DOKTORI ÉRTEKEZÉS

ENZIMJELZÉSES IMMUNANALITIKAI
MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA
FENOXIKARB ÉS ATRAZIN NÖVÉNYVÉDŐSZERHATÓANYAGOK KIMUTATÁSÁRA

Le Thi My Hong

Témavezető: Székács András,
az MTA doktora
MTA Növényvédelmi Kutatóintézete
Konzulens: László Elemér
az MTA doktora
BME Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék

Magyar Tudományos Akadémia
Növényvédelmi Kutatóintézete
Budapest
2003

TARTALOMJEGYZÉK
oldal
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
1. BEVEZETÉS
1
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2
2.1. A növényvédő szerek mezőgazdasági szerepe és környezeti hatásai
3
2.1.1. A növényvédő szerek osztályozása
4
2.1.2. A gyomirtó szerek osztályozása
4
2.1.3. Triazin herbicidek
5
2.1.3.1. A triazin herbicidek típusai, hatékonysága és felhasználási köre 5
2.1.3.1.1. Szimmetrikus triazinok
5
2.1.3.1.2. Aszimmetrikus amino-triazinok
6
2.1.3.2. A triazin herbicidek hatásmechanizmusa
7
2.1.3.3. A triazin herbicidek lebomlása, hatástartama
9
2.1.3.4. A triazin herbicidek fizikokémiai adatai és környezeti
tulajdonságai
11
2.1.3.5. A triazin herbicidek kimutatása
12
2.1.4. A rovarellenes szerek osztályozása
13
2.1.5. Rovar növekedésszabályozók
13
2.1.5.1. A rovar-növekedésszabályozók típusai, hatékonysága és
felhasználási köre
14
2.1.5.1.1. Rovar juvenilhormon-agonisták és antagonisták
14
2.1.5.1.2. Rovar vedlésihormon-agonisták és antagonisták
15
2.1.5.2. A fenoxikarb hatásmechanizmusa
15
2.1.5.3. A fenoxikarb hatásmechanizmusa
18
2.1.5.4. A fenoxikarb fizikokémiai adatai és környezeti tulajdonságai 18
2.1.5.5. A fenoxikarb kimutatása
19
2.2. A növényvédő szerek kimutatásának immunológiai módszerei
19
2.2.1. Az immunoanalitika alapjai
20
2.2.2. Radioimmunoassay (RIA), fluoreszcencia-immunoassay (FIA)
21
2.2.3. Az ELISA technika
22
2.2.3.1. Az ELISA módszer elve
22
2.2.3.2. Az ELISA rendszerek felépítése
23
2.2.3.2.1. A vetélkedés (kompetíció) elvén alapuló
ELISA eljárás
24
2.2.3.2.2. A nem vetélkedő (konszekutív) ELISA eljárás
25
3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
26
3.1. Reagensek
26
3.2. Műszerek, berendezések, egyéb kellékek
26
3.3. Hapténszintézis és kapcsolás a hordozófehérjéhez
27
3.3.1. Hapténszintézis
27
3.3.2. A haptének kapcsolása hordozófehérjékhez
28
3.4. Immunizálás és a szérumok kinyerése
30
3.5. Enzimjelzéses immunoassay (ELISA)
31
3.5.1. Rögzített antigén-alapú ELISA eljárás
31
3.5.2. Rögzített antitest-alapú ELISA eljárás
32

3.6. Az ELISA módszer optimalizálása
33
3.7. ELISA alkalmazása a környezeti és biológiai mintákban
34
3.8. Fenoxikarbmeghatározás GC-MS módszerrel
37
3.9. Vékonyrétegkromatográfiás (VRK) módszer
38
3.10. UV-VIS spektroszkópia
39
4. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
40
4.1. De novo ELISA rendszer fejlesztése a fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó
kimutatására
40
4.1.1. Hapténszintézis és -konjugálás
40
4.1.2. A hapténsűrűségek megállapítása a fehérjekonjugátumokban
40
4.1.3. Az antiszérumok jellemzése
42
4.1.4. A szérumok kompetitív gátlási vizsgálatai
46
4.1.5. Az ELISA mikrotiter-lemezek vizsgálata
48
4.1.6. Keresztreakciók
50
4.1.7. A módszerparaméterek optimalizálása
53
4.1.7.1. A pH hatása
53
4.1.7.2. Szerves oldószerek
53
4.1.7.3. A blokkolóreagensek hatása
55
4.1.8. Az ELISA módszer alkalmazása különböző mintákon
56
4.1.8.1. Vízminták
56
4.1.8.2. Talajminták
57
4.1.8.3. Gyümölcsminták
58
4.1.8.4. Rovarszövetek
59
4.1.8.5. Halmájminták
60
4.1.8.6. Marhavér- és vízeletminták
61
4.1.9. Az ELISA rendszer validálása GC-MS módszerekkel
62
4.2. Kereskedelmi ELISA rendszer alkalmazása az atrazin gyomirtó szer
hatóanyag kimutatására
65
4.2.1. VRK módszerrel nyert eredmények
65
4.2.2. A fotometriás vizsgálat során nyert eredmények
66
4.2.3. Az ELISA vizsgálatok eredményei
69
4.2.3.1. Az ELISA teszt kalibrálása különböző triazinokkal
69
4.2.3.2. Atrazin lebomlása vízben és a talajban
71
4.2.3.2.1. Atrazin lebomlása vízben
71
4.2.3.2.2. Az extraháló oldószerek hatékonyságának
összehasonlítása
72
4.2.3.2.3. Atrazin kimutathatósága talajból
74
4.2.3.2.4. Atrazin lebomlása laboratórumi talajmintákban
75
4.2.3.2.5. Atrazin lebomlása szabadföldi talajmintákban
76
4.2.3.3. Atrazin kimutatása magyarországi talajokból és vízekből
80
5. ÖSSZEFOGLALÁS
83
6. TÉZISEK
86
7. IRODALOMJEGYZÉK
88
8. A PhD DOLGOZAT TÁRGYKÖRÉBEN SZÜLETETT KÖZLEMÉNYEK
9. A PhD DOLGOZAT TÁRGYKÖRÉN KÍVÜL – DE SZINTÉN ELISA MÓDSZERFEJLESZTÉS TEMATIKÁJÁBAN – SZÜLETETT KÖZLEMÉNYEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek munkámban és ezzel
hozzájárultak disszertációm elkészítéséhez.
Köszönöm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági
Kémia és Technológiai Tanszékének és Prof. László Elemérnek szakmai
konzulensemnek, hogy doktori iskolájukba felvettek.
Köszönettel tartozom a Varga József Alapítványnak, hogy számomra doktori
ösztöndíjat biztosított.
Hálásan köszönöm Dr. Székács Andrásnak, az MTA doktrának, témavezetőmnek, a
szakmai irányítást és segítséget, az emberi támogatást, bátorítást, türelmet, amely
nélkül ez a disszertáció nem készült volna el.
Köszönetet mondok az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének, hogy a kutatásaimhoz
szükséges eszközöket biztosította.
Köszönöm Dr. Tőkés Gábornak (FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) az
atrazinmérések elvégzéséhez nyújtott szakmai segítségét.
Köszönet illeti még:
Dr. Szurdoki Ferencet, a Kaliforniai Egyetem Rovartani Taszékének munkatársát a
hapténszintézisek elvégzéséért és az immunizálásért.
A Müncheni Műszaki Egyetem Vízkémiai és Kémiai Balneológiai Intézetét az
együttműködésért.

1. BEVEZETÉS
Doktori kutatómunkám alapvetően két fő irányba különíthető el: részint új, de
novo ELISA módszerek fejlesztése és jellemzése, részint pedig már kifejlesztett, a
kereskedelmi forgalomból vagy máshonnan elérhető ELISA rendszerek alkalmazása
különböző vizsgálatokban. Bár klasszikus értelemben az előbbi irány nevezhető
módszerfejlesztésnek, analitikai fejlesztési feladatokat – ha az előbbinél kisebb
mértékben is – a forgalmazott ELISA rendszerek alkalmazása is hozott.
Az első irányban új immunanalitikai módszer fejlesztésében a PhD munkám
részét képező vizsgálatok egyrészt a fenoxikarb nevű rovar-növekedésszabályozó
rovarellenes (inszekticid) hatóanyag kimutatására szolgáló ELISA rendszer fejlesztése,
részint pedig a – doktori dolgozatomban nem ismertetett – poliaromás szénhidrogén
vegyületcsalád, azon belül is elsősorban a pirén kimutatására szolgáló ELISA rendszer
fejlesztése voltak. Mindkét fejlesztés jelentős részben külföldi együttműködésben
zajlott, így a fenoxikarb kimutatására szolgáló ELISA rendszer kifejlesztését a
Kaliforniai Egyetem Rovartani Tanszékével (Department of Entomology, University of
California), míg a pirén kimutatására kidolgozott ELISA rendszer fejlesztését a
Müncheni Műszaki Egyetem Vízkémiai és Kémiai Balneológiai Intézetével (Institut für
Wasserchemie und Chemische Balneologie, Technische Universität München) közösen,
együttműködésben végeztük.
Munkám másik nagyobb részében mások által kidolgozott ELISA rendszereket
alkalmaztam. Ennek elsődleges és legjelentősebb része a triazin típusú gyomirtó szerek
(herbicidek), elsősorban is az atrazin kimutatására szolgáló kereskedelmi ELISA
rendszer (ImmunoSystems – Millipore) alkalmazása volt magyarországi talaj- illetve
vízminták atrazintartalmának meghatározására, de ide tartozott a kaptán gombaölő szer
(fungicid) kimutatására szolgáló mágneses részecsekehordozós ELISA rendszer –
doktori dolgozatomban szintén nem ismertetett – alkalmazása is.
A doktori kutatómunka során foglalkoztam más, korábban fejlesztett ELISA
rendszerek alkalmazásával is, így összehasonlító vizsgálatokat végeztem bizonyos
triazol fungicidek kimutatására fejlesztett ELISA módszerek, pl. a miklobutanil
kimutatására az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében, valamint más triazol
fungicidek (tetrakonazol, penkonazol) kimutatására az Universitá degli Studi di Milano
kutatócsoportja által fejlesztett ELISA módszerek felhasználásával. A doktori
disszertációval szemben támasztott tartalmi és terjedelmi követelményekre való
tekintettel a dolgozatban csak a két fent említett részterületre térek ki, de a dolgozathoz a
fent említett valamennyi munkaterület eredményeiről beszámoló szakcikkeinket is
mellékelem.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A vegyszeres növényvédelem az utóbbi évtizedek egyik ellentmondásos
területévé vált. Míg az ötvenes évektől kezdve a kialakuló ipari mezőgazdaság
elengedhetetlen eszköze volt, megítélése az ökológiai és környezetvédelmi szempontok
előtérbe kerülésével lényegesen kedvezőtlenebb lett. A növényvédőszerekkel
kapcsolatban mind a mai napig többnyire végletes véleményeket hallhatunk: van aki
továbbra is nélkülözhetetlen voltukat hangsúlyozza, míg mások a természetben vagy az
ökoszisztémában kiváltott kedvezőtlen hatásaikat emelik ki - nem ritkán mindkét
álláspont egyoldalúnak bizonyul. Ezen szakmai és társadalmi vitát tovább élezi a
biotechnológiai védekezési módszerek szintén vegyes megítélése.
A becslések szerint a növényvédőszerek használata nélkül a mezőgazdasági
termelés mintegy egyharmada veszendőbe menne [1]. A növényvédő szerek (különösen
a gyomirtószerek) emellett emberi fizikai munkát is kiváltanak, amely munka az agráripari termelésben kézi erővel már nem végezhető el. Mindez egyaránt vonatkozik a
mezőgazdasági kártevők mindhárom fő csoportja, a gyomok, a gombák és a rovarok
elleni védekezésre.
A gyomnövények káros hatása a termés csökkenésén kívül a talaj minőségének
csökkentésében (vízkészlet, tápanyagkészlet, hőmérséklet stb.) is jelentkezik. A
gyomirtásra tehát mindenképpen szükség van. Az emberiség évezredek óta tisztán
mechanikai eszközökkel védekezik a gyomok ellen: a kultúrák cseréje, vetésforgó és
talajmegmunkálás, valamint a vetőmagtisztítás is hozzájárul a gyomok okozta károk
alacsony szinten tartásához. A világ növekvő népessége, a táplálkozás hiányossága, az
egyre fokozódó mezőgazdasági munkaerő hiánya, és az a körülmény, hogy a
mezőgazdasági gépek csak gyommentes táblákon dolgozhatnak igazán jó hatásfokkal,
mind inkább megköveteli a kémiai vegyszerek alkalmazását a gyomirtás területén. A
vegyszeres gyomirtás jelentősége és előnyei: (a) átlagosan 15-20% terméstöbblet, (b)
könnyebb betakarítás, (c) tisztább a termés, (d) kisebb utónövény gyomosság, (e)
magasabb munkatermelékenység, (f) alacsonyabb kézi munkaerő felhasználás [2].
Hasonló mondható el a mezőgazdasági (és higiéniás) rovarkártevők elleni védekezésről
is: az iparszerű növénytermesztés intenziv védekezési technológiákat igényel a
rovarkártevők ellen, hiszen különben azok, mint terített asztalon, felszaporodnának a
természetes fajgazdagsággal (diverzitással) merőben ellentétes növényi monokultúrákon
[3].
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a növényvédő szerek negatív hatással
vannak a környezet biológiai egyensúlyára: (a) a lassan lebomló (perzisztens)
hatóanyagok vagy azok metabolitjai a talajban, felszíni vizekben felhalmozódva állandó
környezeti terhelést fejthetnek ki; (b) beépül(het)nek a táplálékláncba; (c) különféle
ökotoxikológiai problémákat okozhatnak; illetve (d) a növényvédő szerek hozzájárulnak
az ipari mezőgazdaság által kialakított, tágabb értelemben "nem természetes" környezet
(monokultúrák, egyes populációs csoportok visszaszorítása) fenntartásához. A fenti
ökológiai problémák enyhítésére vagy elkerülésére alakították ki az integrált
növényvédelem (Integrated Pest Management, IPM) alapkoncepcióját [4], amely szerint
egy adott termesztett növénykultúra esetében a termesztéstechnológia alapvető elemeit
(termesztési körzet, növényfajta, talajművelés, vetésforgó, növényápolás stb.) a
növényvédelem és növénytáplálás okszerű technológiai elemeivel (fizikai, mechanikai,
vegyi stb.) harmonizálják. A cél az, hogy minél kevesebb kémiai anyag, de minél több
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biológiai-környezetkímélő védekezési módszer, eljárás, anyag kerüljön felhasználásra
[4].
Az IPM valamint a környezet állapotkövetésének alapvető eleme az alkalmazott
növényvédő szerek illetve szermaradékok követő vizsgálata (monitorozása). A
megengedett – és a ténylegesen előforduló – szermaradék értékeket a mezőgazdaságban,
a termesztett terményekben, a gyártott élelmiszerekben és a környezetben egyaránt
szigorúan ellenőrizni kell, ami analitikai értelemben érzékeny, hatékony és könnyen
megvalósítható kimutatási módszereket igényel. Dolgozatomban egyes növényvédő szer
hatóanyagok, így a rovar növekedésszabályozó fenoxikarb (inszekticid), valamint a
triazin hatóanyagcsaládba tartozó atrazin (herbicid) kimutatásának immunanalitikai
módszereivel foglalkoztam, elsősorban az enzimjelzéses immunoassay (ELISA)
technika használhatóságának megítélése céljából.
2.1. A növényvédő szerek mezőgazdasági szerepe és környezeti hatásai
Bár az elmúlt években a mezőgazdasági biotechnológia soha nem látott, gyors
fejlődésnek indult, a mezőgazdaságban a kártevők elleni védekezés eddig ismert
módszerei közül a vegyszeres védekezés bizonyul a leghatékonyabbnak. Az
agrotechnikai és a mechanikai védekezés elsősorban a fertőzési veszély csökkentésére,
illetve bizonyos károsítók gyérítésére irányul. A növényvédő szerek a gyomok, kártevők
és kórokozók normális életfolyamatainak megzavarására, a szervezetek elpusztítására
vagy távoltartására szolgálnak. A növényvédő szerek elterjedt használata azonban
fokozott környezetvédelmi gondot okoz a felszíni vizek és a talajvíz szennyezése révén.
Az 1. ábra a növényvédőszerek és a környezet közötti kölcsönhatást mutatja.

