terüle-
teken zajlik, így az állatok szabad mozgása némileg korlátozott, míg a juhok 
szabadon, pásztor által vezetve nagyobb területeket járnak be.

 Vizsgálataimat 7 különféle folttípusban végeztem: intenzíven le-
geltetett elsődleges sztyeppréteken (ILS), mérsékelten legeltetett elsődleges 
sztyeppréteken (MLS), nem legeltetett elsődleges sztyeppréteken (NLS), in-
tenzíven legeltetett elsődleges lápréteken (ILL), nem legeltetett elsődleges 
lápréteken (NLL), másodlagos sztyeppréteken (MS) és másodlagos lápréte-
ken (ML).

 Az elsődleges sztyeppréti foltokat elsősorban Festuca rupicola és 
Chrysopogon gryllus által dominált homoki sztepprétek (Astragalo-Festuce-
tum rupicolae) borították, melyeken olyan értékes fajok fordultak elő, mint 
pl. az Orchis coriophora, Astragalus asper vagy az Iris variegata. Ugyan is-
mert, hogy a Turjánvidék egyes sztyepptípusai kékperjés láprétek kiszáradása 
útján másodlagosan jöttek létre (Molnár és Varga 2006), e szukcessziós folya-
mat viszonylag természetes menete miatt minden korábban fel nem szántott 
sztyeppfoltot elsődlegesnek tekintettem. A lápréti foltok növényzete alapve-
tően a kékperjés láprétek (Succiso-Molinietum hungaricae) közé sorolható, 
és számos védett fajt tartalmaznak, mint pl. az Iris sybirica, Gymnadenia 
conopsea vagy a Gentiana pneumonanthe.

 Intenzíven legeltetettnek a villanypásztorral körülvett területeken 
történő szarvasmarhás legeltetést tekintettem, mely a vegetáció látványosan 
nagyobb igénybevételét eredményezte, mint a szabadon terelt juhok legelése. 
Ez utóbbi által érintett foltokat tekintettem mérsékelten legeltetettnek. Ilyen 
típusú legeltetés többnyire csak a hátakon történik, mivel a vizenyős lápréti 
részeket kerülik a juhok. Ennek megfelelően mérsékelten legeltetett foltot 
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csak a sztyeppek esetén tudtam vizsgálni, lápok esetén nem állt ilyen a ren-
delkezésre a vizsgálati területen. A másodlagosként definiált foltokat kb. 60 
éve egy szárazabb periódusban szántották fel, majd a vízállapot visszaállá-
sával felhagyták őket. A mélyebben fekvő részeket kékperjés láprétek hó-
dították vissza, míg a korábban feltehetően sztyeppjellegű hátakon jelenleg 
fajszegény, jellegtelen száraz gyep tenyészik, melyet csak kaszálnak.

 Az egyes folttípusok vizsgálata során mindegyikhez három minta-
területet kerestem fel 2013 májusa és júniusa során, és mindegyiken 50 db 
50 cm × 50 cm-es kvadrátban jegyeztem fel az előforduló fajokat. Az egyes 
folttípusokhoz tartozó három adatsort összevontam, és egységesen kezeltem. 
A típusok diverzitását a teljes fajszámukkal, illetve a kvadrátonkénti átlagos 
fajszámmal jellemeztem. A kvadrátonkénti fajszámok folttípusonkénti össze-
vetését ANOVA teszttel végeztem, szignifikáns eredmény esetén Tukey-fé-
le post hoc tesztet alkalmaztam, a szignifikancia szintjének pedig p=0,05-öt 
adtam meg. A sztyeppi és lápi típusokat külön elemeztem ki. A statisztikai 
próbákhoz az PAST 2.15 szoftvert használtam. 

 Számos irodalmi példa mutatja, hogy a legelés, eltérően hat a külön-
féle életmenet-stratégiájú fajcsoportokra (pl. Belsky 1992), ezért az egyes 
folttípusokról készült felvételeket a Borhidi-féle szociális magatartási típuso-
kat alapul véve (Borhidi 1993) a következő funkcionális csoportok szerint is 
kielemeztem: természetes kompetitorok, specialisták, generalisták, pionírok, 
zavarástűrők, zavarásjelzők és idegenhonos fajok. A zavarásjelzők csoportja 
a Borhidi-féle ruderális kompetitorokat és gyomokat foglalta magába, ide-
genhonosként pedig az antropogén, tájidegen elemeket, illetve a tájidegen 
kompetitorokat kezeltem.

Eredmények

A vizsgálat során felvételezett 1050 kvadrátban összesen 205 faj előfordulá-
sát regisztráltam. A folttípusok teljes fajszámainak alapján az alábbi sorrend 
állítható fel a sztyeppek esetén: MLS (92 faj) > ILS (80 faj) > NLS (69 faj) > 
MS (41 faj). Az átlagos kvadrátonként fajszám ugyan ezt a sorrendet eredmé-
nyezte, és a különbségek minden esetben szignifikánsnak bizonyultak (1A. 
ábra). A láprétek esetén a fajszámok sorrendje az alábbi volt: ILL (82 faj) > 
NLL (64 faj) > ML (62 faj). Az utóbbi kettő között ugyan kicsi volt a különb-
ség, a kvadrátonkénti fajszámok mégis szignifikáns eltérést mutattak minden 
esetben (1B. ábra).
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1. ábra Kvadrátonkénti fajszámok a hét vizsgált folttípus esetén. A négy sztyepp-
típus (A), akár csak a három láptípus (B) szignifikánsan különbözött egymástól 

(p<0,05). A sztyeppek és lápok nem kerültek összehasonlításra egymással.

 A funkcionális csoportok közül legnagyobb mennyiségben genera-
listák, zavarástűrők és kompetitorok alkotják a közösségeket. Specialisták, 
zavarásjelzők és pionírok is előfordulnak bizonyos típusok esetén, bár kisebb 
mennyiségben. Az idegenhonos fajok részesedése elenyésző. A sztyeppfoltok 
esetén a legeltetés visszaszorította a kompetitorokat, de a generalistákra és 
a zavarástűrőkre nem volt különösebb hatással. A specialisták részesedése 
elég alacsony volt mind a négy esetben, a pioníroké viszont legeltetés mel-
lett jelentősen megnőtt. A zavarásjelzők mennyisége legeltetés hiányában és 
mérsékelt legeltetés mellett elenyésző volt, intenzív legeltetés mellett kissé 
megnőtt, a másodlagos sztyeppén viszont kifejezetten magas volt. A lápfoltok 
esetén intenzív legeltetés hatására megnőtt a zavarástűrők mennyisége, a töb-
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bié viszont a következményes aránycsökkenéstől eltekintve állandó maradt, 
és nem szaporodtak fel különösebben a zavarásjelzők sem. A másodlagos lá-
pok összetétele hasonló volt a nem legeltetettéhez, kivéve a specialistákat, 
melyek majdnem teljesen hiányoztak. A lápok esetén a pionírok és a zavarás-
jelzők elhanyagolható mennyiségben voltak jelen. (1. táblázat)

MLS ILS NLS MS ILL NLL ML
K 7,89 10,69 19,86 21,15 15,85 23,44 26,53
G 28,75 30,78 28,68 22,64 30,81 38,14 40,12
S 0,73 1,90 0,30 0,00 7,61 10,60 0,27
P 12,14 8,49 2,51 0,16 0,26 0,00 0,38
ZT 44,38 36,03 46,82 38,76 43,50 26,73 30,37
ZJ 5,88 12,11 1,82 17,06 1,88 1,10 2,27
IH 0,22 0,00 0,00 0,24 0,09 0,00 0,05

