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acetilkolin-észterázt reverzibilisen gátló karbamát inszekticid

maláriát terjesztő vektorok visszaszorítása

főként afrikai, ázsiai országban széles körben és nagy mennyiségben 
alkalmazott rovarirtó

https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_residual_spraying#/media/File:House_IRS_Kenya_7_(36006012186).jpg

BEVEZETÉS

BENDIOKARB

https://www.gettyimages.com

nem-célszervezetekre gyakorolt hatások?



BEVEZETÉS

„ […] bendiocarb is present at high levels in 
maternal, umbilical cord, and infant plasma of
individuals exposed during pregnancy, 
indicating that it is systemically absorbed and 
transplacentally transferred to the fetus.”

beltéri permetezés/kiszórás
humán, in utero expozíció

Az egyedfejlődés kritikus periódusainak 
megzavarása

A fejlődő immunrendszer befolyásolása
számos rövid és hosszú távú káros 
következményekkel járhat

A bendiokarb embrionális és 
immunológiai hatásai még kevésbé 
ismertek

https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_residual_spraying#/media/File:House_IRS_Kenya_7_(36006012186).jpg
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Szubletális bendiokarb-expozíció embrionális hatásainak feltérképezése
különböző molekuláris biológiai, bioinformatikai, immunológiai és
toxikológiai vizsgálómódszerek integrálásán keresztül zebradánió
modellrendszerben.

CÉLKITŰZÉSEK



Gyakran alkalmazott gerinces modellszervezete
az embriotoxicitás vizsgálatokna

Gyors, külső embrionális fejlődés (~120 óra)
Viszonylag sok ikra nyerhető – nagy mintaelemszám
Gyengén pigmentált az embrió – jól vizsgálható/manipulálható
-> Transzgenikus vonalak adta lehetőségek

A zebradiánió (Danio rerio), mint embriotoxikológiai modellszervezet

ALKALMAZOTT MODELL

Az embrionális hematopoezis részletesen vizsgált
36 órás kortól már funkcionális makrofágok és neutrofil granulociták

Saját készítésű fényképek

Fajra adaptált kifinomított módszerek, humán betegség modellek



Tg(mpx:EGFP)

ANYAG ÉS MÓDSZER

Szubletális, embrionális 
bendiokarb-expozíció

Morfológiai elváltozások
detektálása

RNS-szekvenálás
Teljes transzkriptóm analízis

Vizuális érzékelés sérülésének vizsgálata 
Viselkedésvizsgálat

Retina fejlődés és működés-
asszociált gének - RT-qPCR

Morfometriai elemzés

Génontológiai (GO) analízis
ShinyGO

Acetil-kolinészteráz
enzimaktivitás

Immunrendszerre 
gyakorolt hatások

Neutrofil granulociták eloszlása és 
mennyisége az embrióban

Nitrogén-monoxid termelődés
az embrióban

FACS

Immunkompetencia vizsgálat
Szöveti sérülésen alapuló gyulladásos modellben

Immunrendszer és gyulladás-asszociált gének 
RT-qPCR

DAF-FM-DA



EREDMÉNYEK

Acetilkolin-észteráz enzimaktivitásra gyakorolt hatás

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



EREDMÉNYEK

Morfológiai elváltozások LC10 alatti tartományban, 4 napos zebradánió embriókon

DMSO
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EREDMÉNYEK

Teljes transzkriptóm szekvenálás és analízis
10 legszignifikánsabb mértékben gátolt illetve indukált biológiai folyamat

Fototranszdukció
Fényérzékelés

Környezeti stimulusok detektálása
Vizuális észlelés

Fény szenzoros feldolgozása 

Fényre adott válaszreakciók

Sugárzásra adott válaszreakciók

Szenzoros érzékelés

Neurális folyamatok

Egyéb, rendszer szintű folyamatok

FELDÚSULÁS MÉRTÉKE

GÉNEK SZÁMA

Citokinekre adott válaszreakció

Citokinekre adott sejt-szintű válasz

Citokin mediált szignalizációs útvonalak

Védelmi reakciók

Biotikus stimulusokara adott válaszreakciók

Egyéb organizmusokra adott válaszreakciók

Immunválasz

Immunrendszer szintű folyamatok

Külső stimulusokra adott IR-asszociált válaszreakciók

Stresszhatásra adott reakciók

FELDÚSULÁSI MÉRTÉKE 

GÉNEK SZÁMA



EREDMÉNYEK

Bendiokarb expozíció hatása az embriók fény-sötét szakaszra adott válaszreakciójára

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



EREDMÉNYEK

A bendiokarb fényérzékelésben és retinafejlődésben 
kulcsszerepet játszó génekre gyakorolt hatásai



EREDMÉNYEK

Bendiokarb expozíció hatása a gyulladás és immun-specifikus markergének kifejeződésére

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



EREDMÉNYEK

Bendiokarb expozíció hatása neutofil granulociták eloszlására és 
mennyiségére a 4 napos zebradánió embriókban

oldalnézet felülnézet 

FACS

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



EREDMÉNYEK

Bendiokarb expozíció hatása egy gyulladásos mediátor, a nitrogén-monoxid 
termelődésére a 4 napos zebradánió embriókban

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



EREDMÉNYEK

Bendiokarb expozíció hatása a neutrofil granulociták sebzés által 
indukált lokális gyulladásra adott válaszára

(saját készítésű ábra)

* statisztikailag igazolt különbség a kontroll csoporthoz (DMSO) viszonyítva, p < 0.05



ÖSSZEFOGLALÁS

A szubletális, embrionális bendiokarb-expozíciót követően:

• szignifikáns, nem-allometrikus alaktani különbségeket is tapasztaltunk

• a vizuális érzékelésben, valamint a veleszületett immunrendszer működésében kulcsszerepet játszó biológia
útvonalak kimagasló érintettsége mutatkozott meg

• a bendiokarb kezelt embriók fény-sötét szakaszra adott válaszreakciója koncentráció-függő csökkenést
mutatott, amely a retinaműködésben és fejlődésben szerepet játszó gének gátlásával párosult

• a neutrofil granulociták koncentráció-függő felhalmozódása és fokozott nitrogén-monoxid termelődés volt
tapasztalható az oldalvonal mentén, amely felveti az érzékelő neuromast központok károsodásának
lehetőségét

• a bendiokarb kezelés jelenetős kihatással volt a neutrofil granulociták szöveti sérülésre adott
válaszreakciójára

A bendiokarb tehát számottevő morfológiai és teljes transzkriptom szintű eltéréseket eredményezett a
zebradánió embriókban, első sorban a látás károsodását és immunmoduláns hatásokat magával vonva



KITEKINTÉS, TOVÁBBI CÉLOK

Eredményeink további feltáró munkák elvégzését szorgalmazzák:

• A szenzomotoros folyamatokra gyakorolt hatások vizsgálata komplex viselkedésvizsgáló rendszerben

• Az oldalvonal szerv érintettségének, részletesebb, sejt szintű vizsgálata

• Makrofág-specifikus transzgenikus vonal bevonása

• Az embriók kórszövettani elemzése
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