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A zebradánió, mint toxikológiai modell

• Az engedélyeztetési folyamatokhoz
szükséges vizsgálatoknál a legtöbbször
őket használják.

• Állatkísérletnek számít.
• „Tünetszegény”, csak az állat

feláldozása után figyelhetőek meg a
szervi elváltozások (kivéve „Casper”),
viszont már minden szerv kialakult
bennük és betölti funkcióját.

• Inkább alternatív in vivo modell.
• Az embriók és a lárvák a táplálkozó kor

eléréséig nem minősülnek állatnak.
• Könnyen megfigyelhető szervek, fenotípusos

elváltozások.
• Adult vizsgálatokkal sokszor nem korrelálnak

az eredmények (enzimkészlet még más,
érvényesülhet az ikrahéj barrier hatása).

Juvenilis és adult Embrió és lárvavs.

A halmodellt használó toxikológiai vizsgálatok leggyakrabban alkalmazott modellállata, melynek minden 
korcsoportján végezhetünk teszteléseket.



Magas szervesanyag tartalmú minták tesztelése embriókon

• A leggyakrabban „vizes expozíciót” használnak a kezeléseknél. Ez a
kezelési módszer egyedi hatóanyagoknál, egyszerűbb keverékeknél nagyon
jól működik. A hatóanyagot a halak nagyon jó hatékonysággal felveszik a
tartóközegből.

• Magas szervesanyag tartalmú mintáknál a klasszikus módon történő
kezeléskor oxigénhiány léphet fel a tesztközegben (a pusztulás oka sokszor
ez), amely másodlagos tüneteket okoz a kezelt állatokon (elfedhet
elsődleges anyaghatásokat). Egy idő után már nem a tesztanyag hatását,
hanem az oxigénhiányos állapot tűrését teszteljük.

Alternatív megoldás lehet az injektálás?

Oxigénhiányos környezetben 
fejlődő embriók



• Mikroinjektálás — üvegkapilláris (mikropipetta) segítségével
történő kis mennyiségű anyag elő szervezetbe bejuttatása
(emlősökre lett kidolgozva)

• Nagyszámú embrió kezelhető, viszonylag gyorsan
• Kevés vizsgálati anyag szükséges - csökken a hulladék
• Az ikrahéj barrier hatása kiküszöbölhető
• A mikroinjektálás lehetővé teszi az embrió nagyon korai

kezelését
• A bevitt anyag teljes mennyiségét felhasználhatja az embrió
• Mivel nem a tartóvízbe kerül a tesztanyag, így elméletileg

kiküszöbölhető az oxigénhiány kialakulása.

A mikroinjektálással történő anyagbejuttatás előnyei



Miért nem terjedt el mégsem a módszer?

• Magas mortalitási arányt figyeltek meg még az injektált
kontrollcsoportokban is (korrekció kell az eredményeknél).

• A cseppméret nem tartható fenn az injektálás során → az
eredmények nem megbízhatóak →Nem alkalmas dózis-hatás
vizsgálatokhoz.

• A mikroinjektálás időigényes módszer a klasszikus kezeléshez
képest.

• Az injektálás után a szik kifolyhat az embrióból (pusztulás).
• A hatóanyagok többsége a vízből is közvetelenül felvehető a

halak számára.
• A kapilláris eltömődhet (vak injektálás).
A kísérleteink megkezdése előtt ezeket a kritikákat 

felül kellett vizsgálnunk.



A  mikroinjektálás menete

különböző dózisok ( koncentrációk) = különböző cseppméretek 
(térfogatok)

Az injektálandó mennyiség beállítása:
- A kapilláris megtöltése a vizsgálati mintával
- Injektálás immerziós olajba (gömb alak)
- A cseppek átmérőjének mérése egy kalibrált szoftverrel ( a térfogat 
számítsa a gömb térfogatképletével)
- A mikroinjektor beállítási paramétereinek változtatása addig, amíg el 
nem éri a csepp a megfelelő térfogatot

Minden oldatnál (kontrollnál is) és koncentrációnál be kell állítani a cseppek méretét.



1.kérdés: Tudunk-e/lehetséges-e olyan beállítást kialakítani, ami tartja a  cseppméretet?

Kísérlet: 5 csepp injektálása immerziós olajba (beállított átmérővel)
5 csepp injektálása embriókba (mérés)
5 csepp injektálása immerziós olajba (mérés)

5x ismételve

Cseppátmérő         Injektált térfogat
50 μm                               0.22 nL
100 μm                             0,52 nL
150 μm                              1,77 nL
200 μm                             4,17 nL

+18.08%

-17.51%

A névleges és valós átmérők/térfogatok (koncentrációk) nem tértek el ±20%-nál nagyobb
mértékben egymástól → megfelel az OECD-irányelveknek



2. kérdés: Milyen hatása van a legnagyobb injektálható cseppméretnek az embriókra?
3. kérdés: Kivédhető-e a módszerrel a magas szervesanyagtartalom okozta másodlagos 

tünetek megjelenése (vizes exp.)?

