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1. Bevezetés

A  talajszennyezés  napjaink  egyik  komoly  problémája,  az  egyre  növekvő  ipari  és

mezőgazdasági  tevékenységnek  köszönhetően.  A  talaj  szennyeződése  komoly  veszélyt

jelenthet  az  emberi  egészségre,  ezért  annak  megállapítása  elengedhetetlen,  az  ezzel

kapcsolatos kutatás pedig a környezettudomány fontos feladata. Az egyes szennyezőanyagok

talajbeli  koncentrációjának  meghatározása  ma  már  rutinfeladatnak  számít,  hiszen  számos

nagy hatékonyságú analitikai módszer áll  rendelkezésünkre. Ezek a mérések azonban nem

elegendőek a szennyezés talajbeli hatásának jellemzésére, hiszen a különböző élő szervezetek

(pl.:  növények,  talajlakó  férgek)  által  felvehető  szennyezőanyag  mennyisége  jelentős

mértékben függ a talaj és az adott biológiai rendszer tulajdonságaitól. Fontos szerepet játszik

például az adott szennyező kémiai formája, hiszen az eltérő oxidációs állapotú, vagy kémiai

környezetű szennyező elemek eltérő toxicitással rendelkeznek. Manapság elterjedőben vannak

az ún. bioindikációs vizsgálatok, melyek során egy adott élőhely élőlényeinek vizsgálatával

következtethetünk  a  szennyezés  mértékére.  Egy  adott  élőlényközösség  összetételének

megváltozása utalhat a szennyezés milyenségére, mértékére. 

A fonálférgek törzse az állatvilág meglehetősen népes és változatos csoportja. Minden öt

többsejtű  állatból  négy  ebbe  a  törzsbe  tartozik.  Méretük  széles  skálán  mozog,  a

mikroszkopikustól  (néhány  cm,  vagy  ennél  kisebb  testhossz,  µm-es  tartományba  eső

szélesség) a méteres hosszúságig és centiméteres szélességig terjed. Megtalálhatók édes- és

tengervízben,  talajban,  léteznek  továbbá  parazita  fajok  is.  A  talajlakó  fonálférgeket

előszeretettel  alkalmazzák  bioindikációs  célokra.  A  fonálférgek  törzsébe  tartozó

Caenorhabditis elegans-t évtizedek óta sikeresen alkalmazzák biológiai modellszervezetként,

számos  biológiai,  biokémiai  folyamat  vizsgálatában  felhasználják.  Ezt  kicsi  mérete,

ugyanakkor  meglehetősen  komplex  életműködése  teszi  lehetővé.  Ezek  alapján  a

talajszennyezés egyedszinten is vizsgálható fonálférgek felhasználásával. Az ezzel a témával

foglalkozó közlemények száma azonban meglehetősen kicsi a szakirodalomban.

A modern mikroanalitikai módszerek lehetővé teszik rendkívül kis tömegű (néhány  μg)

egyedi minták vizsgálatát. Röntgenspektrometriai módszerekkel meghatározható a mikro- és

nyomelemek koncentrációja a kis tömegű biológiai mintákban, sőt megfelelő mintaelőkészítés

után azok eloszlásáról, továbbá kémiai környezetéről is információ nyerhető. 
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2. Célkitűzés

Célul  tűztem  ki  egy  Európában  széles  körben  elterjedt  növényevő  fonálféreg  faj

(Xiphinema  vuittenezi)  egyedeinek  vizsgálatát  mikroanalitikai  módszerek  segítségével.

Elsődleges célom a talajszennyezés élő szervezetre kifejtett hatásának, a szennyező anyagok

felvételének, azoknak az állatok szervezetén belüli eloszlásának és speciációjának vizsgálata

volt. Kutatásaim a réz, a króm és a cink, mint viszonylag nagy gyakoriságú szennyező elemek

hatásának vizsgálatát célozták. Réz és króm esetén a kezelésekhez vizes oldatokat használtam.