1. ábra A növényvédő szerek sorsa a környezetben. Jelmagyarázat: HB herbicid (de az
ábra a legtöbb növényvédő szerre általánosítható).
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A növényvédő szerek sorsát a kijuttatás és a lebomlási folyamatok (biológiai,
kémiai, fotokémiai) mellett a következő tényezők határozzák meg: (a) abszorpció és
felszívódás a növényekbe és az állatokba; (b) fennmaradás a növényállományban majd a
termésben; (c) adszorbeálódás a talajon; (d) párolgás (mozgás a levegőn keresztül az
atmoszférába); (e) erózió (felületi lemosódás, oldódás); (f) kapilláris áramlás (mozgás a
talajon keresztül). A felsorolt folyamatok egymásra is kölcsönösen hatnak.
2.1.1. A növényvédő szerek osztályozása
A növényvédő szerek (peszticidek) három nagy csoportba oszthatók attól
függően, hogy milyen kártevőtípusra hatnak: (a) rovarölő szerek (inszekticidek); (b)
gombaölő szerek (fungicidek); (c) gyomirtó szerek (herbicidek). A kategóriákon belül,
illetve részben mellettük külöböző szakkifejezéssel nevezik el a kártevők egyes speciális
csoportjaira ható növényvédő szereket (pl. atkaölőszer = akaricid; levéltetveket irtó szer
= aficid; lárvaölőszer = larvicid; tojásölő hatású szer = ovicid; tojás és lárvaölő hatású
szer = ovolarvicid; fonalférgeket irtószer = nematocid; rovarriasztó szer = repellens;
rovarcsalogató szer = attraktáns; rovarsteriláló szer = kemosteriláns; puhatestűeket irtó
szer = limacid; rágcsálókat irtó szer = rodenticid; baktériumölő szer = bactericid;
vírusölő szer = viricid; algák ellen ható szer = algicid; fák vagy bokrok ellen hatószer =
arboricid; fűfélékre hatószer = graminicid; növényeket lombtalanító szer = defoliáns;
növényeket elszárító szer = deszikkáns). A növényvédő szerek kémiai szerkezetük
szerint lehetnek: (a) természetes anyagok (ezen belül is növényi, állati, gomba és
baktérium eredetűek) és (b) mesterséges anyagok (ezen belül szervetlen és szerves
vegyületek).
A növényvédő szereket ritkán használják tisztán: általában formulázás után
hozzák forgalomba őket. A formulázási segédanyagok befolyásolják a készítmény
tulajdoságait: az oldékonyságot, nedvesítőképességet, tapadóképességet stb. A
készítmények formulázás alapján különböző jelöléseket kapnak: EC = folyékony
készítmény; WP = poralakú permetezőszer; WS = vízoldható koncentrátum; G =
granulátum (280 - 2800 µm); FW = vizes szuszpenzió; D=porozószer (40-70 µm), FO =
olajos oldat; OSC = olajjal hígított koncentrátum; SP = oldható por; WSP = vízben
oldható por; DC = poralakú koncentrátum [5].
2.1.2. A gyomirtó szerek osztályozása
Maguk a herbicidek is több csoportba sorolhatók. Felhasználás szerint
megkülönböztetünk totális és szelektív herbicideket. Ez a megkülönböztetés a
hatóanyagok nagy részére nem jellemző, mert bizonyos vegyszerek totális és szelektív
herbicidként is viselkednek, a különbséget csupán a felhasznált anyag mennyisége vagy
a felhasználás időpontja határozza meg. Ezért jobb, ha a herbicideket hatásmódjuk
szerint osztjuk fel. E tekintetben a herbicideket két csoportba sorolhatjuk: (a)
talajherbicidek, melyek a növények gyökerein keresztül szívódnak fel és teszik tönkre a
növényt; és (b) levélherbicidek, melyek a növény föld feletti, zöld részén keresztül
szívódnak fel.
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A biokémiai hatásmód szerint – egyebek között – megkülönböztetünk
növekedésgátló és fotoszintézisgátló herbicideket [2, 6-8]. A kezelési mód a
herbicideket aszerint osztja fel, hogy a kultúrnövény fejlődése folyamán mikor
alkalmazzák. Igy lehetnek: (a) vetés előtti felhasználású (presowing); (b) vetés utáni, de
kelés előtti alkamazás (preemergens); (c) kelés utáni alkalmazás (posztemergens).
2.1.3. A triazin herbicidek
A gyomirtó szerek két legjelentősebb osztálya a fotoszintézis II. fényszakaszának
gátlásán alapuló karbamidszármazékok és a szimmetrikus triazinszármazékok. E
vegyületcsaládok közös tulajdonsága, hogy a kloroplasztiszokban akadályozzák a
fotoszintetikus elektronáramlást (lásd a 2.1.3.2. alfejezetet).
2.1.3.1. A triazin herbicidek típusai, hatékonysága és felhasználási köre
2.1.3.1.1. Szimmetrikus amino-triazinok
A szimmetrikus triazinszármazék herbicidek a 2,4-diamino-1,3,5-triazin
származékai, főbb képviselőik kémiai szerkezetét a 2. ábra mutatja be. A vegyületek
viszonylag merev alapvázon (az 1,3,5-triazinvázon) különféle szubsztituensek
elhelyezésével nagyszámú származékot ölelnek fel. Míg a triazingyűrű 4. és 6.
pozícióján található aminocsoportokon többnyire alkilszubsztituensek találhatók, a
gyűrű 2. helyzetű pillératomján a helyettesítőcsoport többféle lehet: klóratom, alkoxivagy alkiltiocsoport. A vegyületcsalád tagjait ezért szokás e szubsztituenseik alapján
tovább csoportosítani.
A 2. helyzetben klórszubsztituált sz-triazinok három legismertebb tagja (és
egyben a három legfontosabb triazin herbicid) az atrazin (1), a simazin (2) és a cianazin
(3) nevű vegyületek, amelyek a kukorica szelektív gyomirtó szereiként működnek. A
magyarországi kereskedelemben az atrazin Aktinit PK, a cianazin Bladex és a simazinAktinit DT néven ismeretes [5]. A három készítményt kukorica mellett más, mélyen
gyökerező kultúrnövények, négy évnél idősebb gyümölcsös és szőlő növényvédelmére
is használják. Magyarországon az Aktinit DT és az Aktinit PK mellett a terbutilazin (4)
is engedélyezett, amely szintén ebbe a csoportba tartozik. Négy évnél idősebb almás
termésű gyümölcsösök és szőlő gyomirtására használatos terbumetonnal (6) kombinálva
Caragard Combi 50 WP néven [5]. A klór-amino-triazinok vízben rosszul oldódnak,
ezért csak gyökérherbicidként használhatók. A rossz oldékonyság miatt lassú a hatásuk,
de hosszú a hatástartamuk.
A klór-amino-sz-triazinokhoz képest a metoxi-amino-triazinok jobban oldódnak
vízben, ezért levélherbicidként használatosak. Hatásuk gyors és a vegyületek kémiai
stabilitása miatt tartós is. A nem szelektív gyomirtószerek közé taroznak, ezért idősebb
gyümölcsösök és szőlő gyomirtására használják őket. Magyarországon két hatóanyag
engedélyezett: a szekbumeton (5) és a terbumeton (6) [2,5,8].
A triazingyűrű 2. helyzetében alkiltiocsoportot tartalmazó metil-tio-amino-triazin
származékok oldhatósága a klór-amino-triazinokénál szintén jobb, ezért gyors hatásúak,
de hatástartamuk rövidebb; főként kertészeti termékek, zöldségfélék stb. gyomirtására
alkalmasak. E csoportból Magyarországon négy hatóanyag engedélyezett: az ametrin (7)
(totális gyomirtó kombinációk tagjaként használják), a prometrin (8) (petrezselyem,
–5–

zeller, burgonya, sárgarépa, napraforgó, lencse és gyógynövények gyomirtására
használatos), a terbutrin (9) (szintén kombinációkban használatos kukorica preemergens
gyomirtására) és az aziprotrin (káposzta, hagyma növényvédelmére használatos) [5].
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2. ábra A szimmetrikus triazin herbicidek egyes képviselői: atrazin (Aktinit PK, 1),
simazin (Aktinit DT, 2), cianazin (Bladex, 3), terbutilazin (4), szekbumeton (5),
terbumeton (6), ametrin (Satrin, 7), prometrin (Sazin, 8), terbutrin (9) és
aziprotrin (10). Az aszimmetrikus triazin herbicidek egyes képviselői: metribuzin
(11) és metamitron (12).
2.1.3.1.2. Aszimmetrikus triazinok
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Meg kell említeni, hogy a triazin herbicidek között nem csak a szimmetrikus
1,3,5-triazin származékait találjuk, de aszimetrikus triazinszármazékokat is (2. ábra),
melyek közül a legfontosabbak az 1,2,4-triazin-5-on származékai, a metribuzin (11) és a
metamitron (12). A metamitron a cukorrépa szelektív gyomirtószere. A szelektív hatás
magyarázata az, hogy cukorrépa a molekula 4-amino csoportját enzimatikusan lebontja
és így a vegyületet hatástalanítja. A metribuzint a burgonya, paradicsom, lucerna és a
szója vegyszeres növényvédelmére használják. A metribuzin fény hatására vizes
közegben elveszti aminocsoportját, de nem érzékeny a növény lebontó enzimjeire [2,6].
2.1.3.2. A triazin herbicidek hatásmechanizmusa
A kereskedelemben forgalmazott herbicidek nagy része – kb. 50%-a – a
fotoszintézis gátlásán keresztül fejti ki a hatását [2,6,8]. A fotoszintézis a zöldnövények
kloroplasztiszaiban játszódik le. A fotoszintézist két részre oszthatjuk, fényreakcióra és a
sötétben is végbemenő biokémiai folyamokra. A kereskedemi forgalomban lévő
fotoszintézisgátló herbicidek mindegyike a fényreakciót gátolja. A fényreakció során
NADPH és ATP képződik, amelyek szükségesek a CO2 redukciójához. A kloroplasztisz
membránjában lokalizálódnak a fényreakciókat véghezvivő vegyületek, míg a
kloroplasztisz sztróma részében a sötétreakciók mennek végbe.
Gyakori eset az ún. második fényreakció gátlása, melynek lényege az, hogy a víz
disszociációjával képződött OH--ionok elektronját az ún. második pigmentrendszer
veszi át, és az első pigmentrendszer közreműködésével a NADP+-t redukálja NADPHvá.
H2O
2 OH-

H+ + OH-

H2O + 1/2 O2 + 2 eNADPH
NADP+ + 2 e- + H+
A víz bontása a tilakoid membrán belső részén történik, a NADPH képződése a
külső oldalon. A disszociációval képződő OH--ionok elhasználódnak, megmaradnak a
H+-ionok, ezen kívül a plasztokinon redukciója, majd visszaoxidálódása során is H+ionok jutnak a plasztisz belsejébe, melyek csak protoncsatornán keresztül juthatnak a
membrán külső oldalára. A protonáramlás során az energia az ATP képződésére
fordítódik. A fotoszintetikus elektrontranszport és az ATP-képződés összefüggéseit a 3.
ábra mutatja. Amennyiben a fotoszintetikus elektronáramlást gátoljuk, sem NADPH,
sem ATP nem képződik.
Az elektronoknak az OH--ionokkal való eltávolítása és a NADP+-ig történő
áramoltatása nagy energiát igényel. Ezt az energiát a fény szolgáltatja a
pigmentrendszerek segítségével. A pigmentrendszerek (PS.I és PS.II) centrumait (P700
és P680) körülvevő molekulák és karotinoidok felveszik a fénykvantumot és ennek az
energiáját átadják a centrumban levő klorofillnak. Az átvett energia hatására a
klorofillmolekulák gerjesztett állapotba kerülnek, elektronokat bocsátanak ki és
továbbadják azokat. Az elveszett elektronokat a víz elbontásából pótolják. Az OHelektronjait egy Q-val jelzett vegyület veszi át. Ha Q oxidált állapotban van, az elektront
továbbadja a plasztokinonnak. Ha Q redukált állapotú, az elektrontraszportlánc gátolt, az
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energiafölösleget ilyenkor fluoreszcencia formájában sugározza ki. A fotoszintézisre
ható herbicidek egy része úgy hat, hogy megakadályozza a Q-vegyület elektronjának
továbbítását. A herbicidek hatása elvileg a fluoreszcenciával vagy fényelnyeléssel
nyomon követhető. A leegyszerűsített elektronáramlási sorrendet a 4. ábrán tüntettem
fel. A bekarikázott számokkal jelöltem meg azokat a helyeket, ahol a folyamat gátolható.

3. ábra A fotoszintézis elektronátadási lépései [2]. Jelmagyarázat: Ps I. és Ps II. a
fotoszintézis – különböző pigmentrendszerekhez tartozó – I. és II. fényszakaszai;
Mn a vízbontó komplex mangántartalmú akceptorrésze; PQ plasztokinon; Q, B, a
fotoszintézis elektronátadási lépéseiben résztvevő vegyületkaszkád tagjai; P430,
P680,
P700
különböző
hullámhosszokon
fényelnyelést
mutató
pigmentkomponensek (a szám a maximális elnyelési hullámhosszra utal, nm
egységben kifejezve); cyt citokróma; PC plasztocianin; Fd ferredoxin.
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4. ábra A fotoszintézis sematikus folyamatábrája [2]. Jelmagyarázat: Ps I. és Ps II. a
fotoszintézis – különböző pigmentrendszerekhez tartozó – I. és II. fényszakaszai;
Mn a vízbontó komplex mangántartalmú akceptorrésze; PQ plasztokinon; Q, B, a
fotoszintézis elektronátadási lépéseiben résztvevő vegyületkaszkád tagjai;); Cyt
citokróma; PC plasztocianin; Fd ferredoxin, X, Y ismeretlen komponensek.
2.1.3.3. A triazin herbicidek lebomlása, hatástartama
A gyomirtószerek kiválasztásakor a gazdasági szempontok mellett a második
döntő tényező a hatástartósság, vagyis a szer hatástartama. Magyarország környezeti
viszonyai között szántóföldi növényeknél 2-4 hónapos, zöldségféléknél 1-3 hónapos,
ültetvényeknél 3-7 hónapos hatástartam kívánatos a herbicidektől. A gond ott van, ahol
olyan herbicideket használnak, melyek hatástartama 4-6 hónapos, ugyanis alkalmazási
tévedés vagy szakszerűtlen permetezés miatt olyan herbicid adag kerülhet ki, amelynek
lebomlása bizonytalan az adott tenyészidő alatt. Az I. táblázatban feltüntetem a
magyarországi viszonyok között az előírt dózisokban kipermetezett triazin herbicidek
hatástartamát (bomlási idejét) és az oldhatóságát.
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I. táblázat A fontosabb triazin herbicidek oldhatósága vízben [9,10].
Hatóanyag
atrazin
cianazin
metribuzin
prometrin
simazin
terbutrin

Hatástartam
[hónap]
6 - 12
2-4
6 - 10
2-5
6 - 14
4-6

Oldhatóság
[µg/ml]
28 (20oC)
171 (25oC)
1050 (20oC)
28 (20oC)
5 (20oC)
25 (20oC)

Amint már az 1. ábránál említettem, a herbicidek a környezetbe való kijuttatásuk
után átmosódást, párolgást és különböző bomlási folyamatot szenvednek [2,6,11,12]. A
triazinok degradációja a következő utakon történhet: (a) A talajban tiszta kémiai vagy
mikrobiológiai lebomlással. Ilyenkor az sz-triazinoknál maga a szubsztituálatlan
alapgyűrű savra és lúgra egyaránt érzékeny, és formamiddá alakul. A 2,4,6triszubsztituált triazinszármazékok viszont stabilabbak, a gyűrűjük nehezen esik szét.
Ehhez erélyesebb körülmények kellenek (lásd később). (b) Az atrazin biológiai
hatástalanodásakor egyes növényekben (kukoricában, cirok- és kölesfajokban)
benzoxazinszármazék hatására a klóratom hidroxicsoportra cserélődik, és ezután
különböző hatástalan sz-triazin gyűrűs anyagokra bomlik le. Ez magyarázatot ad az
atrazin kukoricára való szelektivitására. A cellulóz leköti a klór-amino-triazinokat. A
folyamat a klóratom és a cellulóz OH-csoportja közötti kémiai kötéssel (kemiszorpció)
magyarázható. Ez a kötés viszont gyenge, bizonyos esetben (pl. magas hőmérsékleten) a
kötés szétszakadhat, a herbicid felszabadul és hatékonnyá válik. A folyamat veszélyt rejt
magában, így minden olyan terület, ahol nagy tömegű szerves anyagot szántottak alá,
nagyobb figyelmet igényel. Az atrazin környezeti és biológiai lebomlását az 5. ábra
szemlélteti.
Az erősen savas talajokon a triazinok is hatástalanok. Egyrészt a savas közegben
növekvő vízoldékonyságuk miatt a triazinok könnyen lemosódhatnak a talaj mélyebb
rétegeibe, [7] másrészt a triazingyűrű felszakad vagy a szubsztituensek cserélődnek. A
metil-merkapto-amino-triazinok és metoxi-amino-triazinok bomlása is a fentiekhez
hasonló [11,12,13].
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5. ábra Az atrazin kémiai és biológiai átalakulása [11,12]. Jelmagyarázat: Bi. biológiai
lebomlás; P. lebomlás növényekben; S. talajbeli lebomlás; Envir. környezetbeli
lebomlás.
2.1.3.4. A triazin herbicidek fizikokémiai adatai és környezeti tulajdonságai
A fizikai adatok a mérés körülményei szerint változhatnak. Ezért különböző
irodalmak eltérő adatokat közölnek attól függően, hogy milyen körülmények között
hajtották végre a vizsgálatot. A II. táblázatban feltüntettem a triazin herbicidek
fizikokémiai adatait [9,10]. Az intervallumok azt mutatják, hogy eltérő mérési
körülmények között az adatok abban az intervallumban ingadozhatnak. Calvet és mtsai
[14] a klór-triazinok (atrazin, propazin és simazin) vízbeli kioldódásának kinetikáját
vizsgálták: megfigyelték a pasztilla kiszerelésű poralakú gyomirtószerrel összekevert,
álladóan rázott oldat koncentrációjának a növekedését. A koncentráció meghatározását
UV abszorpciós spektroszkópiás úton végezték (λ=222 nm). A vizsgálati
eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a vízbeli kioldódása jelentősen
csökken a hőmérséklet csökkenésével. Vizsgálataik azt is megerősítik, hogy a környezeti
tényezők (talaj, eső) befolyásolják a gyomirtószer hatékonyságát.
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II. táblázat Egyes triazin herbicidek fiziko-kémiai adatai
Név

ÖsszegMólképlet
tömeg
C9H17N5S 227,33
C8H19ClN5 215,69

Halmazállapot
kristályos
kristályos

cianazin C9H13ClN6 240,70
metribuzin C8H14N4OS 214,29
prometon C10H19N5O 225,30

kristályos
kristályos
kristályos

prometrin C10H19N5S 241,37

kristályos

propazin

C9H16ClN5 229,70

kristályos

simazin

C7H12ClN5 201,66

kristályos

simetrin

C8H15N5S

kristályos

ametrin
atrazin

a

213,30

O.p.
[oC]
84-85
176

Formulázott
típus
-szuszpenzió,
por, granulált
167,5-169
mf
125,5-126,5
mf
91-92
por, emulziókoncentrátum
118-120 por,szuszpenziókoncentrátum
212-214
por, oldat,
granulált
225-227 por,szuszpenziókonc.,granulált
82-83
granulált

Tenzió
[mPa]a
0,365
0,039
0,0002
0,058
0,306
0,165
0,004
0,0029
0,095

A vegyület 20oC hőmérsékleten mért gőznyomása (kivéve az ametrin, atrazin,
prometrin és simazin hatóanyagokat, ahol csak 25oC-on mért adat állt
rendelkezésre).