1. táblázat A vizsgált hét folttípusban előforduló funkcionális csoportok százalékos 
részesedései. K: természetes kompetitorok, G: generalisták; S: specialisták; P: pio-

nírok; ZT: zavarástűrők; ZJ: zavarásjelzők; IH: idegenhonos fajok

Megvitatás

Vizsgálataim alapján a két élőhelytípus – a sztyeppek és láprétek – eltérően 
reagáltak a legeltetésre, és némi különbséget mutattak a feltörés kapcsán is. 
Az elsődleges sztyeppék esetén a maximális diverzitás és funkcionális komp-
lexitás mérsékelt legeltetés mellett adódott, mely a közepes diszturbancia el-
mélet (Grime 1973) értelmében várható is volt. A legeltetés intenzitásának 
növelése jól detektálhatóan csökkentette a diverzitást, és elősegítette a ter-
mészetvédelmileg kevésbé értékes fajok felszaporodását. A legeltetés hiánya 
ugyan szintén diverzitáscsökkenést eredményezett, de a funkcionális csopor-
tok elemzése kimutatta, hogy ennek mechanizmusa teljesen eltérő, és a gyep 
záródására és a gyengébb kompetitorok kiszelektálódására vezethető vissza. 
E megfigyelés megfelel más hasonló vizsgálatok eredményeinek, melyek a 
legeltetésből való kizárás hatását vizsgálták különféle gyepterületeken az 
észak-amerikai prériktől (Collins et al 1998) a mediterrán gyepekig (Stern-
berg et al 2000). Az elsődleges lápok esetén ugyan nincs közvetlen infor-
máció arról, hogy a mérsékelt legeltetés milyen hatással járt volna, de a két 
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vizsgált típus funkciós csoportok szerinti elemzése rávilágít, hogy a legeltetés 
nincs olyan markáns hatással a láprétek szerkezetére, mint a sztyeppekére. 
Erre abból lehet következtetni, hogy csak a zavarástűrők arányában volt szá-
mottevő változás, az intenzíven legeltetett és nem legeltetett sztyeppek közöt-
ti különbséget adó kompetitorok, pionírok és zavarásjelzők mennyiségében 
viszont nem.

 Mindezek figyelembe vételével a térség természetvédelmi kezelé-
sének megtervezése során érdemes különbséget tenni a sztyeppi és lápréti 
jellegű foltok között. Ehhez fel kell keresni a láprétekbe ékelődött, sztyepp-
réti vegetációval borított hátakat, majd az ezeken történő intenzív legeltetést 
érdemes beszüntetni, vagy időben minimalizálni. Az ebből fakadó gazdasági 
hátrányt lehetne egyrészt az intenzív legeltetés területi kiterjesztésével kom-
penzálni a lápréteken, vagy pedig a nem legeltetett területeken való mérsékelt 
legeltetés bevezetésével, mely az előbbiektől függetlenül is mindenképpen 
kívánatos lenne a diverzitás maximalizálásához. Mivel a gazdák által hasz-
nált villanypásztorok nyomvonalának kialakítását a természetvédelmi ható-
ság a természetvédelmi kezelő szakvéleménye alapján hagyja jóvá (Vidéki 
2008), a lehetőség adott a fenti lépések megvalósításához.

 A feltörés káros hatásához nem fér kétség, azonban mindenképpen 
figyelemre méltó, hogy több mint fél évszázad alatt sem tudtak teljesen re-
generálódni a feltört gyepek (különösen a sztyeppfoltok), noha nincsenek 
izolálva a környező jobb gyepektől. Az eredmények tükrében mindenképpen 
érdemes lenne ezeket a gyepeket is legeltetni, és meg lehetne próbálni a jobb 
gyepekről származó, magokban gazdag széna kiszórását a foltokra, mely bi-
zonyítottan hatékony módja a gyeprekonstrukcióknak (Török et al 2012).
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Abstract

Formation of insoluble protein aggregates (inclusion bodies) is an often 
occurring problem in bacterial expression system. Solubilization of the 
aggregates and achieving the native protein folding is a challenging issue. 
The solubility of the protein can be increased by altering the conditions of the 
induction or by co-expressing the protein with its interacting partners.
Here I present a strategy of creating co-expression plasmids. The basic idea 
provided by the BioBrick concept (Knight 2003, Shetty 2008) was exploited 
in order to generalize the cloning steps for the use of any desired plasmid.

Key words: cloning, bacterial expression, protein complex, polycistron, 
Terminin
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Introduction

Formation of insoluble protein aggregates (inclusion bodies) is an 
often experienced problem with the use of bacterial expression systems. 
Resolving the aggregates and succeed in correctly folded protein production 
are challenging tasks (Lilie 1998).

In inclusion bodies the proteins are attracted to each other by 
intermolecular interactions instead of forming those intramolecular bonds 
by which they can achieve proper folding. Conditions that favor the folding 
of proteins can increase solubility, therefore production at decreased 
temperature, decreased concentration of inducer agent, or the presence of 
chaperon molecules in an increased level, might be helpful, but there is no 
general rule (Gopal and Kumar 2013).

Proteins solubility can be also increased by co-expression of 
interacting molecules (Diebold 2011). This can be achieved by expression 
proteins in the same cells from individual vectors or from a single one. Co-
expression vectors could also contain multiple expression cassettes or a single 
polycistronic operon. 

Here I present a strategy of creating plasmids to co-express several 
proteins. Briefly, cDNAs are amplified by extended primers containing 
unique restriction sites. The vector and the insert are digested with different 
enzymes producing compatible ends. The sites are destroyed after ligation, 
but also new sites were inserted, thus permitting repeated reuse of them. 
I demonstrate the applicability of the method through the example of five 
Drosophila melanogaster proteins involved in telomere maintenance.

Methods

The pET expression system was used in order to create polycistronic 
constructs.

Insert DNA for single expression units were created by high fidelity 
PCR using specific extended primers (Table 1. 1-10.). Inserts and vectors 
were cleaved with the same restriction endonucleases and ligated. 
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1 HP1-NcoI fwd gacaccatgggcaagaaaatcgacaaccctgagagctc
2 HP1-BamHI rev gacaggatccttaatcttcattatcagagtac
3 HOAP-NcoI fwd gacaccatggcactgctgctactatgtgttaatatgtcggggac
4 HOAP-BamHI rev gacaggatcctcaggctattgaggtgacgtc
5 HipHop-NdeI fwd gacacatatggcctccattgacgagggctcgcgcgttgagcggag
6 HipHop-BamHI rev gacaggatccctaaccacctgtggttcccatc
7 DTL/Moi-NcoI fwd gtaccatggttatgtccctggtgccagaagcct 
8 DTL/Moi-BamHI rev gtaggatcctcatttctcgatcagacttctcatctcca  
9 Ver-NdeI fwd gtacatatggattttaatcagagtttcgagg

10 Ver-BglII rev caaagatctctatttatttgttgtattctgcattg
11 polycistron-XbaI fwd ccctctagaaataattttgtttaactttaagaaggagatata 
12 polycistron-SpeI- NotI-BglII rev atagatctgcggccgcactagtaactcagcttcctttcgggctttgttag

Table 1. The list of primers which were used in molecular cloning

In order to create polycistronic constructs, expression cassettes were 
amplified by PCR from the monocistronic vectors as template. The forward 
primer hybridizes with the ribosome binding site of the pET expression 
vector and the reverse primer binds the sequence before the start of the T7 
transcription termination signal (Table 1. 11-12). The product is extended 
by restriction sites and has the following structure “XbaI–ribosome binding 
site–cDNS–SpeI–NotI” (Fig. 2 A). In the first step in cloning the pET22b 
plasmid and the insert are digested by XbaI and NotI enzymes and ligated. 
In the following steps the plasmids always digested by SpeI and NotI 
endonucleases, while the inserts were cleaved with XbaI and NotI enzymes 
(Fig. 2 A). XbaI and SpeI restriction endonucleases produce compatible ends. 
Therefore in every cycle the ligation will destroy the SpeI site of the plasmid 
and regenerate the NotI site, and also provide a new SpeI site from the insert.