Cink  esetén  a  nano  ZnO  hatásának  vizsgálata  volt  a  fő  cél,  nano  ZnO-szuszpenziót

alkalmazva  kezelőszerként.  Terveim  közt  szerepelt  továbbá  az  összehasonlítás  egyéb

cinktartalmú vegyületek hatásával: nagyszemcsés ZnO-szuszpenzió, ZnSO4-oldat.

Célul  tűztem  ki  egy  mikroszkopikus  fonálférgek  mikro-  és  nyomelemtartalmának

meghatározására  alkalmas  módszer  kifejlesztését,  melynek  segítségével  egyedi  minták

vizsgálhatók. Totálreflexiós röntgenfluoreszcens (TXRF) spektrometriai módszer fejlesztését

terveztem, a módszer optimalizálása mellett célom volt – hiteles referenciaanyag hiányában –

független fizikai elven alapuló analitikai technikával történő összehasonlítás. A kifejlesztett

módszerrel a fentiekben említett elemek felvételének különböző paraméterektől (pl.: kezelési

koncentráció,  idő)  való  függését  kívántam  vizsgálni.  További  célom  volt  a  kezelések

hatásának vizsgálata az állat esszenciális mikro- és nyomelemtartalmára.   

Célom volt  egy mintaelőkészítési  módszer  kifejlesztése,  melynek segítségével  biológiai

minták  vizsgálhatók  pásztázó  elektronmikroszkópia  (SEM),  elektronsugaras  mikroanalízis

(EPMA),  fókuszált  ionsugaras  megmunkálás  (FIB) és XANES spektrometria  segítségével.

Gyorsfagyasztást  követő  liofilizálást  alkalmaztam,  célul  tűztem  ki  a  módszer

alkalmazhatóságának  vizsgálatát  két  szempontból:  a  mintaelőkészítés  állat  struktúrájára

kifejtett  hatásának,  valamint  a  nagy  intenzitású  sugárzás  (elektron-,  ionnyaláb,

szinkrotronsugárzás) mintára gyakorolt hatásának vizsgálata.

Célul tűztem ki a három fent említett elem eloszlásának a vizsgálatát az állat testén belül

EPMA  és  FIB  módszerekkel.  Rézzel  kezelt  állat  esetén  a  kutikula  és  a  szájszerv

elemfelvételben  betöltött  szerepének  vizsgálatát  céloztam  EPMA módszerrel.  Mindhárom

elemnél  célom  volt  keresztmetszeti  egydimenziós  elemeloszlások  vizsgálata.  A

keresztmetszetek elkészítéséhez a FIB, az elemeloszlások vizsgálatához az EPMA módszert

terveztem használni. 

További  célom volt  a  mesterséges  kezeléssel  bevitt  réz  és  cink  kémiai  környezetének

vizsgálata az állat szervezetében XANES technika segítségével. Célul tűztem ki egyrészt a
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különböző  kezelési  körülmények  XANES spektrumra  gyakorolt  hatásának  vizsgálatát  (pl.

kezelési  idő,  kezelőszer  kémiai  formája,  koncentrációja),  másrészt  a  referenciavegyületek

spektrumaival történő összehasonlítást.

Alkalmazott módszerek

A  fonálférgeket  a  talajból  történő  kinyerésük  után  csapvízben  tartva  szállítottuk  a

laboratóriumba.  Vizsgáltam az  éheztetés  hatását,  megállapítottam,  hogy az  öt  napig  tartó

éheztetés az optimális, ezért a talajból történő kinyerés és a kezelések, vagy amikor ilyen nem

volt,  a  mintaelőkészítés  megkezdése  között  öt  nap  telt  el,  ezalatt  az  állatokat  csapvízben

tároltam.  TXRF  spektrometriai  módszert  fejlesztettem,  ennek  során  vizsgáltam  hideg

oxigénplazmás  roncsolás  hatását.  Megállapítottam,  hogy  két  óráig  tartó  roncsolás  az

optimális. Vizsgáltam kezeletlen állatok mikro- és nyomelemtartalmát 11 egyedi fonálféreg-

mintából. Az állatok tömegének meghatározása becsléssel történt testhosszuk és legnagyobb

testátmérőjük mikroszkóp segítségével  történő mérésével.  Az állatokat  kvarclap  hordozón

roncsoltam gallium belső  standard-et  tartalmazó  tömény salétromsavoldat  segítségével.  A

mérések  során  Mo  Kα gerjesztést  alkalmaztam,  a  mérési  idő  500  s  volt.  A  kapott

eredményeket összehasonlítottam induktív csatolású plazma tömegspektrometriai (ICP-MS)

vizsgálatokkal.  Három  mintát  készítettem,  mindegyik  100  állatot  tartalmazott.