Injektált oldatok:
ZFR: Zebrafish Ringer (izotóniás)
20% LB: Luria-Bertani médium (bizt. hígítás >100x vizes 
exp.)
20%LB +Acetone (100mg/L)

Injektált mennyiség: 200µm /4.17nL
(max. tolerálható mennyiség: 4.2nL Walker et al., 1992)

Max. pusztulás 10% → megfelel az OECD-
irányelveknek Nincs szubletális tünet (120hpf)

NEM TALÁLTUK AKADÁLYÁT ANNAK, HOGY TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOKBAN IS KIPRÓBÁLJUK AZ ELJÁRÁST.



Toxinbontó mikrobák biodegradációs hatékonyságának minősítése

• A biodegradáció a toxikus vegyületek
mikroorganizmusok általi biológiai
lebontása, de a biológiai lebontás nem
mindig jelent biodetoxifikációt is. A bontási
terméket ellenőrizni kell (EFSA 2010.)

• A minősítés alapja: Ugyanazokkal a
beállításokkal, több cseppméretben
injektáljuk a kiindulási toxint, a baktérium
normál anyagcseretermékeit és a bontási
terméket külön-külön.

• A 3 lépéses mikroinjektálási módszer ki
tudja választani a legalacsonyabb
környezeti kockázattal rendelkező
mikróbatörzset az ugyanazon toxint bontó
törzsek közül és képes minősíteni a
multitoxinbontó mikróbatörzseket is.



MAS (emlős anyagcsere-aktivációs rendszer) aktivált proteratogén
anyagok vizsgálata

• Egyes esetekben az embriótoxicitást az anyai vagy
embrionális metabolizmus során képződő
anyagcseretermékek (metabolitok) okozzák, nem maga az
alapvegyület- pl. AflatoxinB1; Sterigmatocisztin

• A legfontosabb enzimcsalád, amely részt vesz a
xenobiotikumok átalakításában: citokróm P450 enzimek
(CYP)- pl. epoxid képzés

• Toxikológai vizsgálatoknál, ha nincs vagy elhanyagolható a
modell CYP rendszere ( a zebradánió embrió ilyen), van
lehetőség az anyagok előaktiválására MAS-sal- pl. patkány
máj kivonat (S9 mix) hozzáadásával

• A zebradánió embriók képesek önmaguk is aktiválni az
anyagokat, de a CYP rendszerük „kiszámíthatatlan”.

• S9 mixxel aktivált vegyületek tesztelése zebradánió
embriókon a klasszikus módon rendre „kudarcba fulladt”
(Weight et al. 2010) a magas szervesanyag tartalom miatt.



MAS aktivált proteratogén anyagok vizsgálata

• A módszer segítségével vizsgálhatóak az emlősökre jellemző metabolitok halmodellen (emlősökéhez
hasonló/megegyező fenotípusok megjelenése).

• Az injektálás bármelyik fejlődési állapotban elvégezhető- (eltérő expozíciós ablakok).
• Ezzel a módszerrel egy apró lépéssel talán megint közelebb jutottunk a zebradánió embriók szélesebb körű

elterjedéséhez és a rajtuk kapott eredmények elfogadásához.



Hígtrágya alapú öntözővizek vizsgálata ösztrogénhatás 
szempontjából

• Az állattartó telepeken jelentős mennyiségű trágya keletkezik, melyet szerves trágyaként szívesen
használnak fel a növénytermesztésben.

• A trágya illetve a hígtrágya alapú öntözővizek azonban a természetes és szintetikus szteroid
ösztrogének és nem szteroid típusú ösztrogénvegyületeknek is a forrásai.



• A minták hepatotoxikus hatása befolyással van az ösztrogénhatás kimutatására
• Sajnos egyenlőre csak Igen-Nem választ tud adni a módszer az embrióknál az 

ösztrogénhatás kimutatásakor, de 
• A YES teszttel kiegészítve, a felszíni vizek biomonitoringjára is alkalmas lehet, vagy 

akár trágyakezelési eljárások hatékonyságát is tesztelhetjük vele.



Összefoglalás

A mikroinjektálás alapú toxikológiai vizsgálatok használhatóak a magas 
szervesanyag tartalmú minták halembriókon történő vizsgálatai során. 

Nem helyettesítik, de jó kiegészítői lehetnek a vizes expozíción alapuló 
vizsgálati eljárásoknak. 



Köszönetnyilvánítás

• Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki az elmúlt
években a mikroinjektálási kísérletekhez kapcsolódó munkákban
segítséget nyújtott.

• A munkát az alábbi pályázatok támogatták: Bólyai János Kutatási
Ösztöndíj (BO/00669/20/4), TKP2020-NKA-16, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-
2017-00008, OTKA K116631, FK128705, 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-2021-
00001, 2020-1.1.2‐PIACI‐KFI‐2021-00239



Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket!
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