There is an alternative strategy to produce polycistronic constructs that 
can save time. If the sizes two amplified inserts differs significantly, bicistonic 
insert can be created. One of the PCR products is digested by XbaI, the other 
one is digested by SpeI enzyme then ligated. In that case only three types of 
products are present in the solution. Some molecules ligated by their SpeI-
SpeI or XbaI-XbaI overhang, but approximately one third of the molecules 
are SpeI-XbaI hybrids. These bicistronic inserts can be separated and isolated 
from the other ones in an agarose gel, and used as the inserts described above.

Protein production was performed in Arctic express cells at 18°C 
using 0,3mM IPTG for 60 hours of induction. Cell disruption was performed 
by sonication. Proteins were separated by SDS-PAGE and visualized by 
Coomassie Blue staining.
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Results

Telomere “capping” in higher eukaryotes, prevents the triggering of 
the DNA damage signaling pathway. In Drosophila capping is performed by 
the putative Terminin complex, which consist HOAP, HipHop, DTL/Moi and 
Ver proteins. The HP1 is a non-Terminin protein that could be regarded as the 
fifth subunit of the putative complex. HP1 is conserved protein and has other 
roles out of the telomeric region while Terminin proteins have accelerated 
rate of evolution and only localize at the chromosomes ends. Deletion of the 
genes results in telomere fusion in each case. Physical interactions between 
the proteins have been demonstrated, in vitro.

The HP1, HOAP and HipHop proteins are found to be soluble when 
expressed individually, while DTL/Moi and Ver proteins form inclusion 
bodies (Fig. 1). Induction of HP1produced two proteins: a full length HP1 
and an N-terminally truncated one (d.HP1). Expression level of HipHop 
was much lower compared to that of the other proteins. In order to follow 
the generally low HipHop expression level the protein was tagged with an 
epitope of haemagglutinin, and detected by western blot against the tag (Fig. 
2. C).

Fig. 1:Arctic express cells were cultured at 30°C, then induced at 18°C, and 
after collection were disrupted by sonication. Inclusion bodies were collected 

by centrifugation. HP1 (d.HP1), HOAP and HipHop heterologous proteins are 
present in the supernatant (S) while DTL/Moi and Ver proteins are found only in the 

inclusion body (pellet, P). 
(i: induced sample, 0: non-induced sample)
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The bicystronic expression of DTL/Moi or Ver with HOAP or HP1 
did not increase the solubility significantly. The proportion of soluble DTL/
Moi is increased during co-expression with HOAP and HP1. Solubility of Ver 
protein increased if it was co-expressed with HOAP, HP1 and DTL/Moi. The 
construct containing all the five proteins was also made (Fig. 2. B-C). The 
low levels of HipHop do not inflict the solubility of the other proteins (Fig. 
2. B-C).

The method is suitable to create polycistronic expression cassettes. 
The DTL/Moi and Ver proteins were solubilized when co-expressed with 
interacting partners.

Fig. 2:A) Overview of the structure of the monocistronic cassette and the cloning 
steps. B) SDS-PAGE shows the solubility of the five proteins is increased during co-
expression. C) Western blot shows the solubility of HipHop-HA when co-expressed 

with the other 4 proteins.
(i: induced; 0: non-induced; S: supernatant; P: pellet)
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Absztrakt

Az állatvilágban a spermium alakja, szerkezete, funkciója, nagyfokú 
konzerváltságot mutat. Az eukarióta modellszervezetek közül az egyik 
legelterjedtebb a Drosophila melanogaster, az ecetmuslica. A Drosophila 
tesztiszben a spermatogenezis összes stádiuma könnyen vizsgálható. A 
folyamat egyik végső lépése az individualizáció. Ebben a folyamatban az 
addig cisztában lévő spermiumok saját membránt kapnak, a felesleges 
sejtalkotóktól megszabadulnak. A folyamatban több E3 ligáz szerepe is ismert. 
Ezek a ligázok az individualizáció során egy nem apoptotikus kaszpáz-3 
útvonalat szabályoznak, mutánsaikban nincsenek érett, mozgó spermiumok. 
A következőkben egy hasonló E3 ligáz vizsgálatának eredményeit szeretném 
bemutatni.

Kulcsszavak: Drosophila melanogaster, spermatogenezis, E3 ligázok, 
individualizáció
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Bevezetés

Az elmúlt időszakban növekedett a spermatogenezis iránti 
tudományos érdeklődés, melynek fő oka a humán infertilitási problémákban 
keresendő. A párok 15%-a fertilitási problémákkal küzd, ennek fele hím 
eredetű (Poongothai et al 2009). Újabb publikációk alapján a spermium 
feladata nem ér véget a megtermékenyítéssel, a korai zigotikus fejlődésben 
is fontos szerepe van (Sutovsky és Schatten 2000). A spermium alakja, 
szerkezete, szerepe nagyfokú konzerváltságot mutat az élővilágban. A 
megfigyelt hisztopatológiai elváltozások is hasonlóak az ember, az egér és 
az ecetmuslica között. A Drosophila melanogaster hímsteril mutánsai igen 
változatos fenotípust mutatnak, megfigyelhetőek az ősivarsejteket, a meiózist 
és az individualizációt érintő mutációk is. Ezen mutánsok segítségével a 
spermatogenezis valamennyi stádiuma vizsgálható.

Drosophila spermatogenezis

A Drosophila tesztisz kiválóan alkalmas a spermatogenezis 
vizsgálatára. A tesztisz egy felcsavart, vakon végződő cső, amiben a 
spermatogenezis különböző stádiumai egyszerre megfigyelhetőek. 
Az apikális végen az ősivarsejtek tartják fent a primer spermatociták 
populációját, melyek mitotikus osztódással 16 sejtes cisztát hoznak létre. A 
kialakult cisztákban a sejteket plazmahidak kötik össze, amiken keresztül 
továbbra is kapcsolatban maradnak. A 16 sejtes ciszták meiózisa után a 
másodlagos spermatociták 64 sejtes cisztát alkotnak. A spermatociták ezután 
elkezdenek specializálódni, az érett spermium organellumainak prekurzorai 
már megfigyelhetők ezekben a cisztákban. A 64 sejtes ciszták megnyúlnak, 
tovább differenciálódnak. A megnyúlás után az érésük egyik utolsó lépése az 
individualizáció, amikor a felesleges sejtalkotóktól megszabadulnak, valamint 
önálló egyedi membránt kapnak. A folyamatban meghatározó szerepe van 
az individualizációs complexnek (IC). Az IC a sejtmagnál formálódik, majd 
elkezd vándorolni a ciszta bazális vége felé, kiszorítva a feleslegessé vált 
sejtalkotókat. Az IC-k a cisztában szinkronizáltan vándorolnak, ami során 
egy jellegzetes plazma kitüremkedés jön létre, a cisztikus hólyag. A folyamat 
végén a cisztikus hólyag lefűződik, létrehozva az ún. „wastebag” struktúrát. 
Az individualizácó folyamán kaszpáz-3 aktivitás is megfigyelhető, mely 
folyamat nem apoptotikus, feltehetően a lebontó folyamatokat gyorsítja meg, 
és hibája esetén az individualizáció nem megy végbe. Az individualizálódott 
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spermiumok felcsavarodnak és a tesztisz bazális végéhez csatlakozó 
szeminális vezikulumban tárolódnak.
E3 ligázok az individualizációban

A ciszták individualizációja során kaszpáz-3 aktiváció nélkül az 
individualizációs komplexek szétcsúsznak, és nem tudják ellátni feladatukat. 
A nem apoptotikus kaszpáz-3 útvonal szabályozásában több E3 ligáz komplex 
is ismert. Az egyik ilyen jól jellemzett ligáz a Cul3testis-Roc1b-Klhl10 E3 
komplex (Arama et al 2007 Kaplan et al 2010), a másik ismert E3 komplex a 
Cullin-1, SkpA, Nutcracker komplex (Bader et al 2010).