Mikrohullámmal segített gőzfázisú feltárást végeztem, tömény salétromsav- és 30% hidrogén-

peroxid-oldat felhasználásával. A mintákhoz a mérés előtt gallium belső standard-et adtam. A

kifejlesztett  TXRF  spektrometriai  módszert  alkalmaztam  mesterséges  kezeléseknek  kitett

fonálférgek  vizsgálatára.  A következő  kezelőszereket  alkalmaztam:  CuSO4-,  KCr(SO4)2-,

K2CrO4-,  ZnSO4-oldatok,  valamint  nagyszemcsés  és  nano  ZnO-szuszpenziók.  A réz-  és

krómtartalmú kezelőszerek  esetén az oldatok térfogatuk felében centrifugálással  előállított

talajoldatot  tartalmaztak.  Cinktartalmú kezelőszerekként  vizes  oldatokat  (ZnSO4),  illetve a

kezelés megkezdése előtt fél óráig ultrahangos rázatásnak kitett szuszpenziókat használtam.

Vizsgáltam  az  állat  elemtartalmának  kezelési  koncentrációtól  való  függését  az  egyes

kezelőszerek  esetén.  A CuSO4-oldattal  történő  kezelés  esetén  a  rézfelvétel  időfüggését  is

tanulmányoztam.  Bizonyos  esetekben  előzetesen  elpusztított  állatokat  is  kezeltem  és

vizsgáltam TXRF módszerrel. Kezelésenként 3-5 mintát vizsgáltam.

Elvégeztem a kezelésekhez használt nagyszemcsés és nano ZnO-szuszpenziók jellemzését

különböző  fizikai  és  kémiai  módszerek  felhasználásával.  A nano  ZnO-szuszpenzióban  a

részecskék méreteloszlását  dinamikus  fényszóródási  méréssel  határoztam meg.  A nano és
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nagyszemcsés ZnO-szuszpenziókban a részecskék méretét és morfológiáját SEM és pásztázó

transzmissziós  elektronmikroszkópos  módszerekkel  tanulmányoztam.  A  kristályszerkezet

megállapítása érdekében röntgen-pordiffrakciós vizsgálatokat végeztem a szilárd mintákból.

Néhány  szennyező  elemet  EPMA  módszerrel  azonosítottam.  Az  oldatba  jutott  cink

koncentrációjának  meghatározása  érdekében  TXRF  vizsgálatokat  végeztem.  Három

különböző koncentrációjú (5, 50, 250 mg/L) és három különböző pH-értékre beállított (5,5;

6,3;  7,0)  nagyszemcsés  és  nano ZnO-szuszpenziót  vizsgáltam.  A szuszpenziók elkészítése

után  24  órával  centrifugáltam  őket  (20  perc,  13.000  g),  majd  a  felülúszó  cinktartalmát

határoztam meg TXRF módszerrel.

Elemeloszlási és XANES vizsgálataim során is gyorsfagyasztást (zárt edényben lévő minta

folyékony  nitrogénbe  mártva  2  percig)  követő  liofilizálást  (72  óra)  alkalmaztam

mintaelőkészítésként. Előbbi esetben a minták a kezelést követően alumínium mintatartóra

rögzített  Carbon  Adhesive  Tape  kétoldalú  ragasztóra,  utóbbi  módszernél  3512  Kapton

window film hordozóra kerültek. A módszer szükségességének vizsgálata érdekében Carbon

Adhesive  Tape  hordozóra  rögzítettem  egy  fonálférget,  melyen  nem  végeztem  el  a

mintaelőkészítést. Ezt a mintát elektron- és ionnyaláb hatásának tettem ki, a liofilizált minták

vizsgálata során alkalmazott paraméterekkel.