2.1.3.5. A triazin herbicidek kimutatása
A triazinoknak talajból, talajvízből ill. a növényi terményekből történő
kimutatására kolorimetria [15], vékonyrétegkromatográfia [16-18], valamint GC, HPLC
[15,19-22] és – az utóbbi évtized eredményeképpen – immunanalízis [23-29] ismeretes.
A minta típusától és a vizsgálat jellegétől függően választják meg a megfelelő vizsgálati
módszert. Ha technikai hatóanyag vagy készítmény tisztaságát ellenőrizzük, viszonylag
egyszerű módon, GC vizsgálattal lehet végrehajtani [19]. A környezeti víztartalmú minta
(felszíni víz, talajvíz, talaj stb.) esetén a vizsgálat bonyolultabb: a hagyományos
kromatográfiás vizsgálatokhoz először szerves oldószerbe kell vinni a mintát, ezt
követően extrakciót kell végezni, mely alatt az oldószeres megosztás történik. Ezután a
kapott anyagot oszlopkromatográfiával kell tisztítani. E műveletsorozat után lehet csak
kimutatást elvégezni [17]. A kromatográfiás módszerekkel összehasonlítva az
immunanalízis kimutatási technikái gyors és érzékeny detektálási módszerek
[23,26,30,31].
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2.1.4. A rovarellenes szerek osztályozása
A rovarellenes szereket (inszekticidek) az általuk érintett rovarszervezetek köre
szerint feloszthatjuk: (a) politoxikus, azaz széles hatásspektrumú, majdnem minden
rovarra hatásos szerekre, (b) oligotoxikus, azaz csak néhány hasonló rovarfajra hatásos
szerekre, (c) monotoxikus, vagyis szelektív, azaz csak egy-egy rovarfajra ható szerekre
[2,6,7]. Adott rovarölő szerrel szemben támadt követelmények, hogy biztos hatást
nyújtson a kártevők ellen, hogy ne legyen fitotoxikus, hogy szelektív legyen (ne legyen
mérgező a hasznos rovarokra és a kártevő ragadozórovarjaira, melegvérűekre ne legyen
toxikus, káros ökotoxikológiai hatást ne fejtsen ki, valamint gazdaságos és
környezetkímélő legyen.
A rovarirtó szerek származásuk szerint lehetnek természetes eredetű és
szintetikus vegyületek, szerves és szervetlen anyagok egyaránt. A természetes rovarölő
szerek többnyire rendkívül labilisak, fényérzékenyek, szabadföldön abiotikus tényezők
(levegő, víz, napfény stb.) hatására gyorsan elbomlanak, kivonásuk pedig a növényekből
vagy ritkábban az állatokból nagyon költséges. E hatóanyagok rendszerint nagy
molekulatömegű, bonyolult vegyületek, amelyek nehezen szintetizálhatók és
mesterséges előállításuk még költségesebb; tanulmányozásuk mégis jelentős szereppel
bír, mert a vegyületek módosítása, funkciós (toxofor) csoportjuk más, könyen
szintetizálható és új, olcsó molekulacsoportokkal való összekapcsolása révén az eredeti
anyagoknál biológiailag hatásosabb szintetikus hatóanyagokat kaphatunk. Adott
természetes inszekticidekre és ezek mesterséges analógjaira példa – egyebek között – a
természetes piretrumok és a belőlük fejlesztett piretroidok (ún. taglóhatású (knock-down)
idegbénító szerek, melegvérűekre nem mérgezőek, nem alakul ki ellenük rezisztencia,
környezetkímélőek, drágák). További temészetes eredetű inszekticidek a rotenoidok, a
kvasszin, különféle alkaloidok és entomopatogén rovarölő szerek [6].
Az integrált növényvédelem (IPM) bevezetése óta egyre inkább olyan kémiai
hatóanyagok kerülnek előtérbe, amelyek nem közvetlenül pusztítják el a rovarokat,
hanem csak közvetve járulnak hozzá a kártevők elleni védekezéshez. E szerek általános
jellemzői, hogy hatékonyak, szelektívek és környezetkímélők. Ide tartoznak a
rovarriasztó anyagok (repellensek), a rovarcsalogató anyagok (attraktánsok, feromonok),
a kemosterilánsok, viselkedésszabályozó anyagok (pl. táplálkozásgátlók) és a
metamorfozisra ható szerek. Utóbbiak a specifikus rovarhormonok, különösen a
bonyolult, többlépéses egyedfejlődést befolyásoló hormonok hatását befolyásolva
zavarják meg a rovarok fejlődési folyamatait.
2.1.5. A rovar-növekedésszabályozók
A
rovar
metamorfozisra
ható
szereket
más
néven
rovarnövekedésszabályozóknak (angol nevükből IGR) is szokás nevezni, hiszen ezek a
rovarok normális egyedfejlődését (tehát "növekedését") befolyásolják a teljes átalakulást
irányító hormonok működésének megzavarásával [6]. Ilyen hormonok a lárvaállapot
fenntartása irányában ható juvenilhormon és vedlést kiváltó vedlési hormon (ekdizon). A
két hormon egyensúlya szabja meg egy rovarlárva pillanatnyi állapotát, és ezen
egyensúly idő előtti megbomlása esetén a metamorfozis súlyos zavart szenved. A
hormonális szabályozást három típusú vegyülettel zavarhatjuk meg: a hormonanalógok
azok az anyagok, amelyek a szervezetbe bejutva a hormon élettani hatását "utánozzák",
azaz kiváltják ugyanazokat az anyagcsere folyamatokat, ezzel a természetes
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hormonhatást – az egyed számára káros mértékben – felerősítik. A hormonantagonisták
a természetes hatásával ellentétes irányban hatnak, tehát a természetes hormonhatást
elnyomják. A hormonszintézist gátló vegyületek pedig azáltal okoznak zavart a
hormonhatásokban, hogy a természetes hormonszinteket a hormont termelő biokémiai
mechanizmusokat megzavarva szorítják vissza. Az IGR vegyületek közé tartoznak még
a rovarok kültakarója, a kutikulána és az azt alkotó kitin létrejöttét gátló hatóanyagok is.
2.1.5.1. A rovar-növekedésszabályozók típusai, hatékonysága és felhasználási köre
2.1.5.1.1. Rovar juvenilhormon-agonisták és antagonisták
A rovarokban található juvenilhormonok (JH) egymással közeli rokon szerkezetű
szeszkviterpén vegyületek, melyek nélkülözhetetlenek a sikeres egyedfejlődéshez a
tojástól, a lárvaállapoton keresztül, a báb és az imágó állapotokig való teljes
átalakulásban. A JH-k felfedezésével és hatásuk megismerésével hatalmas lelkesedés
kísérte az ún. bioracionális rovarellenes szerek (így a rovar-növekedésszabályozók)
fejlesztését, mivel a szakemberek úgy vélték, a rovarokban nem fejlődhet ki rezisztencia
a saját hormonjaikkal analóg módon ható vegyületek (hormonanalógok ellen) [7]. Bő
egy évtizedes fejlesztés és számos JH-analóg (juvenoid) hatóanyagjelölt után két
szorosan vett JH-analóg vegyületből lett engedélyezett hatóanyag, ezek egyike a
metoprén, a másik a hidroprén [9]. A metoprén [32] volt az első rovarnövekedésszabályozó, amelyet engedélyezett rovarellenes szerként elfogadták az
Amerikai Egyesült Államokban: az ottani Környezetvédelmi Hivatal (az US
Environmental Protection Agency, US EPA) 75-250 g/ha dózisban engedélyezte a szer
szabadföldi kipróbálását a kanadai fenyőfát (Abies canadensis) pusztító Lambdina
fiscellaria (eastern hemlock looper) bábok és fejlett rovarok által erősen károsított
területen, ahol a kártevő komoly gazdasági veszteséget okozott [33]. Bár e két hatóanyag
fejlesztését nagyfokú optimizmus (és pénzügyi befektetési kedv) kísérte, ám végül
mégsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Utóbbinak egyik oka a vegyületek
fényérzékeny volta és csekély szabadföldi kémiai stabilitása volt: emiatt a metoprén
használatát csak bizonyos, környezeti hatásoktól védett alkalmazásokra (pl. raktári
rovarkártevők irtása, szúnyogirtás) javasolják [9].
Míg a metoprén és a hidroprén szerkezetileg JH szoros analógjai, a későbbiekben
kifejlesztett szintetikus JH-agonisták, a fenoxikarb (13) és a piriproxifen kémiai
szerkezete jelentősen eltér az eredeti hormonétól, hiszen a JH szekszkviterpén
szerkezetében szereplő egyenes szénlánc (izoprénegységek) helyett ezek aromás vagy
heteroaromás ariloxicsoportokat tartalmaznak (6. ábra). Mind a két vegyület oldódik
szerves oldószerekben és nem toxikusak az emlősökre. Emellett stabilitásuk kedvezőbb
az alkalmazás szempontjából, sőt a fenoxikarb bizonyos körülmények között olyan
mértékben stabil (pl. hidrolízissel szemben), hogy az akár környezeti kockázati tényező
(perzisztencia) is lehet.
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6. ábra A fenoxikarb (Insegar, 13) kémiai szerkezete.
A JH-analógok hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Úgy vélték, a
JH-analógok a természetes hormonokhoz hasonlóan hozzákapcsolódnak a rovar JHreceptoraihoz [34]. Mivel a rovar addig nincs hozzászokva a magas JH-szinthez, amíg az
embrió félig nem fejlődött ki, ennek fejlődése nem történik meg, és a tojás nem kel ki. A
lárva késői stádiumaiban alkalmazva a JH-analóg magas szintje hatására a kifejlett rovar
megtartja a lárva tulajdonságait, és ezek a rovarok általában szaporodásképtelenek [35].
Érthető, hogy a JH-analógok akkor hatnak legjobban, amikor a rovar saját JH-szintjei
alacsonyak.
A JH-antagonisták olyan vegyületek, amelyek gátolják a rovar juvenilhormon
hatását, vagy úgy, hogy gátolják a JH bioszintézisét, vagy (hormonhatás nélkül)
blokkolják a receptorhelyen való kötődését. Számos vegyülettípus áll fejlesztés alatt, de
kereskedelmi forgalmú inszekticid ebben a csoportban még nem született.

2.1.5.1.2. Rovar vedlési hormon agonisták és antagonisták
A szintetikus vedlésihormon-agonisták (pl. tebufenozid) a hormonok
receptoraihoz kötődve a hormonhatást ugyan kiváltják, de maga a vedlési folyamat
zavarokat szenved, nem megy végbe teljesen a valódi hormon hiánya miatt. Mivel
azonban a vedlési hormon a JH-knál összetettebb, szteroid (ekdiszteroid) szerkezetű, a
szintetikus analógok kémiai szintézise túlságosan soklépéses, illetve egyszerű szerkezetű
analógot keveset találtak.

2.1.5.2. A fenoxikarb hatásmechanizmusa
A fenoxikarb (RO 13-5223, Insegar, 13) és rokon vegyületei széles aktivitási
skálájú rovar-növekdésszabályozó (IGR) vegyületek [36-40], melyeket tárolt
terményeken, erdészetben, mezőgazdaságban és közegészségügyi rovarölőként
használnak [9,41-45]. A célrovarok a szúnyogok (Aedes, Culex és Psorophora fajok)
[46-55], a csótányfélék [56-65], a vöröshangya-termesz [66-68], a bolha [69-73] és más
fajok [74-83 ] a borsótripsz, a dohánysztripsz [83] és a kullancs [82] kivételével (III.
táblázat). Az Amerikai Egyesült Államokban vöröshangya-termeszek irtására is
engedélyezett [45,66], valamint a modern intergrált növényvédelem (IPM) is ajánlja
[41,84,85].
A fenoxikarb megzavarja a rovar specifikus metamorfotikus transzformációs
folyamatokat, és 5-10 g hatóanyag/ha dózisban alkalmazva több Lepidoptera és araszoló
rovar ellen hatékony gyümölcsökön, szőlőben, citrusfajtákban és olajbogyóban. A
hatóanyag erős JH-aktivitást mutat, s ezzel gátolja a felnőtt (imágó) fázisba történő
átalakulást, a korai lárvastádiumokban zavarja a vedlést, és megakadályozza hogy a
rovar a petéből kikeljen.
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III. táblázat A fenoxikarb és készítményei alkalmazásában célzott rovarfajok
Rovarfaj
Szúnyog
Aedes-fajok

Hatás

Irod.hiv

[46,47]

Aedes melanimon
Aedes communis
(árvízszúnyog)
Aedes stimulans

igen hatásos
0,06 kg hatóanyag/ha halálos dózis a bábozódó
egyedek számára (nem lárvaölőszer)
0,06 kg hatóanyag/ha halálos dózis a bábozódó
egyedek számára (nem lárvaölőszer)
Aedes aegypti kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés (QSAR)
(sárgalázszúnyog)

[48]
[49]
[49]
[50]

Culex-fajok
Culex tarsalis igen hatásos
szabadföldi tesztben 0,111 kg hatóanyag/ha hatásos
Culex quinquefascinatus igen hatásos
szabadföldi tesztben 0,3-0,5 ppb, 0,006-0,011 kg
hatóanyag/ha dózison igen hatásos
0,28 kg/ha dózisnál enyhe hatás vagy hatástalan
Culex peus 0,28 kg/ha dózisnál enyhe hatás vagy hatástalan

[48]
[51]
[48]
[51]
[52]
[52]

Psorophora-fajok
Psorophora columbiae igen hatásos, 10 g hatóanyag/ha, IPM
0,011-0,022 kg hatóanyag/ha dózison közepes/kiváló
hatás 24 órán belül

[48,54]
[53]

Más szúnyogok
Notonecta unifasciata kezelés a késői nimfaállapotban
0,034 kg hatóanyag/ha dózisnál peteölő hatás
Anax junius kezelés a késői nimfaállapotban
Pantala hymenaea kezelés a késői nimfaállapotban

[55]
[55]
[55]
[55]

Csótányfélék
Blattella germanica letális és fejlődési zavar hatások
(német csótány) irtásra használatos
hím- és nősténysterilizáló (SD50 13,66 és 18,04 µg/g)
sterilizáló hatás, csökkenti a nimfa/imágó arányt,
4,5 hónap vagy hosszabb időtartamra
10 µg/ml dózisnál hímek és nőstények termékenységét
egyaránt visszaszorítja, peteölő hatás
nősténysterilitás 100 ppm dózisnál,
abnormális fejlődés (göndör szárnyak),
piriproxifen/diflubenzuron kombinációban jobban hat
hatnapos nimfáknál halálozás 10 µg/ml dózisnál,
abnormális fejlődés (göndör szárnyak)
kezelt felületek, nem halálos vagy peteölő hatás, de
abnomális fejlődés (göndör szárnyak),
nem illó anyag (eltér a hidropréntől)
Blatta orientalis 48 mg hatóanyag /m2 felületi dózis nimfamortalitás,
(konyhai csótány) visszaszorítja/lassítja az imágóvá válást, ootéka nincs
vagy nem látható, alacsony életképesség és tojásrakás
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[56]
[57,58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]

JH fiziológiai hatások: a lárvák és nimfák juvenilis
állapotban maradnak, szaporodószervek fejlődési
rendellenességei

[65]

Hangyák
Monomorium pharaonis csalétekben
(fáraóhangya)
Solenopsis invicta (vörös csökkentett populáció (LOGIC)
importált tűzhangya)
Solenopsis invicta csalétekben

[66]
[67]
[68]

Bolhák
Ctenocephalides felis peteölő/csíraölő hatás 1,1 µg/cm2 koncentrációnál
(macskabolha) hosszantartóan (7 hónap) hat az imágóvá fejlődés
csökkentésében
kvantitatív szerkezet hatás összefüggés (QSAR)
növelt spermiumtranszformáció hímekben (JH hatás)
bábot kezelve, a felnőtté válás gyorsabb mint a kontroll
halálozás (nőstények számára magasabb 48 órán belül)

[69]
[70]
[71]
[72]
[73]

Más fajok
Trichoplusia ni JH szabályozás mRNS-szinten
(v-betűs aranybagoly) gátolja a 76 kDa-os metamorfózisfehérje működését.
JH és analógok elnyomják bizonyos (de nem minden)
metamorfózissal kapcsolatos hemocianin alcsalád
fehérjék működését.
Manduca sexta kitinolitikus enzimekre hat (melyek kitint emésztenek a
(dohányszender) külső vázon a vedlés során);
elnyomja az ekdiszteroid által indukált RNS-kitináz
akkumulálását
Locusta migratoria JH-agonista aktivitás a follikulus sejtekben
(keleti vándorsáska)
Cydia pomonella csökkenő oocitaszám
(almamoly) 50 ng /rovar dózison elnyomja a peteérést, emelkedett
JHE-aktivitás, zavar a JH-titer periodikus változásában
Musca domestica kvantitatív szerkezet hatás összefüggés (QSAR)
(házilégy)
Lucilia cuprina kvantitatív szerkezet hatás összefüggés (QSAR)
(döglégy)
Triatoma infestans abnormális fejlődés (ED50 0,02 µg/rovar)
Dermatophagoides farinae 10000 ppm dózisnál hatástalan
(amerikai poratka)
Ixodes dammini a bolhákra halálos dózison sincs peteölő hatás
(szarvaskullancs)
Bradysia coprophila erősen csökkenti a gombaszúnyog kikelését
Frankliniella nincs hatás a tripszpopulációkon
occidentalis
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[74]
[75]
[76]

[77]
[78]
[79]
[50]
[50]
[80]
[81]
[82]
[83]
[83]

A juvenilhormon-analóg hatáson túl a hatóanyag összetett hatást gyakorol a teljes rovar
hormonrendszerre [86-90]: a legújabb kutatások szerint a rovarokban egyebek között
tiroid hormonok is működhetnek (pl. fenoxi-fenil vegyületek), s e vegyületek a
fenoxikarbhoz hasonlóan JH-analóg hatással rendelkeznek [91]. Sőt, mi több, ahogy
fény derül a fenoxikarb és rokon rovar-növekedésszabályozók különböző hormonális
kölcsönhatásaira és az ezek folytán bekövetkező élettani hatásokra, az is nyilvánvalóvá
vált, hogy azon esetekben, amikor a megemelkedett JH-szint fokozza a rovar
életképességét, a rovar-növekedésszabályozó éppenséggel hasznos is lehet a túlélésben –
akár a kártevők számára is. Egy, a közelmúltban közölt szakcikk arról számol be, hogy a
karibi gyümölcslégy [Anastrepha suspensa (Loew)] hím egyedei között a
fenoxikarbkezelés az életszakaszuk korai időszakában párzó hímek esetében fokozta az
egyedek kémiai (feromon) kommunikációs és párzási aktivitását, s a közlemény külön
kitér e jelenség evolúciós következményeinek magyarázatára is [92]. Hasonlóképpen
életképesség-fokozó hatást figyeltek meg a német csótány (Blatella germanica)
esetében, ahol fenoxikarbkezelés hatására erősödő szaporodás volt tapasztalható. A
kísérletekben a nőstényeket és a hímeket a párzásig egymástól elkülönítve tenyésztették,
ám abban az esetben, ha a fenoxikarbbal kezelt nőstényeket közösen tartották, a párzás
után a szaporodási arány megemelkedett a kezeletlen kontrollhoz képest. (Egyedenként
elkülönítve tenyésztett nőstényegyedek esetében e hatás nem lépett fel.) A meglepő
hatást – a közösségi szinten vélhetőleg versengő módon fellépő – stimulált
oocitafejlődésnek tulajdonítják [93].

