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Bevezetés 

 

A természetes (pl.: dél-alföldi) és az antropogén eredetű arzén-szennyezések (pl.: a 

tiszai ciánszennyezés és az ajkai vörösiszap-tározó átszakadása) mellett, az Európai Unióhoz 

történt csatlakozással, és a moratórium lejártával együtt életbe lépett, az ivóvizek és az 

élelmiszerek arzéntartalmára vonatkozó szigorítások teszik aktuálissá kutatásainkat. Egyre 

több tanulmány születik az arzéntartalmú vizek és talajok tisztításának lehetőségeiről, az 

arzén növényekre gyakorolt hatásáról, illetve a táplálékláncba kerülésének 

következményeiről. 

A növények arzén-felvétele mezőgazdasági és humán élelmezési szempontból is 

jelentős. A szárazföldi és a vízi növények képesek felvenni az arzént. A szerves arzén-formák 

mellett, mindkét szervetlen arzén-forma jelen lehet a növényekben, de arányuk eltérő, mind a 

különböző növényfajokban, mind a különböző növényi részekben. Vizsgálatainkban ezért a 

következő kérdésekre kerestük a választ: az arzéntartalmú talajvízben, öntözővízben 

előforduló alacsony (2-10 M) arzén-koncentráció milyen fiziológiai változásokat okozhat a 

növényekben? Hol található az arzén elsődleges támadási pontja? A mérgezés tünetei hol és 

hogyan jelentkeznek? Feltételeztük, hogy az arzén-mérgező hatásának egyik oka lehet az 

As(V)↔As(III) átalakulás.  Ki lehet-e védeni és hogyan az arzén toxicitásához jelentősen 

hozzájáruló oxidatív-stresszt? 

 

Anyagok és módszerek 

 

Kísérleteinkhez, a gyakorlati célokat szolgáló, laboratóriumi körülmények között, 

vízkultúrában jól termeszthető zöldségfélét, az uborkát (Cucumis sativus L. cv. Joker 1) 

választottunk. 

A növényeket klimatizált növénynevelő kamrában, módosított ¼-es Hoagland-

tápoldaton neveltük. A kísérleti beállításoktól függően az eredeti tápoldat 250 M foszfát 

koncentrációját lecsökkentettük 100, 10 illetve 2 M-ra. A vasat FeCl3 (10
-5 

M) vagy Fe(II)-

aszkorbát (10-5 M) formájában adtuk a növényeknek, melyhez az aszkorbinsavat (30 M) 

FeCl3-ban (10 M) oldottunk föl, amit a tápoldatok cseréjekor frissen készítettünk. A 

kísérletekben arzenitet (As[III]), arzenátot (As[V]), dimetilarzenátot (DMA), higanyt, Fe(II)-

aszkorbátot, szilíciumot használtunk különböző koncentrációkban. Az As-, Hg-, Fe(II)-
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aszkorbát- és Si-kezelt növények élettani paramétereit kezeletlen, (Fe(Cl)3) kontroll növények 

adataival vetettük össze. 
A víztelítési hiány meghatározásához levélkorongokat használtunk, amelyeknek 

megmértük a kiindulási-, a turgeszcens- és a száraz tömegét (Slatyer 1967). 

A sztóma konduktanciát, amely a sztómák nyitottságát a transpirációs víz 

átengedésének időtartama alapján, porométer (DELTA-T Devices Ltd.) segítségével 

határoztuk meg. 

A könnyezési nedv vizsgálathoz jól fejlett növényeket neveltünk, hogy a 

gyökérnyomás egy órán keresztül változatlan maradjon. A könnyezési nedvet hélium 

atmoszférában gyűjtöttük, 0°C alá hűtött edényekbe. Az összegyűlt könnyezési nedv tömegét 

mértük és HPLC-ICP-MS alkalmazásával analizáltuk (Andel, 1953). 

A gyökér megváltozott vezetőképességének igazolásához desztillált vízbe helyezett, 

4 különböző hőmérsékleten kezelt gyökeret használtunk (Singh et al., 2006). 

A lipidperoxidáció mértékét a malondialdehid (MDA) kimutatásán alapuló 

módszerrel határoztuk meg (Gosset et al., 1994). 

A hipokotil és a gyökér aszkorbinsav tartalmának meghatárázását aszkorbát 

oxidáz enzim segítségével, spektrofotométerrel (Shimadzu UV 2101PC) végeztük (Knörzer et 

al., 1996). 

Az aszkorbinsav oxidáz enzimaktivitását Oberbacher és Vines (1963) módszere 

alapján spektrofotométerrel (Shimadzu UV 2101PC) mértük. 

Elemanalitikai meghatározások (HPLC-ICP-MS, FIA) 

A könnyezési nedvet közvetlenül csatolt nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

kettősfókuszálású induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel (HPLC-ICP-MS) 

vizsgálták. A minták teljes arzéntartalmát áramlásos technikával (FIA-ICP-MS) határozták 

meg. A vizsgálatokat a MTA-ELTE Környezetkémiai Kutatócsoport és az UNESCO-ELTE 

Nyomelem Szatellit Központ végezte. 