Elemeloszlási  vizsgálatokat végeztem SEM, FIB és EPMA módszerek felhasználásával.

Mindhárom  szennyező  elem  hatását  vizsgáltam  az  adott  elemet  tartalmazó,  megfelelő

koncentrációjú  oldatok  és  szuszpenzió  alkalmazásával.  A réztartalmú  oldattal  kezelt  állat

fejében és kutikulájában EPMA vizsgálatokat végeztem, előbbi helyen elemtérképeket vettem

fel,  utóbbi  esetben  tíz  pontban  röntgenspektrumokat  az  állat  testhossza  mentén.  Három

különböző kezelést követően (Cu(NO3)2- és K2CrO4-oldat, valamint nano ZnO-szuszpenzió)

végeztem  keresztmetszeti  egydimenziós  elemeloszlási  vizsgálatokat.  A keresztmetszeteket

Ga+-ionokkal történő bombázással állítottam elő, a keresztmetszet felső részének védelme és a

jelentős galliumszennyezés elkerülése érdekében az állatot szűk platinacsíkkal vontam be. A

testközép környékén készítettem bemetszést mindhárom kezelést követően, míg a Cu(NO3)2-

oldattal kezelt állatnál a faroknál is. A keresztmetszetekben 3-5 előre meghatározott vonal

mentén végeztem elemeloszlási vizsgálatokat.

XANES vizsgálatokat a Helmholtz Zentrum Berlin BESSY II szinkrotronján Berlinben,

háromszor  a  BAMline,  egyszer  pedig  a  MySpot  mérőhelyen  nemzetközi  együttműködés

keretében  végezhettem.  A  mintaelőkészítés  az  állatok  esetén  az  előbbiekben  leírtaknak

megfelelően  történt.  A  BAMline  mérőhelyen  a  következő  kezeléseknek  kitett  mintákat

vizsgáltam: 1 mmol/L CuSO4-oldat,  24 óra;  1 mmol/L Cu(NO3)2-oldat,  24 óra; 0,5 mol/L
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CuSO4-oldat, 1 óra. A MySpot mérőhelyen vizsgált minták: 10 mmol/L CuSO4-oldat; 50 mg/L

nagyszemcsés és 50 mg/L nano ZnO-szuszpenzió, 24 óra kezelési idő mindhárom esetben. A

különböző referenciavegyületek vizsgálatához a  szilárd mintákat  porítottam, majd azokból

vékony  filmet  készítve  mértem  őket.  A  legtöbb  vegyület  kereskedelmi  forgalomból

származott,  a  CuS,  ZnS és  CuI vegyületeket  egylépéses  kémiai  reakcióban állítottam elő,

majd  a  kapott  csapadékokat  szűrtem  és  szárítottam.  Folyékony  referenciavegyületeket

állítottam  elő  5  mmol/L  koncentrációjú  CuSO4-  és  ZnSO4-oldatokat,  valamint  tízszeres

koncentrációjú különböző ligandumot tartalmazó oldatokat (cisztein, hisztidin, glutaminsav,

glicin, glutation) elegyítve. A fonálféreg-mintákat a BAMline mérőhelyen egy kb. 300 µm *

1350 µm méretű nyalábbal vizsgáltam a test közepénél. A MySpot mérőhelyen egy kb. 300

µm átmérőjű,  kör alakú nyalábot alkalmaztam, a CuSO4-oldattal  kezelt  minták esetén egy

pontban (testközép), a ZnO-szuszpenziókkal kezelteknél három helyen (fej, testközép, farok). 

Új tudományos eredmények

1.  Kifejlesztettem  egy  TXRF  spektrometriai  módszert,  mely  alkalmas  mikroszkopikus

fonálférgek egyedi  elemanalízisére.  Ily módon lehetővé vált  a természetes  környezetükből

származó Xiphinema vuittenezi faj egyedeiben a foszfor, kén, kalcium, kálium, vas, cink, réz,

nikkel és mangán nedves tömegre vonatkoztatott koncentrációjának meghatározása.