2.1.5.3. A fenoxikarb lebomlása
A farmakológiai vizsgálatok szerint állatokban (patkányban) a fenoxikarb
legfőbb lebontási útja a hidroxilálás (az etil-[2-[4-hidroxi-fenoxi)-fenoxi]-etil]karbamátig). Növényekben gyorsan degradálódik, talajban és vízben valamivel
lassabban (DT50 = 1,7 – 2,5 hónap (laboratóriumban), ~ 31 nap (mezőn), talajbeli
mozgása lassú, de nem bioakkumulálódik.

2.5.1.4. A fenoxikarb fiziko-kémiai adatai, környezeti tulajdonságai
A fenoxikarbot Dr. R. Maag Ltd. Düssel dorf, Svájc laborjában találták fel és
fejlesztették, az EUP 4334 és USP 4215139 szabadalmak védik. A hatóanyag
(C17H19NO4) tiszta formájában fehér, kristályos, szilárd anyag, olvadáspontja 49-54oC,
gőznyomása 8,67 x 10-7 Pa (25oC-on). Oldhatósága vízben 6 mg/l (25oC), etanolban 510,
acetonban 770, toluolban 630, n-hexánban 5,3, n-oktanolban 130 g/l. Nem fényérzékeny,
de erősebb fénysugárzásra fotolízist szenved, vizes oldatokban – savas, semleges és
lúgos körülmények között is – rendkívül lassan hidrolizál (50oC, pH 3, 7 és 9).
Kereskedelmi forgalomba a következő készítmények hatóanyagaként kerül: Insegar
(ACR-2907 B) WP (250g h.a./kg), Logic (ACR-2913 A) RB (10 g/kg) S. invicta ellen,
Torus EC (240 g/l) Blattodea és bolhák ellen.
Emlősökre gyakorolt toxikus hatása alacsony, szájon keresztül LD50 > 10000
mg/kg és bőrön keresztül LD50 > 2000 mg/kg. Patkányban és nyúlban allergizáló hatása
nincs, sem mutációt, sem magzatkárosítást vagy ártalmas hatást nem okoz a terhesség
során. Ugyanakkor enyhén fitotoxikus: körte, szőlő, citrus gyümölcsök néhány
fajtájának és dísznövényeknek kárt okozhat.
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Részben a hormonális hatások, részben fiziko-kémiai tulajdonságai okán
behatóan tanulmányozták a fenoxikarb szerepét az ökoszisztémában, valamint a nem
célzott szervezetekre gyakorolt hatásait [94-96]. Bár a fenoxikarb a hagyományos
növényvédő szereknél lényegesen szelektívebb, és a mezőgazdasági gyakorlatra
engedélyezett dózisokban alkalmazva bizonyítottan nem okoz kártékony hatást a
kérődzőkön (pl. birkákon) [97], bizonyos hasznos és nem célzott rovarokra mérgező
[98,99]. Példa erre a selyemhernyó (Bombyx mori) ahol kimutatták, hogy a fenoxikarb
változásokat okoz az aminosav-szállításban, elnyomja az ekdiszteroidindukált
kitináztermelést, s ezzel ún. “szövésgátló” (nonspinning) szindrómát (amikor a lárvák
renyhén bábozódnak, kevés selyemfonalat termelnek) és ennek következtében gadasági
veszteségeket okoz [42,89,100-103], de a hatóanyag toxikus vízi ökorendszerekre
[104,105], vízi gerinctelen élőlényekre [106-108] és a halakra [42,43,109,110] is.
Emiatt, valamint lassú lebomlása – tehát potenciális környezeti perzisztenciája – miatt
egyes alkalmazásaival kapcsolatban ökotoxikológiai aggályok merültek fel, ami egyebek
között azt is igényli, hogy a hatóanyag kimutatására és környezeti monitorozására
hatékony módszerekkel rendelkezzünk.

2.1.5.5. A fenoxikarb kimutatása
A fenoxikarb hagyományos analitikai kimutatási módszerei, így a vékonyrétegkromatográfiás (VRK), folyadékkromatográfiás (HPLC) [111-115] és gázkromatográfiás
(GC) [111,114,116-119] eljárások munkaigényesek, valamint költséges extrakciós és
tisztítási lépéseket igényelnek [111,112]. A jelenleg javasolt műszeres analitikai eljárás
fordított fázisú HPLC technológián alapul, mintaextrakcióval és Sep-Pak C18 tölteten
történő szilárd fázisú koncentrálással. A hatósági vizsgálatok jelenlegi gyakorlatában
fenoxikarbra termékanalízist HPLC, maradványkimutatást GLC vagy inkább HPLC
módszerrel végeznek. Kutatócsoportunkkal egyidőben más, külföldi laboratóriumok is
megkíséreltek immunanalitikai módszert kidolgozni a fenoxikarb kimutatására
[120,121].

2.2. A növényvédő szerek kimutatásának immunológiai módszerei
A humán és állatgyógyászati diagnosztikában elterjedten használják a kis
molekulák kimutatására is alkalmas enzimatikus immunanalitikai (ELISA) módszereket.
Ez a technika a mezőgazdasági kémia és a környezetvédelmi toxikológia – s ezen belül
is a növényvédőszer-analízis – terén azonban csak az elmúlt két évtizedben indult
fejlődésnek [122-126]. Az enzimjelzéses immunológiai technológiák (ELISA-k)
egyszerű és költségkímélő eljárásként alkalmazhatók a hagyományos szermaradványanalízis korlátjainak kiküszöbölésére. A növényvédő szerek ELISA kimutatása terén
magyar eredmények is születtek [127-140].
A nem radioaktív immunanalitikai módszerek (pl. ELISA) legnagyobb előnye,
hogy tisztítási műveletek nélkül vagy csak minimális tisztítással vizsgálhatók azok a
minták, amik a hagyományos analitikai módszereknél (GC, HPLC) bonyolult
előkészítést igényelnek. Másik előnyük, hogy viszonylag gyorsan végrehajthatók, és
egyszerűsített változatban azonnali helyszíni vizsgálatot is lehetővé tesznek. A néhány
órás időigényű laboratóriumi ELISA vizsgálat mennyiségi meghatározásra alkalmas,
költségben pedig versenyképes lehet a bonyolultabb kémiai módszerekkel.
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2.2.1. Az immunanalitika alapjai
Az immunológiai kimutatás azon alapul, hogy a magasabbrendű szervezetek
(gerincesek) specifikus reakciókkal védekeznek a testükbe került idegen anyagokkal
szemben. Egy idegen anyag (antigén) ellen a szervezet immunrendszere az ún.
humorális immunválasz során specifikus ellenanyagot (antitesteket) termel [141].
Az immunanalitikai vizsgálatokhoz a gerinces állatok szérumából kinyert
szelektív antitesteket használnak fel. Az ellenanyag (antitest) molekula sajátos
felépítésű, multifunkcionális fehérje, amely specifikusan meg tudja kötni az antigént.
Szérumfehérje elektroforézisekor az antitestek a β- és γ-globulinokkal együtt futnak,
ezért immunoglobulinoknak (Ig) nevezték őket. Az immunoglobulinokat kétféle
polipeptidlánc építi fel, a nagyobb molekulatömegű H-lánc ("heavy"= nehéz) és a kisebb
molekulatömegű L-lánc ("light"= könnyű). Normál szérumban a legnagyobb
mennyiségben az immuno-γ-globulin (IgG) fordul elő, amely két L-láncból (214
aminosav) és két H-láncból (446 aminosav) áll (7. ábra).
kötõhely

kötõhely

NH2

NH2

könnyû
lánc
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7. ábra Az immuno-γ-globulin (IgG) szerkezete.
Az IgG molekula két antigénkötő hellyel rendelkezik. Az antigénkötőhely
térszerkezete a felépítésében részt vevő aminosavak számától és elrendezésétől függ.
Néhány aminosav cseréje jelentősen befolyásolja az antigénkötő hely tulajdonságait, így
számtalan, különböző specifitású antitest létezik.
Az immunrendszer csak nagyobb molekulatömegű immunogénekre ad
immunválaszt. A kisebb molekulájú vegyületek (haptének) önmagukban nem váltják ki
az antitesttermelést, azonban nagy molekulahordozóhoz kapcsolva komplett antigénné
(immunogénné) alakíthatók. Hordozóként általában fehérjemolekulát használnak, és az
így kapott fehérjekonjugátumokkal immunizálnak (8. ábra).
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Haptén

Híd

Fehérjehordozó

8. ábra A kis molekulákkal kapcsolt immunogének (haptén-hordozó konjugátum)
szerkezete. (A szögletes zárójelek a molekulán belüli, különböző antigén hatással
bíró helyeiket (epitópokat) jelképezik.)
Az immunoanalitikai módszereket elterjedten használják. Ezen belül számos
jelzett antigénen vagy antitesten alapuló eljárást fejlesztettek ki és tökéletesítettek.
Ennek eredményeként nagy érzékenységű és szelektivitású vizsgálatok hajthatók végre:
ezek a fluoreszcencia-immunoassay (FIA), a radioimmunoassay (RIA), az enzimimmunoassay (EIA) és a – napjainkra szintén egyre elterjedtebb, kemilumineszcencián
alapuló – lumineszcencia-immunoassay (LIA).

2.2.2. Radioimmunoassay (RIA), fluoreszcencia-immunoassay (FIA)
A radioimmunoanalitika (RIA) alapja egy antigén és antitest közötti reverzíbilis
immunkémiai reakció [142]. Az RIA módszerekben a vizsgálandó vegyület ellen nyert
specifikus antitesteket reagáltatnak a mintában jelenlevő célvegyülettel, valamint annak
radioizotóppal jelzett származékával. A rendszerben egyszerre jelenlevő jelzett és hideg
antigén vetélkedik az antitest kötőhelyeiért (kompetíció). A reakció az egyensúly
eléréséig tart. Így mosás után a radioaktivitást lemérve lehet meghatározni a mintában
levő antigén mennyiségét.
A RIA módszerrel kis mennyiségű (10-1000 µl) mintából nagy érzékenységgel
(10-6 - 10-12 g/ml) és szelektivitással, pontosan és reprodukálhatóan lehet meghatározni a
mérni kívánt anyagot [142]. A RIA a leggyakrabban választott módszer lett az érzékeny
vizsgálatokra mind kis, mind nagy molekulatömegű vegyületeknél, különösen alkalmas
nagy számú minták vizsgálatára, de a reagensek rövid felezési ideje, a nagyon komoly,
drága berendezés, a detektáláshoz szükséges folyadékszcintillációs műszer költsége és a
szigorú biztonsági követelmények, melyek az izotóp használatánál szükségesek,
majdnem kizárják a RIA használatát a kisebb laboratóriumokban.
A fluoreszcencia-immunoassay (FIA) módszer működési elve hasonlít a RIA
módszeréhez, azzal a különbséggel, hogy a RIA-ban alkalmazott izotópjelzés helyett
fluoreszcens jelzőt kapcsolnak az antigénhez, és így nagyon alkalmas a fertőző
betegséget okozó mikrobák gyors meghatározására, az antitestek szintjének mérésére
[143]. Detektálásra fluorimétert használnak. A lumineszcencia-immunoassay (LIA)
szintén hasonló elvű, csupán kemilumineszcens jelzést alkalmaz, s főleg
hormonmeghatározásra (pl. szteroid hormonok) alkalmazott [144].
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2.2.3. ELISA technika
A RIA alkalmazási nehézségei miatt a jelzési technika kutatása más irányba tért
el. Számos megoldást javasoltak, melyek közül legígéretesebbeknek a jelzőenzimek
bizonyultak. Ezeket lehet kapcsolni antitestekre vagy antigénekre úgy, hogy a
komplexnek mind immunológiai, mind enzimaktivitása is van. Az új
enzimimmunoanalitikai eljárást a szakirodalomban többféleképpen nevezik a kivitelezés
bizonyos fokú különbsége szerint [145,146]: EIA = enzimes immunoassay (általános
elnevezés), ELISA: enzimjelzéses immunoszorbens assay (Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay, heterogén eljárás), EMIT: enzimerősítéses immunoassay
technika (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique, homogén eljárás)

2.2.3.1 Az ELISA módszer elve
A legtöbb EIA technika hasonló a FIA és RIA módszerekhez, azaz legalább egy
elválasztási lépést tartalmaz, amelyben az adott célvegyületre specifikus antitesthez
kötődött szabad célvegyületet és annak konjugátumát (haptén–enzim vagy haptén–
fehérje konjugátum) az antitesthez nem kötődött frakcióktól szeparálják. Így a kötött
(vagy szabad) enzim aktivtása mérhetővé válik. Az enzimaktivitást általában a
jelzőenzim kromofór szubsztrátjával adott színreakció segítségével mérik. Ennek alapján
meghatározható az antitesthez kötődött szabad antigén a (kimutatandó vegyület)
mennyisége, illetve koncentrációja a vizsgált mintában.
Az antigén–antitest reakciók enzimes jelzéséről 1970-1972-ben jelentek meg az
első publikációk [147], majd 1982-ben írták le növényvédőszer (paration)
meghatározását enzimes jelzés felhasználásával [148]. A reakcióban kialakult antigénantitest komplex stabilitása függ a két komponens térszerkezetétől. A reakció az
egyensúly eléréséig tart, ilyenkor a reagensek egy része kötött, más része szabad
formában van jelen. Az egyensúlyi állapot a tömeghatás törvénnyel írható le [149]:
[AgAb]

Ag + Ab
K=

Ag . Ab
Ag Ab

ahol K: az egyensúlyi állandó, [Ag]: a szabad antigén koncentrációja, [Ab]: a szabad
antitest koncentrációja, [AgAb]: az antigén–antitest komplex koncentrációja.
Ennek alapján megállapítható, hogy adott antitestmennyiség esetén az egyensúly
elérése után az antigén megoszlása (kötött/szabad) függ a jelenlevő antigén
összmennyiségétől. Az ELISA technikánál a RIA módszerrel ellentétben, izotóposan
jelzett anyag helyett az antitestet (vagy a haptént) valamilyen jelzőenzimhez kapcsoljuk,
és a kimutatásra ezen enzim kolorimetrikus szubsztrátját alkalmazzuk.
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Az ELISA-renszerben jelen levő jelzett (Ag*) és nem jelzett antigén (Ag)
kompetitív módon kapcsolódnak az antitestekhez. A reakció az egyensúly eléréséig tart.
Ag + Ag* + Ab

[Ag.Ab] + [Ag*.Ab]

Elméletben K = K* vagyis B/F = B*/F*, ahol B a kötött, F a szabad antigénre utal.
Adott mennyiségű antitest és jelzett antigén esetén a kötött és a szabad frakció
arányát a nem kötött antigén mennyisége szabja meg.
Az eljárás rohamos terjedésével, a fotometriás módszer segítségével mind több
különféle biológiailag hatásos anyag kis koncentrációjának meghatározása válik
lehetővé (a részletes leírást lásd a "3. Anyagok és módszerek" részben).

2.2.3.2. Az ELISA rendszerek felépítése
Az ELISA rendszereknél – a RIA rendszerekkel ellentétben – a jelzés az
antigénen és az antitesten egyaránt elhelyezhető. Ennek alapján az ELISA rendszerek
két fő típusa az (1) enzimmel jelzett antigén, illetve (2) enzimmel jelzett antitest alapú
eljárások. Egy másik osztályozási szempont lehet az antigén-antitest egyensúlyi reakció
kivitelezési módja (9. ábra):
ELISA
Vetélkedő eljárások
Direkt változat
Nem egyensúlyi
folyamat
Egyensúlyi
folyamat

Nem vetélkedő eljárások

Indirekt változat

Direkt változat

Nem egyensúlyi
folyamat
Egyensúlyi
folyamat

Indirekt változat

Nem egyensúlyi
folyamat
Egyensúlyi
folyamat

Nem egyensúlyi
folyamat
Egyensúlyi
folyamat

9. ábra Az ELISA rendszerek osztályozása reakciókinetikai szempontból.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: ez a kitétel főként a RIA módszerre vonatkozik, ahol a két egyensúlyi
állandó (K és K*) legfeljebb az izotópeffektus miatt tér el egymástól. Az ELISA
technikánál az egyensúlyi állandóban komolyabb eltérések is adódhatnak, amely
esetenként jelentősen befolyásolhatja e módszernél az optimalizálás menetét.
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E tekintetben meghatározó, hogy (a) a jelzett antigén vetélkedik-e a nem jelzett
antigénnel az antitest kötőhelyeiért vagy sem, (b) a jelzőenzimet közvetlenül kapcsoljáke az ellenanyaghoz, így az enzimaktivitásból lehet-e következtetni a minta
antigénmennyiségére, vagy szükséges egy második, specifikus enzimmel kötött
ellenanyag is, (c) az antigén és az antitest közötti reakció eléri-e az egyensúlyt vagy sem.

2.2.3.2.1. A vetélkedés (kompetíció) elvén alapuló ELISA eljárás
A kompetitív eljárásban az enzimmel jelzett antigént összekeverik a vizsgálati
mintával, amely antigént tartalmaz. A mintában levő antigén versengeni fog az enzimhez
kötött antigénekkel a korlátozott mennyiségű antitestekért. A nem kötött antigéneket
azután eltávolítják a rendszerből és szubsztrátot hozzáadva mérik a rendszer enzimatikus
aktivitását. Az eljárás direkt és indirekt módon valósítható meg.
Az immobilizált antigén-alapú módszer ún. direkt változatában (amikor
közvetlenül az Ag–Ab komplex valamelyik összetevőjén helyezik el a jelzést) a szilárd
hordozóhoz kötött antigént (Agimm), az enzimmel jelzett ellenanyagot (Ab-E) és a
vizsgálati mintát, amely ismeretlen mennyiségű antigént (Agx) tartalmaz, reagáltatják
egymással. Mivel az Agimm és az Ab–E mennyisége meghatározott, így az Agimm–Ab–E
komplex enzimaktivitása csökkeni fog a vizsgálati minta antigéntartalmának a
növekedésével.
Az eljárás összetettebb, de gyakrabban alkalmazott, indirekt változata (Second
Antibody System) is hasonló felépítésű, ám itt a jelzett specifikus antitest (Ab-E) helyett
jelzés nélküli specifikus antitestet (Ab) használnak, és a kialakuló Agimm–Ab komplexet
egy második lépésben enzimmel jelzett anti-IgG antitesttel (Ab'–E) reagáltatják.