Az Archipelago gén

Csoportunk különböző transzpozon inszerciós (P-elem, Minos 
elem, PiggyBac elem) mutáns törzsgyűjteményekből izolált hímsteril 
mutánsokat. Az Archipelago (Ago, humán homológ: Fbw7) gén intronjában 
található P-elem a legyek hím és nőstény sterilitását eredményezi. Az Ago 
fehérje egy SCF (Skp, Cullin, F-box) típusú E3 ligáz komplexbe épül be, 
annak specifitásáért felelős F-box fehérjeként. Ismert funkcióval bír számos 
biológiai folyamatban (Nicholson et al 2009; Doronkin et al 2003; Koepp. 
et al 2001; Mortimer et al 2007), azonban szerepét tesztiszben még nem 
vizsgálták.

Felhasznált módszerek:

A felhasznált Drosophila törzsek 18 és 25 oC-on neveltük 
kukoricakeményítős agar táptalajon.

Genetikai komplementációs tesztekhez felhasznált törzsek a 
nemzetközi törzsgyűjteményekből elérhetők ezek az Ago lókuszra P-elem 
mutánsok, EMS mutánsok és deléciós törzsek.

Fertilitást homozigóta hím egyedekkel szűz Oregon-R vad típusú 
nőstényekkel teszteltük. Mutáns, és vad egyedek sejtorganellumainak 
követésére fluoreszcens transzgént hordozó törzseket használtunk (SNKY-
GFP, DJ-GFP, Tubulin-GFP). 

Mikroinjektálással transzgenikus törzseket hoztunk létre (mCherry-
Ago). 

Tesztisz preparátumokat 0-3 napos felnőtt hímekből készítettünk. 
(White-cooper 2004) Festékek: DAPI (1µg/ml), Texas Red®-X Phalloidin 



568

(Molecular Probes) 1:400
Immunfestés (White-Cooper 2004), nyúl anti-cleaved-caspase3, 

1:200 (clone 5A1E, Cell Signalling); anti-nyúl Alexa Fluor 488 (Molecular 
Probes) 1:400. Anti-fade ágens: Fluoromount (Southern Biotech)

A TUNEL jelölés Click-it TUNEL Alexa Fluor 594 Imaging Assay 
(Molecular Probes) kittel történt.

Transzgénikus konstrukt előállításához, cDNS-ről történt az 
amplifikáció Phusion DNS polimerázzal. Az Ago N-terminális végére 
fúzionáltatott m-Cherry konstruktot TV3 vektorba klónoztuk spermatocita 
specifikus Béta2 tubulin promóter mögé. A szekvencia ellenőrzését 
szekvenálással végeztük.

qPCR-hoz felnőtt legyek tesztiszéből izoláltunk RNS-t RNeasy Plus 
Kit (Quiagen)-tel, cDNS-sé írtuk RevertAid First Strand cDNA Synthesis 
Kit (Thermo Scientific) segítségével. A PCR-hoz Luminaris Color HiGreen 
qPCR Master Mix (Thermo Scientific) kitet használtunk, a reakció CFX96 
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) gépen történt.

Eredmények

Csoportunk P-transzpozont tartalmazó törzseket tesztelt fertilitásra. 
Egyik általunk azonosított mutáció az Archipelago (Ago) gént érinti. Az 
Ago mutáns allélja (Agoms) szemiletális, az adult legyek pedig hím- és 
nősténysterilek. A hemizigóta legyek hasonló fenotípust mutatnak, míg az 
EMS allélokkal keresztezett transzheterozigóta legyek nem érik meg az 
adult kort. qPCR eredmények alapján az Ago gén expressziója a heterozigóta 
egyedekben nem változott, a homozigóta Agoms legyekben jelentősen 
csökkent, csakúgy, mint a hemizigóta egyedekben. (1. ábra) Az Ago génben 
ülő intronikus P-elem remobilizálása menekíti a hímsteril fenotípust.
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1. ábra Az Ago gén expressziójának vizsgálata qPCR technikával: 1. oszlop vad 
típusú tesztiszAgomRNS mennyisége, rp49 referencia RNS-hez normalizálva 
2. oszlop Agomsheterozigóta tesztiszAgomRNS mennyisége, 3. oszlop Agoms 

homozigóta mutáns AgomRNS mennyisége 4. oszlop Agomshemizigóta mutáns 
AgomRNS mennyisége

A hímsteril fenotípus alaposabb megértéséhez tesztisz 
preparátumokon fénymikroszkópos vizsgálatokat végeztünk. Fáziskontraszt 
mikroszkópos vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy a spermatogenezis korai 
szakaszai nem mutatnak rendellenességet, megnyúlt spermatocitákat is 
megfigyelhetünk, viszont érett mozgó spermiumok nincsenek a szeminális 
vezikulumban. A megnyúlt spermatociták sejtalkotóinak vizsgálataihoz 
fluoreszcens mikroszkópiát használtunk. Organellum specifikus fluoreszcens 
transzgéneket vittünk be genetikailag az Agoms mutáns törzsbe, majd a 
homozigóta hímek tesztiszét vizsgáltuk mikroszkóppal. Megvizsgáltuk 
az akroszómák integritását (Snky-GFP), az axonémák és megnyúlt 
mitokondriumok struktúráját (Tub-GFP; DJ-GFP), de ezen organellumok 
nem mutattak rendellenességet az Agoms mutánsban. A megnyúlt sejtmagokat 
DAPI festéssel tettük láthatóvá, melyek az aktinkúpok vándorlásának 
beindulásával gyakran szétcsúsznak az Agoms mutánsban.

A megnyúlt spermatocitákban az IC-k kialakulását vizsgáltuk. 
Az IC-k fő alkotóeleme az aktin, ezért phalloidin festéssel könnyen 
vizualizálható. Mutánsunkban azt tapasztaltuk, hogy az IC-k elvesztik 
szinkronitásukat, a sejtmagtól távolodva egyre rendezetlenebbek lesznek. 
A cisztikus hólyag megnyúlik a vad típushoz képest, valamint „waste bag” 
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is csak ritkán formálódik az Agoms tesztiszekben. Az individualizáció során 
lezajló nem apoptotikus kaszpáz aktivációt az aktív, hasított kaszpáz-3-
ra specifikus ellenanyaggal vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatták, hogy 
az Agoms mutánsban az útvonal aktív. A festés alkalmas még a cisztikus 
hólyagokés „waste bag”-ek követésére is, a tapasztalt fenotípus megerősítette 
a fentebb leírtakat (2. ábra).