2. A rézionok felvételének vizsgálata során megállapítottam, hogy a kezelési  koncentráció

növelésével a fonálférgek réztartalma nő és telítést mutat. Ugyanakkor cinktartalmuk csökken,

azonban a kezelőszerben szintén jelen lévő – és az alkalmazott módszerrel mérhető – kén

koncentrációja nem mutat változást a fonálférgekben. 

3.  A  króm  felvételét  két  különböző  speciesz  (Cr(III)  és  Cr(VI))  esetén  vizsgáltam.

Megállapítottam, hogy a krómfelvétel telítést mutat mindkét esetben, de a felvétel mértéke

eltérő.  Kisebb –  környezeti  szempontból  releváns  –  koncentrációknál  Cr(III)  esetén  jóval

nagyobb mértékű a  felvétel  a  Cr(VI)-hoz viszonyítva,  azonban nagyobb koncentrációknál

fordított  trendet  tapasztaltam. A kezelőszerekben jelen lévő és TXRF módszerrel  mérhető

kálium és  kén  koncentrációja  a  fonálférgekben  ebben  az  esetben  sem mutatott  függést  a

kezelőszer koncentrációjától. A Cr(III)-tartalmú kezelőszer koncentrációjának növelésével a

férgek cinktartalma csökken, de ugyanez a jelenség Cr(VI)-tartalmú oldat esetén nem volt

megfigyelhető.

4.  A  cinket  azonos  koncentrációban  tartalmazó,  <50  nm  szemcseméretű  (a  vegyszer

specifikációja szerint) és nagyszemcsés ZnO-ból készített vizes szuszpenziók és ZnSO4-oldat
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felhasználásával végzett kezeléseket követő vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a legkisebb

kezelési  koncentrációnál  (5  mg/L)  nincs  szignifikáns  különbség  az  oldatból  és  a

szuszpenziókból  felvett  cink  mennyisége  között.  Ezzel  szemben  két  nagyobb  kezelési

koncentrációnál (50 mg/L és 250 mg/L) a felvétel szignifikánsan nagyobb a szuszpenziókból.

A ZnO szemcseméretének a nano tartományba való eltolódása nem járt a cink felvételének

növekedésével.

5.  Előzetesen  elpusztított,  illetve  élő  fonálférgek  azonos  kezelését  követő  vizsgálatával

megállapítottam, hogy a 10 mmol/L CuSO4- és 50 mmol/L KCr(SO4)2-oldattal történő kezelés

esetén  nincs  szignifikáns  különbség  az  élő  és  elpusztított  állatok  réz-,  illetve

krómfelvételében,  azonban  az  50  mmol/L  K2CrO4-oldattal  végzett  kezelést  követően  az

elpusztított  férgek  krómfelvétele  szignifikánsan  nagyobb  volt.  Ugyanilyen  különbséget

tapasztaltam nano és nagyszemcsés ZnO-szuszpenziók esetén is. A kezelés megkezdésekor

már  élettelen  állat  intenzívebb  elemfelvétele  arra  enged  következtetni,  hogy  az  élő

szervezetek a toxikus alkotók felvételét bizonyos mértékben gátolják.

6.  Kifejlesztettem  egy  mintaelőkészítési  módszert,  mely  alkalmazásával  elemeloszlási  és

XANES  vizsgálatok  végezhetők  fonálféreg-mintákban.  A folyékony  nitrogénben  történő

gyorsfagyasztást  követő  liofilizálás  az  állatok  struktúráját  nem változtatja  meg jelentősen,

ugyanakkor  lehetővé  teszi  vizsgálatukat  elektron-  és  ionnyalábbal,  illetve

szinkrotronsugárzással.  A módszer  alkalmazása  nem kerülhető  el,  mivel  a  nem liofilizált

minták komoly sérülést mutatnak a besugárzás után.