A

B

E

E

10. ábra A rögzített antigén (A) és rögzített antitest (B) alapú ELISA rendszerek elvi
sémája. A: a szilárd fázison rögzített antigénmolekulák (haptén-fehérje
konjugátumok) hapténepitópjai versengenek a mintában jelenlévő célvegyülettel
a specifikus antitest kötőhelyeiért. A megkötődött antitestet enzimmel jelzett
második antitest (majd a jelzőenzim kolorimetriás szubsztrátja) segítségével
detektáljuk. B: a szilárd fázison rögzített specifikus antitestek kötőhelyeiért
versengenek a haptén-jelzőenzim konjugátum hapténepitópjai a mintában
jelenlévő célvegyülettel. A megkötődött haptén-enzim konjugátumot a
jelzőenzim kolorimetriás szubsztrátja segítségével detektáljuk.
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Hasonló elven szilárd hordozón kötött antitesttel (Abimm) is kialakítható ELISA
rendszer. Itt az antitest kötőhelyeiért a szabad antigén (Agx) és annak enzimmel jelzett
származéka (Ag–E) verseng. A módszer kivitelezését a 10. ábra szemlélteti. (Bővebben
lásd a "3. Anyagok és módszerek" fejezetben.) A rögzített antitest módszer előnye a
gyakran tapasztalható magasabb érzékenység, hátránya viszont, hogy a jelzőenzim
közvetlenül érintkezik a mintával, így az abban levő enzimgátló komponensek
tönkretehetik a mérést. Többnyire a direkt eljárás használatos, bár indirekt módszer itt is
kialakítható.

2.2.3.2.2. A nem vetélkedő (konszekutív) elven alapuló ELISA eljárás
A konszekutív ELISA renszerben ugyanazokat a komponenseket használják,
mint a vetélkedő ELISA rendszerben, csak a komponensek egymáshoz való adásának
sorendje különbözik. Egy lehetséges direkt eljárás, az ún. "kettős szendvics" technika,
melyben a szilárd hordozóhoz kötött specifikus antitesteket reagáltatják a vizsgálati
minta antigénjeivel. Azután hozzáadják az enzimmel jelölt specifikus antitestet
(konjugátumot) valamint az enzim szubsztrátját. A vizsgálati mintában levő célvegyület
(antigén) kötődik az immobilizált antitesttel érzékenyített szilárd fázison, majd a
következő lépésben saját maga rögzíti az enzimmel jelölt antitestet is. Ez a technika
analóg Miles és Hales [150] immunoradiometriás analízis módszerével, és ugyanolyan
az érzékenysége és a specifikussága a nagy molekulatömegű antigénekre. Ugyanakkor a
módszer alapkövetelménye, hogy a célvegyület kellő méretű legyen ahhoz, hogy
legalább két epitóppal rendelkezzen (két antitesthez kötődhessen).
A nem vetélkedő indirekt ELISA rendszer (kettős antitest szenvics-antiglobulin
rendszer) is hasonló felépítésű, ám ebben a módszerben a nem rögzitett antitest enzimes
jelzést nem tartalmaz, ám a rögzített antitesttől különböző állatfajból származik. A kettős
antitest szendvics komplexet egy, a szabad antitest IgG-jére specifikus és enzimmel
jelzett második ellenanyaggal (Ab'-E) reagáltatják. Az így képződő komplexet az Ab'-E
jelzőenzime segíségével detektálják. Ennek az az előnye, hogy elkerüli a specifikus
antitest megjelölését, amely kevés mennyiségben lehet jelen és alacsony szinten.
Egyensúlyi reakció: az antigén és az antitest közötti reakció egyensúlyi állapota
hosszú idő (5-72 óra) áll be [142], és ezt nem mindig lehet megvárni. Az inkubációs idő
rövidítésével a reakciót olyan állapotban állítják le (a kötött és szabad frakciók
szétválasztásával), amikor a rendszer még nem érte el az egyensúlyt. Ilyen esetekben a
választott inkubációs időt minden esetben rendkívül szigorúan be kell tartani, mert kis
változása is jelentős pontatlanságot okoz a meghatározásban.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
3.1. Reagensek
A fenoxikarb hatóanyagot szilárd kiszerelésében tartalmazó Insegar
növényvédőszer- készítményt (Insegar, Syngenta, Basel, Switzerland) belföldi
kereskedelmi forgalomból szereztük be. A kereskedelmi szilárd formulációt
kloroform/etil-acetát (1:1) elegyben szuszpendáltuk, a kapott elegyet leszűrtük, a szerves
fázist vízzel háromszor mostuk, nátrium-szulfáton szárítottuk, és vákuum alatt
bepároltuk. A kivont anyagot ezután hexán/etil-acetát (9:1) elegyből átkristályosítottuk,
így a fenoxikarbot fehér kristály alakban nyertük ki (o.p. 52-54oC, irod. 53-54oC [9]). A
fenoxikarb és rokon vegyületeinek standard törzsoldatait metanolban készítettük el, és 20oC-on tároltuk.
Torma peroxidáz (HRP) jelzőenzimhez kötött kecskéből nyert anti-nyúl
immunoglobulin (IgG) konjugátumot a Humán Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó
Rt. (Gödöllő, Hungary) vagy a BioRad Laboratórium (Hercules, CA, USA) cégektől
szereztük be. Marhabőrből illetve agarózból nyert zselatint a Reanal (Budapest) cégtől
vásároltunk. A dextrán különböző frakciói a Serva (Heidelberg, Németország) vagy a
Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA) cégektől származtak. A Roti-Block reagenst
a Carl Roth GmbH & Co. (Karlsruhe, Németország) vállalattól, a tryptone T enzimes
kazein hidrolizátumot az Oxoid Ltd. (Basingstroke, UK) cégektől szereztük be. Egyéb
immunbiokémiai reagenseket az Aldrich Chemical Co. (Milwaukee, WI, USA),
biológiai reagenseket a Sigma Chemical Co. (St, Louis, MO, USA) és az ICN
immunoBiological (Lisle, IL, USA) cégektől rendeltünk. Az alkalmazott oldószerek,
melyeket a Merck (Darmstadt, Németország) vagy az Aldrich Chemical Co. cégektől
rendeltük, analitikai minőségűek voltak.
Az egyes ELISA rendszerekben megvizsgáltuk, milyen mértékben szolgáltatnak
gátlást különféle vegyületek. Így a fenoxikarbspecifikus ELISA rendszerben vizsgáltuk
nagy számú, a fenoxikarbbal rokon szerkezetű vegyület, illetve olyan növényvédő szer
hatóanyagok és egyéb anyagok keresztreaktivitását, melyek a fenoxikarbbal együtt
fordulhatnak elő, valamint az atrazinspecifikus ELISA rendszerben mértük az atrazinnal
rokon szerkezetű herbicidek keresztreakcióját. A keresztreakitivitási vizsgálatokban
alkalmazott növényvédő szer hatóanyagokat magyarországi növényvédőszerkereskedelmi forgalomból szereztük be, hatóanyagstandardokat pedig a Riedel de Haen
(Seelze, Németország) és a ChemService (Birkenhead, UK) cégektől vásároltuk, vagy a
hatóanyagot gyártó cégtől, illetve az FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálatától
kaptuk. A keresztreaktivitási kísérletekben vizsgált szintetikus intermediereket az MTA
Növényvédelmi Kutatóintézete munkatársai állították elő.

3.2. Műszerek, berendezések, egyéb kellékek
Az ELISA teszteket 96-üreges mikrotálcán (lemezen) végeztük. A
vizsgálatokhoz kétféle ELISA lemezt alkalmaztunk: a Nunc (Roskilde, Dánia, #442404)
polisztirol és a Micronic b.v. (Lelystad, Hollandia) cégek polikarbonát lemezeit. A
lemezek antigénkötési kapacitása között jelentős különbség mutatkozott, így a lemezeket
nem lehet egymással felcserélve alkalmazni, ugyanakkor az ugyanazon lemezfajtán mért
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titrálásai és kalibrációs görbék felhasználásával külön-külön mindkét lemeztípus
alkalmazható. Az ELISA lemez típusának hatását részletesen is vizsgáltuk (lásd később).
Az üregekben levő színes anyag abszorbanciájának mérésére iEMS
spektrofotometriás mikrotálca-olvasót (Labsystems Oy, Helsinki, Finnország)
használtunk, amelyet az ugyanott fejlesztett Ascent program vezérel. A GC-MS
vizsgálatokat Saturn 2000 munkaállomáson (Varian, Walnut Creek, CA, USA) végezték.

3.3. Hapténszintézis és kapcsolás a hordozófehérjéhez
A fenoxikarb kimutatására saját ELISA rendszert dolgoztunk ki, így ez esetben
szintetikus szerves kémiai és fehérjekémiai munkára, immunizálásokra, valmint az
ELISA rendszer optimálására is szükség volt. A triazinszármazék herbicidek
immunanalitikai kimutatására kereskedelmi ELISA rendszert alkalmaztunk, így itt
módszerfejlesztési lépések nem voltak szükségesek.

3.3.1. Hapténszintézis
A magasabb rendű állatok, gerincesek immunrendszere csak bizonyos méret
feletti idegen anyagokat ismer fel immunogénként. Egy vírus-, baktérium- vagy
enzimfehérje kellően nagy ahhoz, hogy az immunrendszer antitestek képzésével
reagáljon rá, ha bejuttatjuk a kísérleti állatok szervezetébe. Kisebb (10 kDa alatti
molekulatömegű) molekulák azonban önmagukban nem képesek kiváltani az antitestek
képzését az állatszervezetben, legfejebb toxikus válaszreakciót indukálnak. E vegyületek
ellen csak úgy nyerhetünk antitesteket, ha e molekulákat egy ún. hordozó
makromolekulához kapcsoljuk, és az állatokat ezen konjugátumokkal immunizáljuk. A
konjugálási reakcióhoz alkalmas reaktív funkciós csoportot (amelyeket a célmolekulák
többsége nem tartalmaz, illetve ha mégis, akkor e funkciós csoporton történő konjugálás
jelentős molekuláris változással jár az immunogénben) kell létrehozni az alapmolekulán,
lehetőleg annak főbb kémiai szerkezeti csoportjaitól bizonyos távolságot biztosító
’hídon’ keresztül. Fenoxikarb esetében ez négyféleképpen történhet (11. ábra): (a)
aminocsoport felvitele a molekulavégi benzolgyűrűre (14), (b) aminocsoport felvitele a
molekula köztes benzolgyűrűjére (15), (c) karboxilalkilcsoport bevitele a karbamát Oetilcsoportja helyére (16), (d) karboxialkilcsoport felvitele a karbamátcsoport
nitrogénatomjára (17). A hapténvegyületek szintézisét részben az MTA Növényvédelmi
Kutatóintézetében Dr. Székács András, részben pedig a Kaliforniai Egyetem Rovartani
Tanszékén Dr. Szurdoki Ferenc végezte.
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11. ábra
A fenoxikarb (13) és hapténszármazékainak kémiai szerkezete. A
hapténmolekulák amino funkciós csoportot tartalmaznak a haptén molekulavégi
(14) vagy középső benzolgyűrűjén (15), illetve karboxil-alkilcsoportot a
karbamátrész O-etilcsoportja helyén (16) vagy a karbamátcsoport
nitrogénatomján (17).

3.3.2. A haptének konjugálása hordozófehérjékhez
Minthogy az ELISA kísérleteket szilárd hordozón rögzített antigén
alkalmazásával végeztük, kétféle konjugátum is szükséges volt: az állati
immunizáláshoz alkalmazott antigén (immunogén) és az ELISA kivitelezéséhez
szükséges rögzített antigén (érzékenyítő antigén). Az immunogénekben a következő
hordozófehérjéket alkalmaztuk: tengeri kürtöscsigából (Megathura crenulata) nyert
hemocianin (KLH, keyhole limpet hemocyanin), kardfarkú tarisznyarákból (Limulus
polyphemus) nyert hemocianin (LPH), tiroglobulin (TYG) és konalbumin
(ovotranszferrin, CONA). Az érzékenyítő antigénekben alkalmazott fehérje borjú
szérum albumin (BSA) volt.
A hapténvegyületek fehérjekonjugátumainak szintézisét többféle úton
valósítottuk meg. A karboxilcsoportot (16 és 17) tartalmazó hapténvegyületeket aktív
észteres és kevert anhidrides módszer [151] segítségével kapcsoltuk különböző
hordozófehérjéhez, míg az aromás aminocsoportot (14 és 15) tartalmazó hapténeket
azokapcsolással [152] konjugáltuk a fehérjékhez. Bár egyes hapténkonjugátumok (pl. a
17 haptén származékai) szintézisében közreműködtem, a hapténvegyületek konjugálását
döntő részben az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében Dr. Székács András, illetve a
Kaliforniai Egyetem Rovartani Tanszékén Dr. Szurdoki Ferenc végezte.
Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a fenti anilin-típusú
hapténmolekulák milyen mértékben épülnek be a fehérjekonjugátumokba, a konjugálást
három – a hapténekhez hasonló kémiai szerkezetű – egyszerű kromofór anilin valamint a
4-krezol között is elvégeztük, az anilin hapténekből nyert diazóniumsók és a fehérjék
tirozincsoportjai közötti azokapcsolás modellezése érdekében. A három fenoxi-anilinizomer (18a-c, 12. ábra) diazotálását és a kapott diazoniumsók 4-metil-fenollal (19) való
kapcsolását a diazotálás irodalmi leírása [152] szerint végeztük, s a reakciók a 20a-c
modellvegyületeket eredményezték, melyeket a hapténbeépülési sűrűség számításokra
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alkalmaztunk (lásd később). A modell azovegyületek szintézisének részleteit, valamint
fizikokémiai és spektroszkópiai adatait az alábbiakban ismertetem.
4-metil-2-(2-fenoxi-fenil)-azo-fenol (20a): 2-fenoxi-anilin (18a, 185,2 mg, 1 mmol) 0,1
M sósavas (25 ml) szuszpenzióját ultrahangos rázógépben 15 percig homogenizáljuk. A
diazotálási és az azokapcsolási reakciókat ezután folyamatos kevertetés mellett
végezzük. A sósavas közegben feloldott aminhoz 4-5oC-on, külső és belső jeges hűtés
mellett nátrium-nitrit vizes oldatát (430 mM, 2,4 ml, 1,03 mmol) adagoljuk 15 percen
belül, majd a reakcióelegyet ugyanezen hőmérsékleten 30 percig tovább kevertetjük.
Ezután a felesleg nitrit semlegesítésére a reakcióelegyhez hozzáadunk 12 mg (0,2 mmol)
karbamidot, és az elegyet 5 percig keverjük. Ezalatt 108,1 mg (1 mmol) 4-metil-fenolt
(19, p-krezol) feloldunk 15 ml 0,2 M boraxoldatban, az oldatot 4oC-ra hűtjük, és a
diazoniumsó oldatát 4-5oC-on hozzácsepegtetjük. A kapott reakcióelegyet előbb 5oC-on
30 percig, majd szobahőmérsékleten 3 óráig kevertetjük, a csapadékot kiszűrjük, vízzel
és hexánnal mossuk, és izopropil-éterből átkristályosítjuk, így 248 mg kristályos
terméket nyerünk (20a, 81%). op. 67-68oC. UV-VIS (metanol) 322 (ε = 21200). IR
(KBr) 1583, 1490, 1478, 1253, 1238, 810, 759. 1H NMR (CDCl3) 2,3 (s, 3H), 6,88 (d, 1
H), 6,98-7,18 (m, 5 H), 7,3-7,5 (m, 4 H), 7,58 (d, 1 H), 7,68 (s, 1 H), 12,5 (s, OH).
4-metil-2-(3-fenoxifenil)azo-fenol (20b): 3-fenoxi-anilinból (18b) kiindulva a fenti
eljárással azonos módon 239 mg kristályos terméket nyerünk (20b, 78%). op. 73-74oC.
UV-VIS (metanol) 324 (ε = 19100). IR (KBr) 1585, 1489, 1477, 1254, 1208, 790, 691.
1
H NMR (CDCl3) 2,3 (s, 3H), 6,92 (d, 1 H), 7,0-7,2 (m, 5 H), 7,3-7,5 (m, 4 H), 7,60 (d, 1
H), 7,68 (s, 1 H), 12,5 (s, OH).
4-metil-2-(4-fenoxifenil)azo-fenol (20c): 4-fenoxi-anilinból (18c) kiindulva a fenti
eljárással azonos módon 251 mg kristályos terméket nyerünk (20c, 82%). op. 62-63oC.
UV-VIS (metanol) 342 (ε = 20900). IR (KBr) 1583, 1488, 1435, 1278, 1240, 849. 1H
NMR (CDCl3) 2,3 (s, 3H), 6,90 (d, 1 H), 6,98-7,18 (m, 6 H), 7,3-7,5 (m, 2 H), 7,7 (s, 1
H), 7,84 (d, 2 H), 12,6 (s, OH).
Az azoszármazékok (20a-c, 12. ábra) IR spektrumaiban a λOH jelek hiánya és
1H NMR-spektrumaiban az OH jelek nagymértékű eltolódása erős intramolekuláris
hidrogén-híd kötések jelenlétére utal a hidroxi- és azocsoportok között [153]. A 20a-c
vegyületek e szokatlan spektrális tulajdonságai hasonlóak a szintén hidrogénhíd-kötésű,
kelát szerkezetű rokon azovegyületekéhez [153].
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12. ábra
Az anilintípusú haptének (14,15) fehérjekonjugációs reakcióiban a
hapténbeépülési
hatékonyság
vizsgálatához
készített
azoszármazék
modellvegyületek szintézisútja. A szintézis a diazóniumsók tirozincsoportokhoz
való kapcsolódását modellezi.