A mutáns tesztiszről készített elekronmikroszkópos képek alapján 
nem találtunk jelentős morfológiai eltérést a vad típushoz képest, azonban 
a cisztákon belül a szinkronizáltság felbomlik. Ezen felül erősen festődő, 
széteső cisztákat is megfigyeltünk, ami apoptózisra utalhat. TUNEL festés 
alkalmazásával sikerült kimutatni, hogy az individualizációban megrekedt 
ciszták valóban apoptózissal pusztulnak el (2. ábra).

2. ábra (következő oldal) A spermatidák egyedivé válása sérül az Ago mutánsban 
A megnyúlt sejtmagok (DAPI, kék) a vad típusban (A) rendezetten helyezkednek el, 

míg a Agoms mutánsban (B) a rendezettség bizonyos esetekben elveszik. 
A megnyúlt individualizálódó cisztákban megfigyelhetők az individualizációs 

komplexek phalloidin TR festéssel (vörös) vad (C, E) és Agoms (D, F) mutáns esetén. 
Az Agoms mutánsban nem mozognak szinkronizáltan (D).

Megnyúlt, individualizálódó ciszták cisztikus hólyagjai (kapocs) hasított kaszpáz-3 
(zöld) immunfestéssel vad (E) és Agomsmutáns (F) spermatocitákban. A kaszpáz-3 

ellenanyag kifesti az individualizálódó cisztákat is. Az Agoms mutáns esetén a 
megnyúlt cisztikus hólyag, és a szétcsúszott aktin kúpok jól megfigyelhetőek (F). 

Sejtmag (DAPI, kék) TUNEL végjelölés (vörös) vad típusú megnyúlt cisztákon (G), 
és Agomsmutánsokban (H). A vad típusban nem figyelhető meg TUNEL jelölés, míg 
a mutáns cisztákban részlegesen (nyílhegy) vagy teljesen (nyíl) felválthatja a DAPI 

jelet.
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A cisztikus hólyagban történő irányított fehérje lebontásban már 
ismert az E3 ubiqutin ligázok szerepe. Ezen ligáz komplexek aktív formái 
a lebontás helyén és attól bazális irányban halmozódnak fel. Az Ago 
fehérje cisztán belüli eloszlásának vizsgálatára sikeresen előállítottunk 
egy tesztisz specifikus promóterrel rendelkező mCherry-Ago transzgént 
expresszáló vektort. Transzgenikus ecetmuslica törzseket alapítottunk, majd 
megvizsgáltuk az mCherry-Ago fehérje tesztiszspecifikus kifejeződését és 
lokalizációját. Ago fehérje a cisztikus hólyagban, az aktin kúpoknál, illetve 
a megnyúlt spermatociták bazális végén halmozódik fel, azon a helyen, ahol 
az Agoms ciszták megrekednek a fejlődésben (3. ábra). A továbbiakban az Ago 
fehérje tesztisz specifikus partnereit szeretnénk biokémiailag is azonosítani. 

 

3. ábra A tesztisz specifikusan kifejeztetett mCherry-Ago szubcelluláris lokalizációja 
megnyúlt cisztákban. A megnyúlt ciszták bazális (csillag) végén (A) illetve az 

individualizálódó ciszták cisztikus hólyagjában (A nyíl, B) mutat citoplazmatikus 
feldúsulást, valamint az aktin kúpokhoz (zöld) is köthető (nyílhegy).
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Összefoglalás

A Drosophila melanogaster ideális modell a spermatogenezis 
vizsgálatára. Az ecetmuslica spermatogenezisének egyik fontos lépése az 
individualizáció. Azonosítottunk egy E3 ubikvitin ligáz komplexbe épülő 
F-box fehérjét érintő mutációt (Agoms), mely az individualizáció folyamatának 
leállását okozza. Az Ago pleiotróp hatása eddig is ismert volt, azonban 
funkcióját még nem vizsgálták tesztiszben. Az Ago EMS allélek letálisak, 
azonban az általunk vizsgált Agoms allél hipomorf, esetében csak részleges 
funkcióvesztést tapasztalunk. Ez lehet az oka a szemiletalitásnak, melyet a 
qPCR eredmények is alátámasztanak.

Az Agoms mutáns tesztisz fenotípusos vizsgálata megmutatta, hogy a 
tesztiszben a spermatogenezis korai szakaszai rendben lezajlanak egészen az 
individualizációig. A spermatociták főbb organellumai mint a mitokondrium, 
axonéma és akroszóma nem mutatnak morfológiai rendellenességet. 
Az mCherry-Ago tesztiszspecifikus kifejeződésű transzgén segítségével 
kimutattuk az Ago fehérje lokalizációját a megnyúlt ciszták bazális végén, 
a cisztikus hólyagokban, valamint az aktin kúpoknál. Az individualizáció 
során megfigyeltük az individualizációs komplexek normális kialakulását, 
azonban az IC-k a vándorlásukban már hibát szenvednek. A vándorlás során 
a kúpok szétcsúsznak, a cisztikus hólyagok elnyúlnak, „waste bag”-ek 
ritkán alakulnak ki, valamint a hibásan individualizálódó ciszták sejtmagjai 
is rendezetlenséget mutatnak. Hasonló fenotípust figyeltek meg más E3 
ligázok esetén is. A Nutcracker nevű F-box fehérje a cisztikus hólyagokhoz, 
valamint a kialakuló aktin kúpokhoz lokalizálódik, a null mutánsban nem 
keletkeznek aktin kúpok, és a kaszpáz kaszkád sem aktiválódik, a hipomorf 
mutánsban azonban megfigyelhetők abnormális aktin kúpok, és kaszpáz 
aktivitás is (Bader et al 2010). A másik individualizációban szerepet játszó 
E3 komplex esetén is hasonló fenotípus figyelhető meg, a Cul3testis-Roc1b-
Klhl10 E3 komplex esetén is a klhl10 null mutánsban nem figyelhetünk meg 
kaszpáz aktivitást, ugyancsak a cul3 null mutánsban sem, viszont a hipomorf 
cul3 mutánsban a kaszpáz aktivitás csökkenése, és a rendezetlen aktin kúpok 
kimutathatók. (Arama et al 2007, Kaplan et al 2010). Ehhez képest az Ago 
mutánsunkban a kaszpáz-3 szabályosan aktiválódik, nem figyeltünk meg 
csökkenést, sem aktivitás növekedést a vad típushoz képest. Az aktin kúpok 
kialakulnak, de szinkronizáltságukat elvesztik.
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Összességében elmondható, hogy az Ago fehérje az eddig ismert E3 
ligázok által mediált útvonalaktól eltérő, más útvonalban játszhat szerepet, 
amely éppúgy nélkülözhetetlen az érett spermium kialakulásához.
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HOGYAN HATNAK A 
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 

ÉS A KOTLÁS A KAKUKK ÉS 
A NÁDIRIGÓ TOJÁSAINAK 
BAKTÉRIUMFLÓRÁJÁRA?

Geltsch Nikoletta
Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Az obligát költésparazita kakukk (Cuculus canorus) más madárfajok fészkeibe 
csempészi tojásait, azokkal költeti ki és nevelteti fel fiókáit. Magyarországon 
tipikus síkvidéki gazdafaja a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), mely 
nádszálak közé építi mély, csésze alakú fészkét. A terepi szezon során 
parazitált és nem parazitált fészkekben lévő kakukk és nádirigó tojáshéjak 
felszínéről mintát vettünk tojások baktériumflórájának vizsgálatára. Előző 
tanulmányokat figyelembe véve kutatásunk során vizsgáltuk a környezeti 
tényezők – úgymint hőmérséklet, páratartalom, fény és UV – feltételezett 
hatását illetve figyelembe vettük az inkubáció (kotlás) lehetséges 
antimikrobiális hatását is, mind a kakukk, mind a nádirigótojásoknál.