7.  Vizsgáltam  a  kezeléssel  bevitt  réz  és  néhány  esszenciális  elem  eloszlását  az  állatok

kutikulájában, valamint a szájszervben és az ajkakban. Megállapítottam, hogy a réz és a kén

koncentrációja a kutikulában a fonálférgek hossztengelye mentén a fejtől a farok felé haladva

nő és korrelációt mutat.  A szájszervben a kén koncentrációja lényegesen nagyobb, mint a

kutikulában, vagy az állat  keresztmetszetében, ugyanakkor a rézkoncentráció gyakorlatilag

azonos. Az ajak kén- és réztartalma is jelentős az említett két területtel összehasonlítva.

8. FIB technika segítségével létrehozott keresztmetszetekben a réz, króm és cink, valamint

két, a mintából EPMA módszerrel jól mérhető esszenciális elem (kén és foszfor) eloszlását

vizsgálva megállapítottam, hogy mindhárom kezeléssel bevitt elem hasonló eloszlási képet

mutat a kezelt  állatokban:  kívülről  az állat  belseje felé  csökken a koncentrációjuk.  A réz,

króm, cink, valamint a foszfor és a kén eloszlása közti lineáris korrelációk vizsgálata során

csak a Cu-S, Cr-S és Cr-P párok esetén találtam szoros korrelációt.

9.  Különböző  kezeléseknek  kitett  fonálférgek  és  egy  nem  kezelt  egyed  XANES

spektrumainak összehasonlító vizsgálatával megállapítottam, hogy a réz kémiai környezete
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eltér a kezelt és a kezeletlen (csak esszenciális elemként való felvétellel bíró) állatok esetén. A

kezelési paraméterek (kezelési idő, koncentráció, a kezelőszerben lévő anion) gyakorlatilag

nem befolyásolják a XANES spektrumok lefutását. A 10 mmol/L CuSO4-oldattal  24 óráig

kezelt  fonálféreg  spektrumát  illesztettem  referenciavegyületek  spektrumainak  lineáris

kombinációjával. Jó illeszkedést kaptam egy főként CuS-ot (41 %) és réz-cisztein komplexet

(27%)  tartalmazó  kombináció  esetén.  Ezek  alapján  a  réz  kéntartalmú  specieszekhez  való

kötődése valószínűsíthető. 

10. Vizsgáltam a ZnO-szuszpenziókkal kezelt fonálférgekben a cink kémiai környezetét, és a

lineáris  kombinációs  illesztést  elvégezve  megállapítottam,  hogy a  fő  komponens  az  állat

fejében, testközepénél és farkában mindkét (nagyszemcsés és nano ZnO) kezelés esetén a

Zn3(PO4)2 * x H2O. Az illesztések alapján a ZnO jelen van a fejben a mindkét esetben, a test

közepénél  csak  a  nagyszemcsés  ZnO-dal  történő  kezelés  esetén,  a  farokban  pedig  egyik

esetben sem volt megtalálható. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy az állat felveszi a ZnO-t –

függetlenül annak nagyszemcsés vagy nano voltától –, az a szervezetében biotranszformáción

megy keresztül és a cink elsősorban foszfortartalmú ligandumokhoz kötődik.

Következtetések, összefoglalás

A fent bemutatott módszerek alkalmasnak bizonyultak mikroszkopikus fonálférgek egyedi

analízisére.  Ezek  felhasználásával  további  kérdések  tisztázására  nyílik  lehetőség,  akár  a

bemutatott  szennyezőanyagok,  akár  más  talajszennyező  mikroelemek,  vagy  fémtartalmú

nanorészecskéknek fonálférgekre kifejtett  hatásának a  feltárása során.  Mindhárom vizsgált

elem (réz, króm, cink) esetén a kutikuláris  elemfelvétel  tűnik meghatározónak, szemben a

tápcsatornán keresztül történő felvétellel. Vizsgálataim alapján valószínűsíthető, hogy a réz

esetén kéntartalmú, cink esetén foszfortartalmú ligandumok játsszák a fő szerepet ezen két

elem  megkötésében.  Az  eddigi  vizsgálatok  alapján  nem  látszik  egyértelmű  különbség  a

nagyszemcsés és nano ZnO hatásában, ennek tisztázására további kutatás szükséges.
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