3.4. Immunizálás és a szérumok kinyerése
Az immunizálási kísérletek New Zealand nyulakon történtek, immunogénenként
három állat alkalmazásával, az immunogének bőrön keresztül történő (intradermális)
bejuttatásával. Az első immunizálásokhoz 0,1 mg immunogén PBS pufferes oldatának
azonos térfogatú teljes Freund-adjuvánssal, az emlékeztető oltásokhoz 0,15 mg
immunogén PBS pufferes oldatának azonos térfogatú részleges Freund-adjuvánssal
képzett emulzióját alkalmaztuk. A nyulak az első három emlékeztető oltást
háromhetente, a továbbiakat havonta kapták. Vért az oltásokat követően egy héttel
vettek, 4 oC-on egy éjszakán át koaguláltatták, majd a szérumot 2400 g mellett 15 perces
centrifugálással választották el (Szurdoki és mtsai, 2002). Nyulakban polikonális
antiszérum kinyerésére a 14-KLH, 14-TYG, 15-LPH, 15-TYG, 16-CONA, 16-KLH és
17-KLH konjugátumokat alkalmaztuk immunogénként. Az immunanalitikai
vizsgálatban a nyert szérumokat nyersen, előzetes tisztítás nélkül alkalmaztuk.
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3.5. Enzimjelzéses immunoassay (ELISA)
3.5.1. Rögzített antigén-alapú ELISA eljárás
Az ELISA tesztet a fenoxikarbtartalom meghatározása során a rögzített antigénalapú korábbi leírás [145,154] módósított változata szerint végeztük. Az érzékenyítés (az
érzékenyítő antigén rögzítése a 96-üreges mikrotálca üregeinek falán) során a megfelelő
fenoxikarb-BSA konjugátumokat karbonát pufferben (0,1 M, pH 9,6) hígítva,
üregenként 100 µl konjugátumoldatot adagoltunk. A konjugátumot 24 órán át 4oC-on
történő inkubálással rögzítettük. A lemezt 0,01 M foszfát-pufferelt izotóniás pufferrel
(0,8% NaCl, pH 7,4) (PBS) mostuk. A blokkolás során a lemezt 1%-os, PBS-ben
készített zselatinoldattal (marhabőrből készült, Reanal) üregenként 150 µl-t adagolva,
37oC-on egy órán át történő inkubálással blokkoltuk. A lemezt 0,2 % Tween 20
detergenst tartalmazó PBS (PBST 0,2) pufferrel háromszor mostuk. A mintaadagolás
során a mintát vagy a standard oldatot és az antiszérum-oldatot 0,05% Tween-20
detergenst és 0,5% (v/v) metanolt tartalmazó PBS-ben (PBST 0,05) hígítottuk, és
egymás után adagoltuk a lemez üregeibe (50-50 µl/üreg), majd a lemezt 37oC-on egy
órán át inkubáltuk, s ezután PBST 0,2 pufferrel háromszor mostuk. Az üregekbe az IgGspecifikus második antitest (kecskében termelt anti-nyúl IgG HRP jelzőenzimhez
kapcsolva) konjugátumának PBST 0,05 pufferben hígított oldatát (1:12000 hígítás)
adagoltuk (100 µl/üreg), majd a lemezt 37oC-on egy órán át inkubáltuk, s ezután PBST
0,2 pufferrel háromszor mostuk. A szubsztrát felvitele során a jelzőenzim aktivitását
0,32 mg/ml o-fenilén-diamint (OPD) és 0,03% (v/v) hidrogén-peroxidot tartalmazó
kromogén szubsztrátoldatttal (150 µl/üreg) mértük. A mikrotálcát a szubsztrátoldattal
szobahőmérsékleten 10 percig inkubáltuk. Az enzimreakció leállítását 2 M
kénsavoldattal (50 µl/üreg) végeztük. A színintenzitás mérését (abszorbancia) 492 nm
hullámhosszon végeztük.
A standard gátlási görbék készítéséhez a fenoxikarb vagy rokon vegyületei
metanolos törzsoldatából (általában 10000 ng/ml) hígítási sorozatot (5000 ng/ml
koncentrációtól negyeldelve 1,22 ng/ml koncentrációig ) készítettünk 0,5% (v/v)
metanolt tartalmazó PBST 0,05 pufferben. Az ELISA analízis kivitelezésének sematikus
rajzát mutatja be a 13. ábra.
Az egyes kísérleteket hármas ismétlésben végeztük (hacsak a szövegben
másképpen nem jeleztük), s a kísérleti adatok statisztikai elemzését a vonatkozó leíró
statisztikai modell szerint kezeltük [156]. Négyparaméteres (logisztikus) szigmoid
standard görbéket a mért abszorbanciaadatokból nyertünk a Rodbard-egyenlet [155]
segítségével. Az egyenlet paraméterei közvetlenül megadják a szigmoid görbe
maximális és minimális jelintenzitását (felső és alsó plató), a gátlási középértéket (IC50,
lásd később) és a görbe meredekségét. A szigmoid görbék illesztését és statisztikai
analízisét a spektrofotometriás mikrotálca-olvasó (iEMS) berendezés kezelőprogramja,
az iEMS Ascent v. 2.4 (Labsystems Oy, Helsinki, Finnország) végezte az adatok
normális eloszlású sokaság varianciájára vonatkozó vizsgálattal: a program a mérési
pontokra iteráció segítségével illeszti a négyparaméteres logisztikus egyenletet a
normalizált normális eloszlás valószínűségi változóinak négyzetösszegét (χ2)
minimalizálva. A program megadja az illesztett görbeparamétereket és ezek szórásait,
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így a gátlási középérték és a görbe meredeksége – szórásértékeikkel együtt – közvetlenül
leolvasható.

13. ábra Az ELISA analízis műveleti lépései.

3.5.2. Rögzített antitest-alapú ELISA eljárás
A triazin hatóanyag mennyiségi vizsgálataira az amerikai MILLIPORE cég
EnviroGuard ELISA kitjeit (ENVR P00 00) használtuk, amely rögzített antitestalapú ELISA kiszerelés: a szilárd fázison rögzített atrazinspecifikus antitestek
kötőhelyeiért verseng a mintában jelen lévő célvegyület és az atrazin
hapténszármazékának jelzőenzimes konjugátuma. A módszer tehát kompetitív
ELISA eljárás, vagyis a mérés során – a korábbiakhoz hasonlóan – a minta
növekvő atrazintartalma esetén csökkenő jelintenzitást észlelünk. A kereskedelmi
ELISA rendszert a forgalmazó gázkromatográfiás (GC-ECD) módszerrel
hitelesítette [157]. Az ELISA kit a következő reagenseket tartalmazza: (a)
atrazinra specifikus antitesttel előre érzékenyített mikrolemezcsíkok, (b) tormaperoxidázzal (HRP) kötött atrazin–enzim konjugátum oldat, (c) hidrogénperoxidot tartalmazó szubsztrátoldat, (d) 3,3,5,5-tetrametil benzidint (TMB)
tartalmazó kromogén oldat [158]. Az ELISA eljárást a fentiekhez hasonló módon
végeztük úgy, hogy a lemezcsíkokra a standardokat és a mintákat 80 µl/lyuk
mennyiségben adagoltuk, az atrazin-peroxidáz enzimkonjugátumot 80 µl/lyuk
mennyiségben adagoltuk, a lefedett mikrolemezt 60 percig rázatással
szobahőmérsékleten inkubáltuk, ötször desztillált vizes vagy mosópufferes mosás
után a szubsztrátot 80 µl/lyuk mennyiségben, a kromogént pedig 40 µl/lyuk
mennyiségben adagoltuk, a lemezt 30 percig ráztatással inkubáltuk (kék szín
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kialakulása), a reakcióleállító oldatot 40 µl/lyuk mennyiségben adtuk hozzá (a kék
szín megsárgul), majd 450 nm hullámhosszon fotometráltuk (az OD érték mérése).
A mikrotiter-lemezen kivitelezett ELISA rendszerben kapott színintenzitásokat a
14. ábra mutatja be.
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14. ábra ELISA mikrotiter-lemez a színreakció kivitelezése után és a hozzá tartozó
lemezkiosztás.

3.6. Az ELISA módszer optimalizálása
A
fenoxikarb meghatározására fejlesztett ELISA rendszert különböző
módszerparaméterekre nézve optimalizáltuk.
pH hatás: a közeg kémhatásának a módszer kivitelezhetőségére gyakorolt
hatásának tanulmányozására különböző pH-jú PBS pufferoldatokat (4,7 és 9,2 pH között
0,9 pH növekedési faktorral) alkalmaztunk. A puffereket 0,05% (v/v) Tween
detergenssel egészítettük ki. Az így készített pufferekben felvettük a fenoxikarb standard
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görbéjét a fent közölt eljárásban. A méréseket 3 ismétlésben végeztük minden egyes pHjú puffer oldatban.
Oldószerhatás: szerves oldószereket gyakran használnak a minták
feldolgozásában. Az ELISA teszt oldószertűrésének vizsgálatára különböző, gyakorta
használatos, vízzel elegyedő szerves oldószereket (metanol, etanol, aceton, DMF,
DMSO, acetonitril), valamint egy vízzel nem elegyedő szerves oldószert (etil-acetát)
alkalmaztunk. A pH-hatás vizsgálatához hasonlóan itt is különböző
oldószerkoncentrációjú (0,5, 1, 4, 16 és 32%-os) puffereket készítettünk, majd a
fenoxikarb standard gátlási görbéjét ezen pufferoldatokban és a szokásos pufferben
(0,05%-os PBST) egyaránt felvettük. Az ELISA tesztet három ismétlésben végeztük.
A blokkoló reagens hatása: számos fehérjét és más biopolimereket, valamint
szintetikus polimereket teszteltünk azoknak a mikrotálca maradék (az érzékenyítő
antigén rögzítése után fennmaradó) kötési kapacitását blokkoló képességére nézve. Ide
tartozik a tryptone T, inulin (Sigma #3754), agaróz, marha- és halzselatin, tejpor, kazein,
BSA, OVA, Tween 20, Tween 80, Roti-Block, polivinil-pirrolidon (PVP), polivinilalkohol (PVA), dextrán 35, dextrán 60, dextrán 500, dextrán (500) szulfát, keményítő és
agar-agar. A fenti vegyületeket az ELISA blokkolási lépésében PBS pufferben feloldva,
általában 1%-os koncentráción (vízben rosszul oldódó vegyületek esetében telített
oldatban) alkalmaztuk.
3.7. ELISA alkalmazása a környezeti és biológiai mintákban
A munkám során triazin herbicidek immunanalitikai vizsgálatához a szabadföldi
talaj- és vízmintákat részint az FVM Békés megyei valamint a Fejér megyei Növény- és
Talajvédelmi Szolgálatától (NTSz) kaptuk; másrészt a triazin sorozatmintákat a
Budapest Fővárosi NTSz (BFNTSz) ELISA laboratóriumában készítettük.
A fenoxikarbra fejlesztett kompetitív enzimjelzéses immunológiai eljárást
(ELISA) alkalmaztuk e rovar növekedésszabályozó hatóanyag mennyiségi kimutatására
különféle környezeti, mezőgazdasági, élelmiszer- és biológiai közegekben
(mátrixokban). A környezeti minták Magyarországon vett talaj- és felszíni vizek voltak,
melyeket részint az FVM Növényeg- és Talajvédelmi Szolgálat (NTSz) országos
hálózatától, részint az MTA Talajtani Kutatóintézettől kaptunk. Néhány
gyümölcshomogenizátumot és kereskedelmi gyümölcslevet (pl. almalé, körtelé és
szőlőlé) is vizsgáltunk az ELISA eljárással. Biológiai mintákhoz tartoznak a rovar-,
halmáj- és marhaszövetek. A vizsgált minták a kísérletek többségében eredetileg nem
tartalmaztak fenoxikarbot, hanem mesterségesen hozzáadott fenoxikarb standard (spike)
segítségével a mintaközeg által az ELISA rendszerre gyakorolt mátrixhatás mérésére
szolgáltak. Kivétel ez alól a halmájminták vizsgálata, ahol a kísérletekeben előzetesen
fenoxikarbbal kezelt állatok májszövetének vizsgálatát végeztük el. A fenoxikarb és
atrazin hatóanyagok környezeti és biológiai mintákban való meghatározásához validált
standardekkel nem rendelkeztünk, így e vizsgálatokban a mért koncentrációt minden
esetben a bemérési (nominális) koncentrációkoz hasonlítottuk.
Felszíni vizekben mind az atrazintartalom, mind a fenoxikarbtartalom
immunanalitikai meghatározására végeztünk vizsgálatokat (különböző hatóanyagokra
más-más mintákat.) Az atrazintartalom méréséhez Békés megyében három helyen vettek
vízmintákat a tavaszi nagyüzemi triazin kezelések után, május elején, a következő
helyeken: (1) Mezőhegyesi híd, (2) Mezőhegyes, cukorgyári víztározó és (3) Kardos, 9.
tábla, ásott kút. A mezőgazdasági területről vett vízminták mellett természetvédelmi
– 34 –

terület környékéről, így Velencei-tó vízgyűjtő területéről is kaptunk vízmintákat. A
vízmintákat a vizsgálat időpontjáig -20oC-on mélyhűtőben tartottuk.
A triazin herbicidek vízbeni lebomlási sorozataihoz négy készítményből (Aktinit
PK: 50% atrazin, Budapest Vegyiművek; Gesagard: 50% prometrin, Ciba-Geigy; Bladex
500SC: 500 g/l cianazin, Cyanamid; Sencor: 70% metribuzin, Bayer-AG-Nitrokémia)
különböző időben, a hatóanyagokra számítva 1 ppm-es koncentrációjú oldatokat
készítettünk átlagosan négy naponként. A különböző tárolási idejű mintákat egyszerre
vizsgáltuk ELISA módszerrel a 45. napon.
A fenoxikarbtartalom méréséhez a vízminták között desztillált vizet, csapvizet és
különféle felszíni vízmintákat (Dunavíz, valamint az FVM Növény- és Talajvédelmi
Szolgálata (FVM NTSz) által Magyarországon gyűjtött felszíni, tó- és folyóvízminták)
vizsgáltunk. A nemzeti megfigyelési program keretében 360 felszíni vízminta érkezett
az FVM NTSZ hálózattól, hároméves mintavételezési kampányban. A csapvíz és
Dunavíz nem tartalmaz lebegő szennyezést, ezért szűrésre nem volt szükség. A
vízmintákat tisztítás és hígítás nélkül használtuk fel, a pH-t 7,4 értékre állítottuk (a
vízminták pH-ja bázikus jellegű, 8,1 és 9,1 között változott). E semlegesített
vízmintákban készítettük el a fenoxikarb hígítási sorozatait. A hígítási sort 5000 ng/ml
koncentrációról indulva (negyedelve) készítettük el. A fenoxikarbkoncentrációt
kompetitív ELISA eljárással határoztuk meg.
Talajminták esetében az atrazintartalom meghatározásához használt minták a
Békés megyei NTÁ igazgatója, Bagyinka Tamás által beállított kísérletekből
származtak, 0,9, 1,8 és 2,7 kg/ha kijuttatott atrazindózisok mellett. E három dózissal
kezelt táblából a kezelés évében két különböző talajszintből (0-10 cm és 10-20 cm), s a
kezelést követő évben, tíz hónappal a kezelések után pedig három különböző szintből (010 cm, 10-20 cm és 20-30 cm) vettek talajmintát. Kontrolként a területről származó
kezeletlen talajt használtuk. A talajmintákat a minta vételezésétől az analitikai
vizsgálatig +4oC-on hűtőszekrényben tároltuk. A minták talajvizsgálati adatai a IV.
táblázatban találhatók.
A triazin herbicidek talajbani lebomlási sorozataihoz a talajok a Pest megyei
NTÁ-tól származnak (triazinnal soha nem kezelt területekről). A két vizsgálati talaj
adatai: 1.sz. talaj: GATE Tangazdasága; Hatvan-Nagygombos; csernozjom barna
erdőtalaj; pH = 6,03-6,45; KA = 43-46; H% = 2,40-3,08; CaCO3% = 0,00-0,10; jó nagyon jó NPK ellátottságú. A neve továbbiakban: CSERNOZJOM talaj. 2.sz. talaj:
Pécel "Rákosvölgye" MgTsz; Mogyoród; rozsdabarna erdőtalaj; pH = 7,04-7,62; KA =
26-28; H% = 0,50-0,82; CaCO3% = 0,20-0,50; nagyon gyenge - gyenge NPK
ellátottságú. A neve továbbiakban: HOMOK talaj. Ezekkel a talajokkal 1 ppm-es (1 mg
hatóanyag/1 kg föld) atrazin koncentrációjú mintákat készítettünk minden héten. Ezeket
egyszerre teszteltük ELISA módszerrel az 50. napon.
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IV. táblázat A Békés megyei talajminták talajvizsgálati adatai
A talajvizsgálat neve

pH
kötöttség
összsó
CaCO3
Humusz
NO2 + NO3
P2O5
K2O
Mg
Na
Zn
Cu
Mn

%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Mélység [cm]
0 - 30
7,31
44
0,05
1,5
2,66
17,6
1094
942
309
56
13,4
8,9
181,6