Kulcsszavak: kakukk, nádirigó, baktériumflóra, inkubáció, antimikrobiális
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Bevezetés

A költésparazitizmus – mely során egy parazita madárfaj más, nem rokon 
madárfajra bízza utódainak felnevelését – érdekes jelenség a biológián belül. 
Szinte egyedülálló módon lehetőséget ad az evolúció tanulmányozására, 
mivel a gazda és a parazita kölcsönös adaptációja sokszor már pár év alatt 
tetten érhető. Az obligát költésparazita kakukk (Cuculus canorus) széles 
elterjedésű, az egész Palearktiszon előfordul, kivéve Izlandot és a tundra 
vidéket, keleti elterjedése egészen Japánig húzódik. Magyarországon 
síkvidéki gazdafaja a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), mely tipikusan 
szegélylakó madár, nádasokban általában a víz felőli oldalon költ, változó 
magasságban készítve el mély, csésze alakú fészkét. A parazita kakukk 
a gazdafaj fészkeibe csempészi tojásait, és ezek a „mostohaszülők” költik 
ki és nevelik fel a fiókáit, ezzel költséget okozva a becsapott madaraknak. 
Ráadásul a kakukkfióka egy ösztönös viselkedés révén kidob minden tojást és 
fiókát maga mellől a kikelését követő 1-3 napon belül. Az ilyen gazdaszülők 
tehát reprodukciós siker nélkül nevelnek fel egy teljesen idegen fiókát.

Mivel a baktériumok alapvető részét képezik az állati testnek, ott vannak 
az állatok bőrén, pikkelyein, tollain, szőrén, emésztő-, légző- és szaporító 
rendszerében, befolyásolhatják a gazda környezetét, fiziológiáját, genotípusát 
és szociális kapcsolatait (Archie és Theis 2011). Tehát a fészeklátogatók, 
azaz az ekto- és költésparaziták, mint baktérium vektorok, hatással lehetnek 
a fészek higiéniára, azaz a fészek bakteriális környezetére (Soler et al. 2011), 
mely szelektíven hat az embrió életképességére (Baggott és Graeme-Cook 
2002, Soler et al. 2011). Egyrészt befolyásolhatnak közvetlenül, mint patogén 
baktérium vektorok, másrészt a különböző viselkedési formák, úgymint a 
vérszívók általi vérszívás és székletürítés (Avilés et al. 2009) vagy amikor a 
költésparazita összetöri a gazdatojásokat (Soler et al. 1997) szintén hatással 
lehetnek a higiéniára és növelhetik a baktériummennyiséget a fészekben. 
Soler és társai (2011) megállapították, hogy a költésparazita pettyes kakukk 
(Clamator glandarius) mint fészeklátogató, baktérium vektorként szerepet 
játszhat a gazda szarka (Pica pica) fészkek higiéniájában, mivel magasabb 
baktérium mennyiséget mértek a parazitált fészkekben. Emellett alacsonyabb 
bakteriális denzitást figyeltek meg a kakukktojásokon, mint a szarkatojásokon. 
Feltételezésük szerint, mivel a parazitatojások gyakrabban találkoznak 
fertőzött fészek környezettel (úgymint törött tojásokkal vagy baktériumokkal 
mind gazda mind parazita fajoktól) jobban adaptálódhattak a környezethez, 
mivel jobban ki vannak téve a bakteriális fertőzés kockázatának, mint a 
gazdatojások.
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A tojások bakteriális fertőzésekkel szembeni védelmezésének egyik 
lehetősége a szülők általi kotlás, azaz inkubáció. D’Alba és társai (2010) az 
odúfecskével (Tachycineta bicolor) végzett kísérletükben gátolták a részleges 
inkubációt, így a tojások nedvesek maradtak és a mikróbák növekedése 
felgyorsult. Ebből arra következtettek, hogy vélhetően az inkubáció alatt 
a tojások környezetében bekövetkező vízvesztés az a mechanizmus, 
amin keresztül megvalósul az inkubáció antimikrobiális hatása. Egy, a 
gezerigófélékhez tartozó madárfajnál (Margarops fuscatus) Shawkey és 
társai (2009) szintén kimutatták, hogy az inkubáció gátolja a baktériumok 
növekedését és változatosságát a tojáshéjon. Közép-Spanyolországban a 
kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) tojásain végzett kutatások eredményei 
szerint a korai inkubáció negatívan, a relatív páratartalom pozitívan 
befolyásolta a tojáshéjak heterotróf, gram-negatív enterális és Pseudomonas 
baktériumok általi terhelését, a tojások szárazon tartása gátolta a baktérium 
proliferációt (Ruiz-de-Castaneda et al. 2011).

Kutatási területünkön az apaji vízcsatornák nádasaiban fészkelő 
nádirigó gazdapopulációt a költésparazita kakukk igen erősen, 41-68 %-ban 
parazitálja (Moskát et al. 2008), mely lényegesen eltér más gazdapopulációktól, 
ahol 1-10 % a szokásos szint. Előző tanulmányokat alapul véve, tehát a kakukk, 
mint fészeklátogató befolyásolhatja az apaji nádirigó populáció fészkeinek 
higiéniáját, ezzel is növelve a nádirigó költségét. Figyelembe kell venni, hogy 
ebben a gazda-parazita kapcsolatban a kakukknak is költségekkel jár a sikeres 
szaporodás, egy gazdapopuláció fészkeit meg kell keresni, a tojást gyorsan 
kell becsempészni. Emellett a természetes szelekció folyamatosan javítja a 
kakukktojások mimikriét is, hogy minél jobban hasonlítsanak a gazdáéra, 
ezáltal minél inkább elfogadtatva tojásait a nádirigóval. A kakukk számára 
költséget jelenthet az idegen faj baktériumflórájának terhelése is, mivel 
a gazdaszülők kotlása során a kakukktojás, az etetés során a kakukkfióka 
számos mikroorganizmussal találkozik, melyek befolyásolhatják túlélését.

Tehát hipotézisünk szerint a költésparazita kakukk befolyásolhatja 
a nádirigó fészkek környezetét és prediktálhatjuk a magasabb baktérium 
mennyiséget a parazitált nádirigó fészkekben, szemben az olyan fészkekkel, 
amelyek elkerülték a parazitizmust és csak nádirigótojásokat tartalmaznak.

Előző tanulmányok során odúban költő madarak esetén vizsgálták 
a környezeti tényezők – úgymint a hőmérséklet és páratartalom – tojáshéj 
felszínen lévő baktérium mennyiségre tett hatását. Feltételezhető, hogy a 
nádirigó nyílt, csésze alakú fészkének higiéniájára szintén hatással vannak 
ezen környezeti tényezők. Jelen kutatásunkban a hőmérséklet és a relatív 
páratartalom mellett fény és ultraibolya sugárzás (UV) mérést is végeztünk. 
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A környezeti tényezők közül feltételezzük, hogy a hőmérséklet, fény és UV 
negatívan, a páratartalom pozitívan befolyásolhatják a tojáshéjakon lévő 
baktériumok mennyiségét.

Az inkubáció lehetséges antimikrobiális hatását figyelembe véve 
a tojásokról inkubáció előtt és inkubáció alatt is mintákat vettünk így 
megfigyelhettük, hogy van-e különbség a kakukk és nádirigó tojások 
baktériumflóra változásában.