Korábbi kísérleti eredményeinkből és az irodalmi adatokból tudjuk, hogy az arzén 

kémiai állapota nagymértékben befolyásolja a növényekre gyakorolt toxikus hatását. Ezért 

olyan vizsgálati eljárásokat kerestünk, majd alakítottunk ki, amelyek lehetővé tették az arzén-

formák kimutatását és lokalizálását a növényben. Kiküszöböltük a kémiai minta feltárási 

folyamatok során fellépő redox [As(V) ↔ As(III)] folyamatokat, így reális képet kaphattunk 

az arzén lokalizációjáról és az arzén oxidációs állapotáról a növényben. 

Az alkalmazott Röntgen fluoreszenciára alapozott vizsgálati eljárások során egy 

intenzív szinkrotron-nyaláb gerjeszti a minta elemeit. A gerjesztődés során az egyes kémiai 
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elemek karakterisztikus Röntgen fotonokat emittálnak (Röntgen fluoreszcencia), amelyek 

energiája egyértelműen azonosítja az adott elemet. 

Mini-X Ag analízis A hordozható röntgen-spektrométer segítségével méréseket 

végeztünk a Budapesti Műszaki Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetikai 

Tanszékén (http://www.reak.bme.hu). Összehasonlítottuk a 20, 40, 60, 80 és 100 M arzén-

kezelések hatását. A méréseket liofilizált uborka hipokotilon végeztük. 

Röntgenfluoreszcens konfokális leképezés (XRF-CI) A konfokális (XRF-CI) 

méréstechnikával a minta megfelelő helyzetű, kis térfogatú darabjából emittált sugárzás 

érzékelhető, a mért adatokból háromdimenziós térfogati analízis végezhető (De Samber 

2010a., 2010b.). Az XRF-CI (konfokális) vizsgálatokat a HASYLAB L nyalábcsatornájánál 

végeztük (http.://hasylab.desy.de/) 

XANES (X-ray Absorption Near Edge) A XANES analitikai technikával a mintában 

az arzén kémiai állapotát határozták meg. A XANES vizsgálatokat Grenobleben, a European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) (http://www.esrf.eu) nyalábcsatornájánál és 

Hamburgban a HASYLAB L nyalábcsatornájánál végezték (http://hasylab.desy.de/). 

 

Mintavétel és statisztikai számítások 

A munkánk során 2-3 független kísérletet végeztünk minden esetben, és egy kísérlet 

során 5-10 párhuzamos minta mérésére került sor. A mérések értékeléséhez kiszámítottuk az 

átlagot és a szórást (Microsoft Office Exel). Ahol az adatok értékelése szükségessé tette, a 

statisztikai kiértékelést az Instat 3.0 (GraphPad, Inc.) programmal, egy-utas ANOVA-val, 

Tukey-Kramer post-hoc teszt segítségével végeztük. 

 

Eredmények és következtetések 

 

1. Az irodalomban eddig vizsgált növényekhez hasonlóan az uborka is fölvette a 

tápoldatból az arzenátot, arzenitet és a dimetil-arzenátot. Jó tesztnövénynek bizonyult, mert 

könnyű nevelhetősége mellet az alacsony koncentrációban adott arzén-kezelésekre 

érzékenyen reagált, így ki tudtuk mutatni, hogy a tápoldatban jelen lévő arzén elsősorban a 

növény vízháztartását befolyásolja, és ez a hatás függ az uborka fejlettségi állapotától.  

2. Az As(V) az uborkában is a foszfát transzporteren keresztül vevődik föl. A  foszfát 

felesleg csökkenti az As(V)  felvételét míg az As(III) felvételét nem befolyásolta. Az As(III), 

az irodalmi adatok alapján, az aquaporin csatornákon keresztül jut be a növénybe. Az As(III) 

http://www.reak.bme.hu/
http://www.esrf.eu/
http://hasylab.desy.de/
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felvételéért a rizsben és a kukoricában a szilícium transzporterek a felelősek, amelyek nagy 

hatásfokkal szállítják a szilícium mellett az arzenitet is a sztélébe. Kísérleteink során 

uborkában nem tudtuk bizonyítani a szilícium pozitív hatását, sem a gyökképződés 

eliminálásán át, sem versengését az As(III) szállításában. 

3. Az arzén elsődleges támadási pontja az uborka gyökere, mivel benne az  As(V) → 

As(III)-má redukálódik, ennek következtében szabad gyökök keletkeznek, oxidatív stressz 

alakul ki, amely lipidperoxidációhoz és a membránok károsodáshoz vezet. Vizsgálataink 

alapján az arzén toxicitásának mértékét a növény fejlettségi állapota befolyásolta. A 

fiatal növényben növekedés gátlást és öregedési folyamatokat indukált. A stresszor hatására 

járulékos gyökerek képződtek. A hipokotilban megnövelte az aszkorbinsav koncentrációját és 

az aszkorbinsav-oxidáz enzim aktivitását. Mindezek biztosították a fiatal növények túlélését. 