30 - 60
7,29
44
0,06
1,6
2,20
19,7
695
780
303
76
7,0
6,1
185,2

A kísérlet során vizsgáltuk a triazinok (főleg atrazin) kimutathatóságát, valamint
a vízben és a talajban mutatott lebomlását. Tíz-tíz gramm kezelt talajminta
atrazintartalmát extrakcióval vontuk ki a következő talajextrakciós recept szerint [27]:
10 g talajt rázócsőben 5 ml 40% metanololdattal magyar gyártmányú SHAKER BATH
609/A típusú vízfürdős rázógéppel 15 percig rázattunk 140 rpm frekvencián. A rázócső
tartalmát 5ml 40%-os metanollal centrifugacsőbe átmostuk. K24 típusú centrifugával
8000 g gyorsulással 5 percig centrifugáltuk, a felülúszó oldatot kémcsőbe szedtük, és a
megmaradt talajt visszavittük a rázócsőbe. A rázási és centrifugálási műveleteket még
egyszer ismételtük 10ml 60% metanollal, majd a két extraktumot összeöntöttük.
Centrifugálás helyett szűrés is alkalmazható volt. A kapott extraktumokat hígítással vagy
hígítás nélkül különböző (műszeres és immunanalitikai) módszerekkel vizsgáltuk.
Talajminták fenoxikarbtartalmának mérésére oldószeres extrakciót alkalmaztunk,
az extrakciót az FAO/WHO által aljánlott eljárás szerint végeztük, amely 87-95%
visszanyerést tesz lehetővé [159] egylépéses metanolos extrakcióval, előzetes tisztítás
nélkül. 20 g talajhoz 50 ml metanolt adtunk, majd egy órán át orbitális rázógépen (IKA
GmbH, Staufen, Németország) történő rázás után az extraktumot dekantáltuk és
leszűrtük (mivel a talaj és a huminsav jól ülepedett, centrifugálás nem volt szükséges).
Az oldószeres extraktumokat – az oldószerhatás kiküszöbölése céljából – PBS pufferrel
hígítottuk. Az így kapott oldatban vettük fel a fenoxikarb standard görbéjét. E
vizsgálatok kontrollkísérleteképpen hasonló extrakciós módszert alkalmazva
huminsavextraktumokban is vizsgáltuk a fenoxikarbtartalom meghatározhatóságát. A
mesterségesen bevitt (spike) fenoxikarbbal szennyezett huminsavoldatot hasonlóképpen
extraháltuk.
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Termésminták vizsgálata céljából a fenoxikarbtartalom meghatározását különböző
gyümölcslevekben is megkíséreltük. Az alkalmazott gyümölcsleveket az FAO/WHO
rutin eljárása szerint [159] készítettük: 100 g gyümölcsöt 20 ml PBS-ben
homogenizáltunk laboratoriumi turmixgéppel (Ika GmbH, Staufen, Németország). A
kapott homogenizátumot fél óra alatt centrifugáltuk 13000 g alkalmazásával. Szűrés után
a szűrlet pH-ját 0,1 M NaOH oldattal 7,4 értékre állítottuk be. Más gyümölcslevet
(almalé, körtelé, szőlőlé) a kereskedelmi forgalomból szereztünk be: almalé (14%
gyümölcstartalom, 11% szárazanyagtartalom), körtelé (35% gyümölcstartalom, 12,5%
szárazanyagtartalom), szőlőlé (14% gyümölcstartalom, 11% szárazanyagtartalom) az
Elma Rt-től (Érsekhalma, Magyarország).
Biológiai szövetek, így a selyemhernyó (Bombyx mori) szövetmintái (melyeket
Prof. H. Fugo és Dr. S.G. Dedos – Department of Environmental Science and Resources,
Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan – bocsátottak
rendelkezésünkre) alkalmazásával is vizsgáltuk az ELISA teszt alkalmazhatóságát. A
minták között rovar vérnyirok (hemolimfa), zsírtestszövet és a különböző fejlődési
stádiumban levő lárvák teljestest-homogenizátuma szerepeltek. A hemolimfamintákhoz,
melyeket 1:10 vagy annál nagyobb hígításban alkalmaztuk az ELISA tesztekben,
fenoxikarbot adagoltunk (spike) 1,22 és 5000 ng/ml között PBS pufferben, előzetes
tísztítás nélkül. A PBS pufferben 1:5 vagy 1:10 arányban hígított zsírszövethez és
teljestest-homogenizátumhoz a fentiekhez hasonlóan fenoxikarbot adagoltunk (spike). A
nem oldódó komponensek eltávolítására a mintát 12000 rpm fordulatszámmal
centrifugáltuk, és az így kapott felülúszó fázist használtuk fel az ELISA tesztben.
Az ELISA módszerhez használt halmáj mintákat kutatási együttműködésben a
Szegedi Egyetem Biokémiai osztálya biztosította számunkra . Mindkét nemű pontyot
(Cyprinus carpio L) tenyésztették természetes napi fényperiódus mellett termosztált, 24
órával a kísérletek előtt levegőztetett csapvízben. Az egyedi dózisok beállításához
megmérték az állatok testtömegét (t.t.), és a dózist a testtömegre vonatkoztatva
adagolták. Egy-egy halat (600-800 g) intraperitoneálisan adagolt fenoxikarbbal (0-10
mg/t.t.kg) kezeltek, a hatóanyagot napraforgóolajban oldották 0,1, 0,5, 2,0 és 20 mg/ml
koncentrációjú törzsoldatokat használva. A kontroll állatok tiszta napraforgóolajat
kaptak. A kísérleti halakat külön tartályokban tartották 36 órán át két hőmérsékleten (14
± 2°C illetve 20 ± 2°C). A kezelt halak májának mikroszomás frakciói Förlin [160]
szerint készültek, folyékony nitrogénben fagyasztva, és a mérésig -80°C-on tárolva.

3.8. Fenoxikarbmeghatározás GC-MS módszerrel
A fenoxikarbot tömegspektrometriás detektoros gázkromatográfiás (GC-MS)
eljárással határoztuk meg. Desztillált és felszíni vízmintákhoz 0,25 és 25 ng/ml közötti
koncentráción fenoxikarbot adagoltunk (spike), és a mintákat szilárd fázisú extrakciós
(SPE) úton készítettük elő a GC-MS eljáráshoz. A vízmintákat egyperces keverés után10
percig állni hagytuk. Az SPE mintaelőkészítéshez Carboprep-90 oszlopot (500 mg, 6 ml,
Restek, Bellefronte, PA, USA) alkalmaztunk, több oszlop befogadására alkalmas
szívócsonk (vacuum suction manifold) alkalmazásával. Az oszlopot 5 ml diklór-metán és
metanol (8:2) eleggyel, 2 ml metanollal, majd 15 ml 10 g/l koncentrációjú vizes
aszkorbinsavoldattal kondicionáltunk, a csökkentett nyomáson lassú átcsepegési
sebesség mellett. Az egyes vízmintákat (1000 ml) a kondícionált Carboprep-90 oszlopra
adagoltuk (10-15 ml/perc átcsepegési sebesség mellett), majd az oszlopokat 7 ml
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desztillált vízzel öblítettük, további 10 percig vákuum alatt légszárazra szívattuk, majd 1
ml metanol/víz (1:1) eleggyel öblítettük, és további 10 percig légszívatással szárítottuk.
A nemsavas összetevőket az oszlopról 1 ml metanollal, majd azt követően 6 ml
diklormetán/metanol (8:2) eleggyel oldottuk le (2 ml/perc átcsepegési sebesség mellett).
A leoldott szerves fázist nitrogénáram alatt körülbelül 0,2 ml térfogatra pároltuk be,
hozzáadtunk 2 ml izooktánt, és az oldatot 1 ml végső térfogatra sűrítettük.
A fentiek szerint előkészített izooktános oldatokat a GC-MS készülékbe
injektáltuk. GC-MS mérési körülmények: szilikagél oszlop CP-Sil 8 CB, 0,25 mm
filmvastagság, 30m x 0.25 mm belső átmérő (I.D.); split nélküli injekció; injektált
mennyiség 5 µl; az injektor hőmérsékletprogramja: 60 oC 0,5 percig, majd a hőmérséklet
emelése 260 oC-ig 200oC/perc növekedési sebességgel, és a végső hőmérsékletet 5
percig megtartva; az oszlop hőmérsékletprogramja: 70 oC 0,5 percig, majd a hőmérséklet
emelése 100 oC-ig 60oC/perc növekedési sebességgel majd 240 oC-ig 10oC/perc
növekedési sebességgel, és a végső hőmérsékletet 20 percig megtartva. Hordozógázként
héliumot használtuk 0,097 MPa nyomással, ionizációs áram 350 mA; elektronok átlagos
energiája 70 eV. A kvantitatív vizsgálatokhoz használt molekulaionok megválasztásához
az ioncsapda elektronütköztetéses (EI) módban pásztázik 40 és 650 amu értékek között.
A fenoxikarb mennyiségi meghatározására kiválasztott ionok a 116 és 88 m/z+
molekulaionok voltak.
Hozzáadott fenoxikarbbal készített (spike) vízminták GC-MS mérésére szilárd
fázisú mikroextrakciós (SPME) mintaelőkészítési eljárást is alkalmaztunk. Így egyes
mintákból 4 ml mennyiséget extraháltuk bemerítéses (immerziós) SPME eljárással 65
µm vastag carboviasz/divinil-benzol (CW/DVB) szálat alkalmazva. Az SPME szálakat
és a SPME berendezés tartóját a Supelco Inc. (Bellefonte, PA, USA) cégtől szereztük be.
Az extrakcióidő 20 perc volt szobahőmérsékleten mágnes keverővel történő keverés
mellett. Extrakció után a szálakból való mintadeszorpció 250°C-on a GC rendszerbe
direkt izoterm injekcióval történt. A GC-MS körülmények a fentiekhez hasonlóak,
kivéve az oszlop hőmérsékletprogramját, mely 80 oC 1 percig, majd a hőmérsékletet 300
o
C-ig 20oC/perc növekedési sebességgel emelve.
3.9. Vékonyrétegkromatográfiás (VRK) módszer
A VRK módszer az anyagok minőségi és mennyiségi elemzésére alkalmas. A
triazin herbicidek VRK módszerrel történő mintaelemzését Ambrus Árpád és
munkatársai [16,17] leírása szerint hajtottuk végre. A négyféle hatóanyaggal készített 20
10 és 5 ppm-es vízmintákból 50 µl-t vitünk fel MERCK gyártmányú Kieselgel 60 F254
típusú vékonyréteg lapra. A felvitt anyagot n-butanol eluenssel futattuk, és szárítás után
VRK foltok helyzetét UV-lámpa alatt ellenőriztük, majd – a foltok színintenzitásának
erősítése céljából – a lapot gázfázisú klórozásnak vetettük alá egy VRK kádban. A
klórgáz fejlesztésére tömény sósavat csöppentettünk egy KMnO4-ot tartó kis edénybe.
Klórozás után a komponensek foltjait o-tolidin oldattal hívtuk elő. (1 g o-tolidint 10 ml
ecetsavban oldottunk, 4 g KI kevés desztillált vízzel készített oldatát adtuk hozzá, majd
a kapott oldatot desztillált vízzel 1 literre hígítottuk.) A fenti kimutatási rendszerben a
triazinok kék folt alakjában jelennek meg. A foltok helyzetét és méretét azonnal
megjelöltük, mert a színintenzitás az időben csökken.
3.10. UV-VIS spektroszkópia
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A triazinszármazék herbicidek spektroszkópiás kimutatása során az ultraibolya
(UV) és látható (VIS) spektrofotometriai módszert használtuk. A színképen (spektrum)
megjelenő sávok helyzetéből és intenzitásából az anyag minőségére és mennyiségére
következtethettünk. Az előkészített 10-0,5 ppm-es mintaoldatokból – mivel az átlagos
intenzitású kromofor észlelési határa kb. 3 ppm (mg/l) [161] – 10 mm-es
kvarcküvettával DU-64 Spektrométeren mértük az UV-VIS spektrumot.
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4. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
4.1. De novo ELISA rendszer fejlesztése a fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó
kimutatására
4.1.1. Hapténszintézis és -konjugálás
A fenoxikarb hapténanalógját és annak fehérjekonjugátumát a kísérleti részben
leírtak szerint szintetizálták (11. ábra). Mivel az ELISA kísérleteket a rögzített antigén
alapú indirekt formában dolgoztuk ki, kétféle hapténkonjugátumot alkalmaztunk:
immunizáló antigéneket (immunogének) a kísérleti állatok immunizálására és érzékenyítő
(coating) antigéneket az ELISA kísérletekben. Az immunogének kürtöscsigából
(Megathura crenulata) (KLH) és kardfarkú tarisznyarákból (Limulus polyphemus) (LPH)
származó hemocianin, tiroglobulin (TYG) és konalbumin (ovotranszferrin, CONA)
használatával készültek. Az érzékenyítő antigénekben a hordozófehérjék borjú szérumból
nyert albumin (BSA) és bizonyos esetekben ovalbumin (OVA) vagy CONA voltak.
Látható, hogy az immunogénekben önmagukban is erősen immunogén hordozófehérjéket
alkalmaztunk, mivel – az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete immunanalitikai
kutatócsoportjának korábbi tapasztalatai szerint – az immunogén hordozófehérje
"beindítja" az immunizált állatban az immunválaszt, s így a haptén ellen is több antitest
termelődik. (Másik lehetőség, hogy kevéssé immunogén hordozófehérjéket (pl.
tuberkullin) alkalmaznak. Ennek előnye, hogy a haptén ellen irányul majd minden
antitest.)
4.1.2. A hapténsűrűségek megállapítása a fehérjekonjugátumokban
Az anilines aminocsoportot tartalmazó hapténekből azokapcsolással nyert
konjugátumokban a hapténmolekulák beépülését kolorimetriás úton igazolhatjuk, hiszen a
hapténmolekulából képzett diazóniumsó és a fehérjék tirozin aminiosavjainak fenolos
részei közötti reakcióban kialakuló konjugátumok – az azovegyületekre jellemző módon –
színes vegyületek. Ezt abból is láthattuk, hogy az azokapcsolással nyert
fehérjekonjugátumok vörösesbarna elszíneződést mutattak.
Minthogy a megfelelő anilines hapténmolekulák csupán korlátozott mértékben
álltak rendelkezésre, az azokapcsolás révén kialakuló színreakciót modellvegyületek
segítségével vizsgáltuk meg: ennek érdekében háromféle fenoxi-anilin molekulát
azokapcsolással 4-krezolhoz (4-metil-fenol) kötöttük, és megállapítottuk a kapott
azovegyületek (20a-c) maximális elnyelési hullámhosszait, valamint az ezekhez tartozó
moláris extinkciós koefficienseket. (A fenoxi-anilinekből nyert diazóniumsók és a 4-krezol
közötti reakció az anilin haptén diazóniumsói és a fehérjék tirozincsoportjai közötti
azokapcsolást voltak hivatottak modellezni.)
Az azokapcsolásból nyert színes fehérjeszármazékok (a 14 és 15 haptének
konjugátumai) széles abszorbanciasávot mutattak a 270-600 nm tartományban. Az
azorésznek tulajdonítható erős UV-VIS abszorbanciákat használtuk fel arra, hogy e
konjugátumokban becsüljük a haptén/fehérje arányokat. Az azokapcsolás
reakciókörülményei között (pH ~ 9-10) a diazóniumsók könnyen képeznek azohidakat a
fehérje tirozinjaival, és – kisebb mértékben – egyéb aminosavaival (pl. hisztidin) [162164]. Minthogy azonban a hapténmolekulák (14,15) korlátozott mértékben álltak
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rendelkezésünkre (bonyolult szintézis), hapténsűrűség-meghatározásunkban modell
azovegyületek (20a-c) moláris extinkciós koefficienseit (ε) alkalmaztuk, amely vegyületek
szerkezetükben hasonlóak a fenoxikarb és a tirozinrészek között kialakuló
azovegyületekhez a fehérjekonjugátumokban.
A modellvegyületek (20a-c) szintéziséhez kiinduló anyagként olyan, a
kereskedelemben elérhető aromás aminokat (18a-c) választottunk, amelyek szerkezetileg
hasonlítanak a hapténekhez (12. ábra), ezek a 2-, 3- és 4-fenoxi-fenol voltak. Az
azoszármazékok (20a-c) szerkezetében pedig a 4-metil-fenolnak (19) megfelelő fragmens
a tirozin fenolos csoportjához hasonló (12. ábra). Alkalmazott módszerünk a Flanagan és
mtsai [165] által azokapcsolással készült fehérjekonjugátumok hapténsűrűségének
megállapítására alkalmazott eljáráshoz hasonló. A modellvegyületek (20a-c) legnagyobb
abszorbanciájának (λmax) megfelelő hullámhossznál mért ε értékek az V. táblázatban
láthatók. A 14 haptén fehérjekonjugátumaiban az aromás csoportok gyűrűszubsztitúciós
elrendeződése
a
4-fenoxi-anilinból
(18c)
kiinduló,
20c
modellvegyület
szubsztituenselrendeződéséhez hasonló. Így a 20c azoszármazék ε értékét használtuk e
konjugátumok (14, V. táblázat) hapténsűrűségének meghatározására. Hasonlóképpen
jártunk el a 15 hapténen alapuló konjugátumok esetén, amelyek szerkezetileg hasonlóak a
– 2- és 3-fenoxi-anilinból (18a illetve 18b, 12. ábra) szintetizált – 20a és 20b
azovegyületekhez (12. ábra). Mivel az aminocsoportokat vegyesen tartalmazó 15
hapténben jelenlevő két izomer aránya nem azonosított, a 20a és 20b komponensekre
jellemző ε értékeknek átlagát (20150) alkalmaztuk a számításokban a megfelelő
konjugátumokra nézve (12. ábra, V. táblázat). A 20a és 20b azokomponensek spektrális
jellemzői (pl. ε és λmax érték) egymáshoz nagyon közeliek. Az ε értékek, amelyet
számításainkban használtunk (V. táblázat), nagyon hasonlóak a modellvegyületeinkkel
szerkezetileg rokon azovegyületekre vonatkozó irodalmi értékekhez [165,166]. A
modellvegyületek (20a-c) és a fenoxikarb analógok fehérjekonjugátumai között a λmax
értékekben mutatkozó különbségek az e vegyületek közötti szerkezeti eltéréseknek,
valamint oldószerhatásnak és/vagy a fehérje mikrokörnyezete által tanusított befolyásoló
hatásnak tudható be.
A hapténkonjugátumok maximális elnyelési UV-hullámhosszain az elnyelés
intenzitásából a modellvegyületekre meghatározott ε értékek segítségével kiszámítottuk a
haptének konjugátumbeli moláris koncentrációját, majd ezt az adatot összevetettük a
hordozófehérje oldatbeli koncentrációjával. Számításainkban a hordozófehérjék
móltömegére az alábbi értékeket használtuk (kDa-ban kifejezve): BSA 67 [151]; CONA
76 [167]; KLH 6000 [167]; LPH 335 [168]; OVA 43 [162]; TYG 660 [162,168]. A
hapténsűrűséget kétféle mértékegységben fejeztük ki, részint a mol haptén/mol fehérje
arány szerint, részint pedig a fehérjemolekula 10 kDa tömegű egységeire jutó hapténmólok
számával (V. táblázat).
Bár ez a hapténsűrűség-meghatározási módszer egyszerű szerkezetű
modellvegyületek (20a-c) ε értékén alapszik, a kapott hapténsűrűségek hasonlóak a
szakirodalomban az azokapcsolással nyert más fehérjekonjugátumokra nézve közölt
értékekhez [164,165]. Számításaink csak közelítő hapténsűrűségi értékeket adtak; az igazi
értékek – a hordozófehérjéken a tirozinon kívül néhány más aminosavhoz (pl. hisztidin)
való azokapcsolás miatt – valamivel magasabbak lehetnek. A mért hapténsűrűségek
láthatóan markánsan eltértek egymástól az egyes hordozófehérjék (BSA, CONA, KLH és
OVA) esetében (V. táblázat): ez a tendencia vélhetően a természetes fehérjék egyedi
szerkezeti tulajdonságainak tudható be. A haptén/10 kDa fehérje arány (HD 10kDa)
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kiszámolásával összehasonlítást tehettünk a különböző hordozófehérjék konjugátumai
között [167]: a HD 10kDa a 0,8 – 4,2 tartományban mozgott, a legnagyobb értéket a BSAés a CONA-konjugátumok esetében mutatta (V. táblázat).
V.táblázat A fenoxikarbkonjugátumokra számította,b hapténsűrűségek:
c

Konjugátum

15-BSA
15-CONA
15-LHP
15-OVA
15-BSA’
15-CONA’
15-KLH’
15-LHP’
15-OVA’
15-TYG’
14-BSA
14-KLH
14-OVA
14-TYG
a
b
c

d
e
f
g

Konjugátum A hordozó- A számításban
max. elnyelési
fehérje
HapténHapténhasznált ε
hullámhossz móltömege
sűrűségd molekula/10 kDa
hordozófehérjee
(λmax) [nm]
[L/mol/cm]
[kDa]
28
4,2
396
67
20150f
394
76
20150f
19
2,5
f
28
0,84
392
335
20150
f
8,4
1,9
393
43
20150
f
25
3,8
399
67
20150
20
2,6
396
76
20150f
f
714
1,2
397
6000
20150
f
43
1,3
398
335
20150
8,9
2,1
395
43
20150f
f
75
1,1
397
660
20150
g
23
3,5
358
67
20900
636
1,1
378
6000
20900g
g
9,2
2,2
355
43
20900
g
159
2,4
360
660
20900