Módszerek

A Budapesttől kb. 40 km-re lévő apaji vízcsatornák mentén folytatott terepi 
munka során összesen 71 tojásról gyűjtöttünk mintát (24 kakukk és 47 
nádirigó). A baktériumflóra vizsgálatára hat kísérleti elrendezést hoztunk létre 
(inkubált nádirigótojás; nem inkubált nádirigótojás; inkubált kakukktojás; 
nem inkubált kakukktojás; inkubált nádirigótojás kakukktojás mellett; nem 
inkubált nádirigótojás kakukktojás mellett). A környezeti tényezők mérésére 
a mintavételt megelőző 24 órában hőmérséklet és páratartalom mérést 
végeztünk a fészektől 1-2 méter távolságban, a fészekkel azonos magasságba 
kihelyezett mérésadatgyűjtők segítségével. Emellett mintavételkor is 
végeztünk egyszeri hőmérséklet és páratartalom, valamint látható fény és UV 
fény méréseket a fészekben. 

A mintákat laboratóriumi munka során egy komplett és három 
szelektív táptalajon tenyésztettük, gombaellenes antimikotikummal 
kiegészítve (Tryptic Soy Agar (TSA) – aerob mezofil baktériumok; Kenner 
Fecal Agar (KF) – Enterococcus; Vogel–Johnsson Agar (VJ) – Staphylococcus; 
Hektoen Enteric Agar (HK) – Enterobacteriaceae). Meghatároztuk a CFU-t 
(colony forming unit) a komplett táptalajon, ezáltal a baktérium sejtszámot 
mintánként (tojásonként).

A statisztikai elemzés során korrelációszámítást végeztünk és 
általános lineáris modellt alkalmaztunk (GLM), R statisztikai program (R 
Development Core Team, 2009) segítségével.

Eredmények

A környezeti tényezők és a baktériumszám között nem találtunk korrelációs 
kapcsolatot (1. táblázat), tehát feltételezhetően nincsenek hatással a 
hőmérséklet, páratartalom, látható fény és UV fény a baktériumok 
növekedésére. 
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1. táblázat Korrelációs táblázat a baktériumszám és a környezeti tényezők 
kapcsolatáról

Korreláció/p
CFU/

ml
Fészek 
hőm.

Fészek 
páratart.

Fény UV
Átlag 
hőm.

Átlag 
páratart.

CFU/ml 0 0,302 0,902 0,471 0,723 0,462 0,700

A parazitált és nem parazitált fészkekben lévő tojásokon 
kapott baktérium mennyiségeket mind fajonként, mind fészkenként 
összehasonlítottuk, eredményül azonban különbséget nem mutattunk ki. Az 
inkubáció antimikrobiális hatását alátámasztó eredményt kaptunk azonban, 
ha összevetettük az inkubált és nem inkubált tojásokon lévő baktérium 
mennyiséget, melyhez logaritmikusan transzformált CFU adatokat használtunk 
(GLM: t=-2,026, P=0,048) (1. ábra) illetve összehasonlítottuk a parazitálatlan 
fészkekben lévő nádirigótojásokon mért baktérium mennyiségeket, szintén 
logaritmikusan transzformált CFU-kat használva (GLM: t=-2,373, P=0,030) 
(2. ábra).

1. ábra Inkubált és nem inkubált tojások összehasonlítása
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2. ábra Inkubált és nem inkubált nádirigótojások parazitálatlan fészekben

Diszkusszió

A vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a költésparazita kakukk és 
gazdája, a nádirigó tojásain lévő baktériumok mennyiségét nem befolyásolják 
az általunk mért környezeti tényezők, azaz a hőmérséklet, a páratartalom, a 
fény és az UV. Feltételezzük, hogy a nyílt fészkekben, az időjárásnak jobban 
kitett baktériumok esetleg adaptálódhattak ehhez a hatáshoz, szemben az előző 
tanulmányokban vizsgált odúban költő madarak tojásain lévő baktériumokkal 
(D’Alba et al. 2010, Ruiz-de-Castaneda et al. 2011), melyek védettebb helyen 
élnek. Az eredmények pontosításához célszerű további minták gyűjtése és ez 
által az esetszámok növelése. Marginális szignifikáns különbséget mutattunk 
ki az inkubált és nem inkubált tojásokon lévő baktérium mennyiség között, 
valamint gyenge szignifikáns különbséget a nádirigótojásokon lévő baktérium 
mennyiség között a parazitálatlan fészkekben, összhangban az előző 
tanulmányokkal, melyek elsősorban odúlakó madárfajokra összpontosítottak 
(Shawkey et al. 2009, D’Alba et al. 2010, Ruiz-de-Castaneda et al. 2011). 
Ezen eredményeink szintén további mintagyűjtéssel pontosíthatóak.

Soler és társai (2011) kimutatták, hogy a költésparazita pettyes 
kakukk, mint baktériumvektor szerepet játszhat a gazda szarka fészkének 
higiéniájában, növelve ezen fészkekben a baktériumok mennyiségét. Ezt a mi 
vizsgálataink nem támasztották alá a kakukk és gazdája, a nádirigó esetében. 
További kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a kakukk 
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valóban nem tölt-e be ilyen szerepet, és nem változtatja-e meg a baktérium 
mennyiséget a nádirigó fészkekben, illetve érdekes kérdés, hogy a baktérium 
összetételben milyen szerepet játszhat a költésparazita, így szükséges az 
izolátumok beazonosítása is, mely további kutatásaink részét képezi.
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Abstract

Antioxidants are important elements of the defense against stresses, among 
them are the plant glutathione peroxidases (GPXs). In our experiments, Ara-
bidopsis thaliana insertional mutants (Atgpx3 or Atgpx2) were used. We mea-
sured the H2O2, malondialdehyde (MDA), and the non-enzymatic antioxidant 
ascorbate and glutathione contents in the mutant and wild-type plants under 
drought, low or high temperature stresses. Heat stress caused higher levels 
of H2O2 in the mutant plants, and simultaneously higher MDA content was 
observed in Atgpx2 mutants than in the wild-type. The increased impairment, 
decreased stress tolerance of mutants indicate importance of AtGPX2 and 
AtGPX3 in the heat stress responses.

Keywords: Arabidopsis thaliana, chilling and heat stress, drought stress, 
glutathione peroxidase, insertional mutant plants

Introduction

The plant glutathione peroxidases (GPXs) are ubiquitous non-haem thiol 
peroxidases which generally use thioredoxin (Trx) as a reducing agent to 
catalyse the reduction of H2O2 and organic hydroperoxides to water or cor-
responding alcohols (Herbette et al. 2007). The plant GPXs contain cysteine 
instead of selenocysteine in their active site, thus they are selenium-indepen-
dent proteins. They are expressed in different plant tissues, compartments and 
developmental stages, but it was suggested that they have more relevance in 
response against stress conditions than in the physiological processes aimed 
to normal plant development (Mullineaux et al. 1998, De Gara 2004).

In Arabidopsis thaliana were indentified eight plant glutathione per-
oxidases, which were located in different cell compartments. Some of them 
are present in the most of the cell organelles (e.g. AtGPX2, AtGPX3, AtG-
PX6) while the occurrence of others is restricted to one or two organelles, 
for example AtGPX1 and AtGPX7 in the chloroplast. The AtGPX2 is locat-
ed in the cytosol, mitochondrion, nucleus, plasma membrane, the AtGPX3 
can be found in the Golgi apparatus, cytoplasm, endosome, mitochondrion, 
trans-Golgi network.
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Materials and methods

Arabidopsis thaliana insertional mutants with decreased expression of AtG-
PX3 (SALK_071176c) or AtGPX2 (SALK_082445c) and ecotype Columbia 
as wild type (Col-wt) were used. The seeds were sown in soil and plants were 
kept under optimal growth condition in greenhouse on short-day illumina-
tion. After 8 weeks the pots were transferred to low (12°C) or high (32°C) 
temperature for two days or water withdrawn was performed until 20% soil 
water capacity. The H2O2, malondialdehyde (MDA), and the non-enzymat-
ic antioxidant ascorbate (ASC) and glutathione (GSH) contents were deter-
mined in the shoots of the mutant and wild type plants. 