Az 1 levéllel rendelkező növényben (érzékeny periódus) az As(V)-kezelés a gyökér és a 

hajtás turgorvesztését, a vízháztartás felborulását, a membránok dezorganizációját és a 

növények pusztulását okozta. Az érzékeny periódusban − a levelek intenzív növekedése során 

− az oxidatív károsodásokkal szemben az antioxidáns védekező rendszer nem tudott lépést 

tartani. Az aszkorbinsav koncentrációja és az aszkorbinsav oxidáz enzim aktivitása alig volt 

mérhető. A kezelés hatására a növény a kimerülés fázisába került. A 2-3 levéllel és fejlett 

gyökérrel rendelkező növényekben az As(V)-kezelés a kismértékű növekedés gátlás mellett, a 

gyökér részleges turgorvesztését okozta, a hajtás vízmegtartó képességét azonban már nem 

befolyásolta. A kezelt növények aszkorbinsav koncentrációja és az aszkorbinsav oxidáz enzim 

aktivitása a kontroll értékekéhez közelített. 

4. A tápoldathoz adott Fe(II)-aszkorbát mellett a növényeknél nem volt 

kimutatható az érzékeny periódus, a hipokotil turgerszcens maradt, az As(V) ↔ As(III) 

átalakulás közben képződő szabadgyökök eliminálódtak. 

5. A vízháztartás zavara mögött az arzén aquaporinokra gyakorolt hatása is állhat. 

Feltételezhető hogy a foszforiláció ↔ defoszforiláció során az As(V) helyettesítheti a 

foszfátot. Az As(V)- és a Hg(II)-kezelés megközelítően azonos mértékben gátolta a 

gyökér és a hajtás növekedését, a transpirációt, a víztelítettségi hiányt és a 

gyökérnyomás kialakulását. Az eredmények az aquaporinok szerepére utalnak. 

6. Munkánk során sikeresen alkalmaztuk biológiai mintákon a Röntgen fluoreszcens 

mikro-tomográfiát, a Röntgen-sugaras konfokális leképezés módszerét és a XANES technikát. 

Kiküszöböltük a kémiai minta feltárási folyamatok során fellépő redox (As(V) ↔ As(III)) 

folyamatokat, így kaphattunk reális képet az arzén elhelyezkedéséről és oxidációs állapotáról 

a növényben. Az uborka az arzén vegyületeit felveszi, átalakítja és transzlokálja. Az arzenáttal 



5 

 

kezelt növényekben a XANES vizsgálatok bizonyították, hogy az arzén oxidációs állapota a 

különböző növényi részekben változik. A spektrumok alapján az arzénnel kezelt növények 

gyökerében As(V), a hipokotilban As(V) és As(III) jelenlétét detektáltuk . A 

xilemnedvben a HPLC-ICP-MS módszerrel kimutatott uralkodó arzén-forma az As(III) 

volt. Röntgen fluoreszcens mikro-tomográfiával kimutattuk, hogy az arzén elsősorban a 

hipokotil epidermiszében, a vastagabb sejtfalú parenchima-sejtekben és a 

szállítószövetekben halmozódik fel. Az epidermiszben megjelenő magas arzén koncentráció 

a védekezés egyik módja lehet. A hipokotilban kimutatott arzén-formákból (As(V) és As(III)) 

következik, hogy nem csak a gyökérben, hanem a hipokotilban is megtörténhet az arzén 

átalakulása, amely oxidatív stresszt okozhat. 

 

Eredményeink alapján a következőket állapítottuk meg: 

i., Az arzén elsősorban a növény vízháztartását befolyásolja. A hatás függ az uborka 

fejlettségi állapotától.  

ii., Az arzenát az uborka gyökerében arzenitté redukálódik, a xilém nedvben az uralkodó 

arzén-forma az arzenit. Arzenát-kezelés mellett a hipokotilban arzenit mellett arzenát is 

előfordul. Az arzenát arzenitté történő redukciója során szabad gyökök keletkeznek, oxidatív 

stressz alakul ki, amely lipidperoxidációhoz és a membránok károsodásához vezet. 

iii., A tápoldathoz adott Fe(II)-aszkorbát az arzén kezelés toxikus hatását csökkenti. A 

hipokotil és a hajtás többi része is turgeszcens marad, a növény fejlettségi állapotától való 

függés, az érzékeny periódus nem mutatható ki.  

iv., Az első levél intenzív növekedése során a Fe-aszkorbát kezelés jelentősen megnöveli az 

aszkorbinsav és az aszkorbinsavoxidáz koncetrációját.  

v.,  Az As(V)- és a Hg(II)-kezelés megközelítően azonos mértékben befolyásolja az 

uborka növekedését és a vízháztartását. Az eredmények az aquaporinok szerepére utalnak. 

vi., Az arzén megtalálható a gyökér szövetekben, a hipokotil epidermiszében, a vastagabb 

sejtfalú parenchima-sejtekben és a szállítószövetekben. Az epidermiszben megjelenő 

magasabb arzén koncentráció a védekezés egyik módja lehet. 
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