Hydrogen peroxide was measured by the method of Loreto and Ve-
likova (2001). 200 mg leaf sample was grounded with 0.1% trichloroacetic 
acid (TCA) and centrifuged at 10,000 g for 20 min at 4ºC. The reaction mix-
ture consisted of 0.5 mL of the extracted supernatant, 0.5 mL of potassium 
phosphate buffer and 1 mL of 1 M KI. The reaction was developed in dark-
ness and absorbance was measured at 390 nm.

For measuring MDA content, 100 mg leaf sample was homogenized in the 
presence of liquid N2 in 1 mL 0.1% TCA and 0.1 mL 4% butylhydroxytolu-
ene. After centrifugation (10,000 g for 20 min at 4ºC), the supernatant was 
added to 0.5% thiobarbituric acid in 20% TCA. The mixture was incubated 
in boiling water for 30 min, and the reaction was stopped in ice bath. The ab-
sorbance of the sample was measured at 532 and 600 nm (Ederli et al. 1997).

To measure the ASC and dehydroascorbate (DHA) contents, 500 mg leaf 
sample was homogenized in 2 mL of 5% TCA and centrifuged at 10,000 g 
for 20 min at 4ºC. 0.2 mL sample supernatant was added to 0.2 mL 150 mM 
NaH2PO4 buffer (pH 7.5) and 0.2 mL water. Another 0.2 mL of sample superna-
tant was added to 0.2 mL buffer, 0.1 mL 10 mM dithiothreitol and, after thorough 
mixing and incubating at room temperature for 10 min, 0.1 mL 0.5% N-eth-
ylmaleimide. To each reaction mixture was added 0.4 mL 10% TCA, 0.4 
mL 44% H3PO4, 0.4 mL 4% bipyridyl in 70% ethanol and 0.2 mL 3% FeCl3. 
Samples were incubated at 37ºC for 60 min and the absorbance was recorded 
at 525 nm (Law et al. 1983).

For determination of GSH and the oxidized glutathione (GSSG) content the 
supernatant got at measuring the ASC was used. We followed the method of 
Griffith (1980). The developed 2-nitro-5-thiobenzoate (TNB) was detected 
at 405 nm with spectrophotometer. The 1 ml reaction mixture contained the 
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sample in 0.1 M KH2PO4 buffer (pH 7.5), 0.25 mL 1 mM 5,5’-dithiobis-(2-ni-
trobenzoic acid, 0.2 mL 1mM NADPH and 0.66 U glutathione reductase en-
zyme (baker’s yeast). For measuring GSSG, 2-vinylpyridine followed by 
triethanolamine was added to the supernatant.

The reduction potential of the GSH/GSSG couple was determined 
with the Nernst equation using the form of Schafer and Buettner (2001):

Ehc= -240 - (59.1/2) log([GSH]2/[GSSG]) mV, where

Ehc = EGSSG/2GSH: the half-cell redox potential of glutathione,

-240 mV: the standard reduction potential of glutathione on 25°C, pH=7.0.

All data presented here are means ± SE, n=4. After ANOVA, Dun-
can’s multiple comparisons were performed. Means denoted by different let-
ters are significantly different at P≤0.05.

Results

The effect of low (12°C) or high (32°C) temperature was investigat-
ed on 8-week-old mutant and wild type plants after two days of treatments, 
while in the case of drought stress the plants were kept without watering un-
til the 20% soil water capacity was reached. Some physiological parameters 
connected to oxidative stress were estimated.

The H2O2 content significantly increased in Col-wt and also in mutant plants 
in the case of all applied treatments compared to control plants. The effect of 
heat and drought stresses on the H2O2 content was higher in the mutant plants 
than in the wild type. Chilling caused similar increase in H2O2 content in all 
plants (Figure 1).
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Figure 1 Hydrogen peroxide and malondialdehyde levels of Columbia wild type, 
gpx2 and gpx3 mutant plants in control conditions and after drought, chilling and 

heat stresses

Lipid peroxidation is a major indicator of oxidative damage in cells, 
and MDA level is commonly known marker of lipid peroxidation. Interest-
ingly, under control conditions, the MDA content of mutants was higher than 
in the wild type. The applied treatments caused similar elevation in the MDA 
level in the Col-wt, while did not alter it in gpx3 plants. The highest MDA 
level was detected in gpx2 mutants after two days of heat stress, indicating 
their enhanced sensitivity to this stress (Figure 1).

The changes of ascorbate content after different stresses are shown in 
Figure 2. Under control conditions, the total and reduced ascorbate contents 
were higher in gpx2 mutants than in wild type. The drought and heat stress 
caused elevated the level of oxidized form of ascorbate (DHA) in gpx2, while 
in gpx3 not only the DHA but also the reduced and total ASC content was in-
creased. Chilling decreased the DHA content in all plants, while the amounts 
of reduced and total ASC were also increased in gpx3.
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Figure 2 Total, reduced and oxidized ascorbate level of Columbia wild type, gpx2 
and gpx3 mutant plants in control conditions and after drought, chilling and heat 

stresses

Under control conditions, lower reduced glutathione level was mea-
sured in gpx2 plants comparing to Col-wt. In the most cases we experienced 
decrease in total and reduced level of glutathione after applying different 
stresses, exceptions are the increased GSSG level of Col-wt due to drought 
stress and the unaltered GSH content of the wild type plants after chilling 
stress (Figure 3.)

Corresponding with results on glutathione content, except for chilling in Col-
wt plants, the treatments caused lower Ehc values (Figure 4).
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Figure 3 Total, reduced and oxidized glutathione level of Columbia wild type, gpx2 
and gpx3 mutant plants in control conditions and after drought, chilling and heat 

stresses

Figure 4 Half-cell redox potential of Columbia wild type, gpx2 and gpx3 mutant 
plants in control conditions and after drought, chilling and heat stresses

Discussion

Plant glutathione peroxidases are important elements of stress responses. We 
investigated the role of AtGPX2 and AtGPX3 in Arabidopsis thaliana stress 
responses using insertional mutants (Atgpx3 or Atgpx2) with decreased ex-
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pression levels. We measured the H2O2, malondialdehyde, and the non-enzy-
matic antioxidant ascorbate and glutathione contents in the mutant and wild 
type plants under drought, low or high temperature stresses.

In the gpx2 mutant plants we detected higher MDA and lower GSH content, 
but the ASC level was higher under control conditions. On the basis of pa-
rameters indicating oxidative stress (H2O2, MDA, DHA levels), these plants 
are more sensitive to drought and heat stress, so AtGPX2 enzyme may have 
important roles in protection against these environmental stress factors.

In stress-treated gpx3 mutant plants, the H2O2 content was elevated, but the 
lipid peroxidation marker MDA level was unaltered. The GSH level was dec-
reased, however the ASC content increased. Our results indicate that raising 
the level of the antioxidant ASC could protect these mutants against the app-
lied stresses. 

Interestingly, the total and reduced GSH contents significantly dec-
reased in all plants after drought and heat stress, which together with the 
increased GSSG amounts led to change of redox potential. In mutant plants 
much lower GSH levels were measured after stress treatments, which could 
be indicative of the role of these enzymes in stresses via influence of redox 
state.
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