A konjugátumok fehérjekoncentrációját BCA fehérjemeghatározási módszerrel
állapítottuk meg.
A 15-TYG konjugátumot nem vontuk be e számításokba.
Jelmagyarázat: a ’ jelölésű konjugátumokban a haptén–fehérje reagensarány 0,36
µmol haptén/mg fehérje, a ’ jelölés nélküli konjugátumokban a haptén–fehérje
reagensarány 0,16 µmol haptén/mg fehérje.
A hordozófehérjéhez kapcsolt hapténmolekulák átlagos száma.
HD 10 kDa
Az ε értékek átlaga a 20a és 20b modellvegyületekre nézve.
Az ε érték a 20c modellvegyületre nézve

4.1.3. Az antiszérumok jellemzése
A szérumokat és az optimalizált ELISA rendszereket részint a szérum
titerértékével, részint pedig az ELISA rendszer gátlási középértékével (IC50) jellemeztük.
Ezen kívül meghatároztuk az alsó kimutatási határ (LOD) értékét is az adott ELISA
rendszerben. Titerértéknek azt a szérumhígítást nevezzük, amely mellett és adott
körülmények között az érzékenyítő antigénhez az antitestek 50%-a kötődik, vagyis a –
hígítatlan szérumnál mérhető – maximumhoz képest 50%-os jelintenzitás észlelhető. A
gátlási középérték (IC50) a célvegyületnek azon koncentrációja, amely a versengő ELISA
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rendszerben a jelintenzitás – maximálishoz képest – 50%-os csökkenését eredményezi. (A
mintában lévő célvegyület – esetünkben a fenoxikarb – az érzékenyítő antigén 50%-át
képes leszorítani az antitestek kötőhelyeiről). A kimutatási határ (LOD) a célvegyületnek
azon koncentrációja, amely mellett a gátolatlan jelszinthez képest a háttérzaj
háromszorosának megfelelő nagyságú jelintenzitás-csökkenést tapasztalunk. (Az ennél
kisebb célvegyületkoncentrációkhoz tartozó jelszintcsökkenést statisztikusan nem tudjuk
megkülönböztetni a háttér szórásától).
A titermeghatározási vizsgálatokban – az érzékenyítési koncentráció
változtatásával – szisztematikusan változtattuk a szilárd felületen az érzékenyítő antigén
menyiségét a hapténhomológ illetve hapténheterológ rendszerekben (az immunogénben és
az érzékenyítő antigénben azonos vagy különböző haptént alkalmaztunk), valamint a
párhuzamosan nyert szérumok az azonos immunogénnel szemben összehasonlító
vizsgálatokra is lehetőséget adott.
Az immunizálás kiválasztott szintetikus fenoxikarbhaptén (14, 15, 16 vagy 17)
fehérjekonjugátumaival (KLH, LPH, TYG vagy CONA) történt. A BSA hordozófehérjével
(bizonyos esetben OVA vagy CONA hordozófehérjével) konjugált haptén hordozófehérjeheterológ [169] kombinációját tanulmányoztuk a rögzített antigén-alapú ELISA
rendszerben. A különféle immunogén konjugátumok ellen nyert nagyszámú szérumot
titráltuk, és megállapítottuk az alkalmazható szérumhígítást akár hapténhomológ, akár
hapténheterológ [169] rendszer esetén. A 15. ábra külömböző immunogén konjugátumból
származó szérumok titrálási görbéit mutatja hapténhomológ és -heterológ ELISA
rendszerekben.
Az egyes ELISA rendszerekben – különböző módszerparaméterek mellett –
megállapított titerértékek (VI. táblázat) többnyire 1:200 és 1:8000 között mozognak, bár
kedvező estekben 1:8000-nél nagyobb értékeket is kaptunk. A 16-KLH ellen nyert szérum
magas titert mutatott a vele homológ antigénnel szemben, ugyanakkor meglepő, hogy a
14-KLH és 16-KLH elleni szérumok hapténhomológ rendszerekben nem mutattak
magasabb titert, mint -heterológ rendszerekben – sőt utóbbiakban a titer némileg
magasabb is volt, mint előbbiekben. Meglepő ugyanakkor, hogy egyes esetekben (pl. a 14BSA érzékenyítő antigén esetén) alacsonyabb érzékenyítések mellett valamivel magasabb
titerértékeket kaptunk, mint magasabb érzékenyítések mellett, ám a különbségek e
titerértékekben azonban nem voltak nagyok, legfeljebb egy nagyságrendnyi eltérést
mutattak.
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15. ábra Hapténhomológ és -heterológ titrálás: különböző szérumokkal nyert titrálási
görbék. Hapténhomológ rendszerek. Érzékenyítő antigén: 1 µg/ml 14-BSA
konjugátum, antiszérum: 14-KLH(1) (∆ – – ∆), 14-TYG(3) (∇ - - ∇).
___
Érzékenyítő antigén: 5 µg/ml 16-BSA konjugátum, antiszérum: 16-KLH(1) (◊
◊) Hapténheterológ rendszerek. Érzékenyítő antigén: 2,5 µg/ml 15-BSA
konjugátum, antiszérum: 14-KLH(1) ( – - – ); 14-TYG(3) (z – - - – z). A
lemezeket 1% zselatin/PBS oldattal blokkoltuk, anti-IgG-HRP 1:12000. A
teszteket három ismétlésben végeztük Nunc lemezen antiszérum hígítási sorozata
segítségével. A megfelelő titerértékek egyes szérumra nézve: (számszerű
meghatározás a szigmoid görbe paraméterei segítségével) 1:1500, 1:2200, 1:14000,
1:9800, 1:2000 és 1:1900.
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VI. táblázat Különböző immunogének ellen nyert szérumok titerértékei az immobilizált
antigén-alapú ELISA rendszerben különböző érzékenyítő antigének különböző
koncentrációkon történő alkalmazásával.
Érzékenyítő
antigénImmunizáló
koncentráció
antigén a
[µg/ml]
5
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-KLH(3)
14-TYG(1)
14-TYG(2)
14-TYG(3)
15-HLP(1)
15-HLP(2)
15-HLP(3)
15-TYG(1)
15-TYG(2)
15-TYG(3)
16-KLH(1)
16-KLH(2)
16-KLH(3)
2,5
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-TYG(1)
14-TYG(3)
15-HLP(3)
15-TYG(3)
16-KLH(1)
16-KLH(2)
16-KLH(3)
1
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-TYG(1)
14-TYG(3)
15-HLP(3)
15-TYG(3)

Titerérték b
14-BSA
800
200
400
250
400
500
--160
-180
1000
120
-100
3500
1300
1400
2800
400
1100
---4100
1000
900
2900
600
1200

a

Érzékenyítő antigén
15-BSA
16-BSA
630
160
320
100
360
120
400
110
1000
-500
-1600
1300
1800
5900
1400
4000
8000
6100
1700
100
2000
450
100
800
-650
-700
1600
-650
-650
-1000
-4000
-3200
--160
---110
400
-320
-400
-560
-2000
-2000
--

17-BSA
-------------------------------

Minthogy egy-egy immunogénnel párhuzamos immunizálásokat végeztünk, több
kísérleti állat felhasználásával, a szérum jele mellett zárójelben feltüntetjük a
kísérleti állat (nyúl) sorszámát.
b
1:100 alatti szérumtitereket nem ellenőriztünk, a táblázatban a "--" jelek arra utalnak,
hogy a titer 100-nál kisebb értéknek adódna.
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4.1.4. A szérumok kompetitív gátlási vizsgálatai
A gátlási kísérletekben különböző szérumhígítási értékek mellett a fenoxikarb
standard hígítási sorainak (5000 ng/ml kezdeti koncentrációval, negyedelve)
alkalmazásával felvettem a kalibrációs görbéket. A gátlási görbéket a titrálási kísérletek
alapján megállapított szérumhígítások mellett végeztem. A szérumhígítási értékek a
titrálási kísérletekben kapott titerértékekből kiindulva egységesen a kb. 70%-os
jelintenzitáshoz tartozó szérumhígítási értékek voltak. A szerves oldószerek által az
ELISA rendszerre gyakorolt hatások vizsgálatánál (lásd később) azt figyeltük meg, hogy
kis mennyiségű (0,5 – 1%, v/v) metanol jelenléte (szerves segédoldószerként a pufferben)
javítja a módszer által detektálható koncentrációtartományt, és jelentősen javítja a standard
gátlási görbe meredekségét. Ez a kedvező hatás mind a hapténhomológ, mind a
hapténheterológ rendszerekben tapasztalható volt, és viszonylagos javulást eredményezett
a fenoxikarbszelektív ELISA rendszer IC50 értékében a korábbi eredményekhez képest
(lásd később). Így a további kísérletekben 0,5% (v/v) metanolt használtam a
mintapufferben az összes standard görbe és minta meghatározásában, és a közölt IC50
értékek a továbbiakban az ilyen körülményekre vonatkoznak, hacsak másképp nem
jelöljük. Mivel a 17 haptén alapú szérumok gyenge titerértékeket adtak az előzetes titrálási
vizsgálatok alapján, a továbbiakban csak a másik három (14, 15 és 16) hapténkonjugátum
ellen nyert szérumokkal dolgoztam. Az érzékenyítésekhez három különböző érzékenyítő
antigénkoncentrációt (5, 2,5 és 1 µg/ml) alkalmaztam az ELISA lemezen. A titrálási
eredmények azt mutatják, hogy a különböző érzékenyítési koncentrációknál a szérumok
más - más titert adtak, így a kompetitív gátlási tesztekben szintén más szérumhígítást
kellett alkalmaznom. A különböző ELISA rendszerekben kapott IC50 értékeket, valamint a
megfelelő szérumhígításokat a VII. táblázatban tüntettem fel.
A gátlási kísérletek során kapott IC50 értékek nagyon változóak, az azonban
nyilvánvaló, hogy a gátlási középérték az érzékenyítési koncentráció csökkenésével – a
várakozásnak megfelelően [151] – csökken.
A rendszerek optimalizálása során kiválasztottuk a legnagyobb érzékenységű
rendszereket, amelyek a legjobb kimutatási határt biztosított számunkra. Ezekben a
renszerekben felvett fenoxikarb standard kalibrációs görbéje a 16. ábrán látható.
Megállapítható, hogy:
• A hapténhomológ rendszer IC50 értéke 2,7 és 95 ng/ml tartományban változik (2,7 ±
1,6 ng/ml 14-BSA/14-TYG konjugátummal, 28 ± 7,8 ng/ml 14-BSA/14-KLH
konjugátummal és 95 ± 23 ng/ml 16-BSA/16-KLH konjugátummal).
• A hapténheterológ rendszer IC50 értéke 1,1 ± 0,6 ng/ml 15-BSA/14-TYG
konjugátummal és 2,3 ± 0,3 ng/ml 15-BSA/14-KLH konjugátummal.
• Az LOD értékek 0,2 – 4,6 ng/ml voltak a hapténhomológ rendszerekben, míg a
hapténheterológ rendszerekben 0,11 – 0,2 ng/ml értékűnek adódtak. Bizonyos
esetekben ezek az értékek 4-6 egységnyi növekedést mutattak a kimutatási határban a
korábbi eredményünkhez képest . Úgy tűnik hogy ez a javító hatás mind a metanol
oldószerhatásának (lásd később), mind pedig a rendszer egyéb paramétereinek
köszönthető. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a várakozásnak megfelelően
[151] a hapténheterológ rendszer általában érzékenyebb a megfelelő hapténhomológ
rendszernél.
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VII. táblázat Különböző immunogének ellen nyert szérumok mellett kapott IC50 értékek
az immobilizált antigén-alapú ELISA rendszerben különböző érzékenyítő
antigének különböző koncentrációkon történő alkalmazásával
Érzékenyítő
antigén
Immunizáló
Koncentráció
antigén a
[µg/ml]
5
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-KLH(3)
14-TYG(1)
14-TYG(2)
14-TYG(3)
15-HLP(1)
15-HLP(2)
15-HLP(3)
15-TYG(1)
15-TYG(2)
15-TYG(3)
16-KLH(1)
16-KLH(2)
16-KLH(3)
2,5
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-TYG(1)
14-TYG(3)
15-HLP(3)
15-TYG(3)
16-KLH(1)
16-KLH(2)
16-KLH(3)
1
14-KLH(1)
14-KLH(2)
14-TYG(1)
14-TYG(3)
15-HLP(3)
15-TYG(3)
a

b

Érzékenyítő antigén
14-BSA
15-BSA
Szérum IC50 b Szérum IC50 b
hígítás [ng/ml] hígítás [ng/ml]
-1:1000
30
--1:1000
100
--1:1000
---1:1000
320
--1:1000
---1:1000
10
--1:400
10000
--1:500
-1:160
250
1:500 ~ 1000
--1:2000 10000
1:160
1000
1:400
-1:500
250
1:500
-------------1:160
250
1:2000
2.3
1:650
1000
1:1000
80
1:650
3160
1:900
2500
1:1000
110
1:2000
1.1
1:4000
350
1:4600
900
1:3200
2510
1:3600
3200
------------1:2000
28
1:460
35
1:1000
450
1:380
28
1:1200
1410
1:460
-1:4000
2.7
1:600
8
1:600
200
1:2500 10000
1:1200
1260
1:2500 10000

16-BSA
Szérum
IC50 b
hígítás [ng/ml]
1:650
-1:150
-1:200
-1:180
-----1:2200
890
1:1600
450
1:6300
110
1:1000
110
1:80
-1:500
250
1:1000
95
1:900
184
1:900
210
------------1:300
-1:200
-1:200
--------------

Minthogy egy-egy immunogénnel párhuzamos immunizálásokat végeztünk, több
kísérleti állat felhasználásával, a szérum jele mellett zárójelben feltüntetjük a
kísérleti állat (nyúl) sorszámát.
10000 ng/ml fölötti fenoxikarbkoncentrációkon nem ellenőriztünk a gátlást, a
táblázatban a "--" jelek arra utalnak, hogy az IC50 10000 ng/ml fölötti értéknek
adódna.
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Bár az ELISA módszerek alsó kimutatási határa 0,2 és 0,11 ng/ml a
hapténhomológ és -heterológ rendszerekben, ez nem jelenti azt, hogy az ELISA
módszerrel ilyen kis koncentrációkat kvantitatíve meg lehetne határozni. A mennyiségi
meghatározás alsó határán (LLOQ, lower limit of quantitation) ugyanis legalább 20%
pontossággal kell mérni a mintát. A LLOQ értéke mindkét rendszerre 2,5 ng/ml értékűnek
adódott. Ez alatt az érték alatt – ahol a mérési adatok szórása 40-50% – a rendszer csak
minőségi (kvalitatív) meghatározásra alkalmas.
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16. ábra A fenoxikarb standard gátlási görbéi optimalizált hapténhomológ és
-heterológ ELISA rendszerekben. Hapténhomológ rendszerek. Érzékenyítő
antigén: 1 µg/ml 14-BSA konjugátum, antiszérum: 14-KLH(1) (1:5000) (∆ – –
∆), 14-TYG(3) (1:4000) (∇ - - ∇). Érzékenyítő antigén: 5 µg/ml 16-BSA
konjugátum, antiszérum: 16-KLH (1:1000) (◊ ___ ◊). Hapténheterológ rendszerek.
Érzékenyítő antigén: 2,5 µg/ml 15-BSA konjugátum, antiszérum: 14-KLH(1)
(1:2000) ( – - – ); 14-TYG(3) (1:2000) (z – - - – z). A lemezeket 1%
zselatin/PBS oldattal blokkoltuk, az ELISA puffer 0,5% (v/v) metanolt
tartalmazott, anti-IgG-HRP 1:12000. A teszteket három ismétlésben végeztük
Nunc lemezen antiszérum hígítási sorozata segítségével. A standard
fenoxikarbkoncentrációk a következők voltak: 5000, 1250, 312,5, 78,1, 19,5, 4,88,
1,22, 0,305 és 0 ng/ml.

4.1.5. Az ELISA mikrotiter-lemezek vizsgálata
A vizsgálatokra kétféle mikrotiter-lemez (más néven 96-üreges microtálca) áll
rendelkezésre: részint a Nunc A/S cég (Roskilde, Dánia, jelenleg az Apogent Technologies
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Corp. tagja) polisztirol, részint pedig a Micronic b.v. cég (Lelystad, Hollandia, jelenleg az
Integra Biosciences Groups leányvállalata) polikarbonát anyagú lemezei. Vélhetően a
műanyagfelületek adszorpciós képességében mutatkozó különbségek miatt a különböző
anyagú és gyártástechnológiájú lemezek azonos vizsgálati körülmények között és azonos
módszerparaméterek mellett más-más titerértéket adnak. Emiatt a lemezek használati
felcserélhetősége céljából ezek kötési képességét is megvizsgáltam, amelynek eredményét
a VIII. táblázatban foglaltam össze.
VIII. táblázat Azonos vizsgálati körülmények között a polisztirol- (Nunc) és polikarbonát(Micronic) anyagú mikrotiter-lemezen mért szérumtiter- és IC50-értékek
összehasonlítása a
Immunizáló
antigén

15-KLH(1)
15-KLH(2)
15-TYG(1)
15-TYG(3)
16-HLP(3)
16-TYG(3)
Átlag
Szórás
a
b

Szérumtiter a

Nunc
2000
900
800
1600
310
290

N/M
arány

Micronic
1600
550
450
1300
200
180

1,25
1,64
1,78
1,23
1,55
1,60
1,8
0,667

IC50 b
[ng ml-1]
Nunc
Micronic
173
54
2100
1100
>10000
7550
90
31
360
295
>10000
>10000

N/M
arány

3,20
1,91
-2,90
1,22
-2,308
0,911

Módszerparaméterek: érzékenyítő antigén 15-BSA, 2,5 µg/ml
Módszerparaméterek: érzékenyítő antigén 14-BSA, 2,5 µg/ml

A fenti szérumtiter- és IC50-értékek összevetéséből kitűnik, hogy a polisztirol
anyagú Nunc lemezen mindkét értékből magasabbat mértünk, ami arra utal, hogy ezen
lemezek magasabb kötőkapacitással rendelkeznek a Micronic polikarbonát anyagú
lemezeinél. Ez a magasabb titerértékekből világosabban látszik, hiszen ugyanazon
szérummal magasabb titerértéket akkor érhetünk el, ha a lemezfelületen nagyobb
mennyiségű érzékenyítő antigént sikerült rögzíteni (adott oldatbeli érzékenyítő
antigénkoncentráció mellett). Az így elért magasabb antigénkoncentráció egyben az IC50
érték emelkedését is magyarázza: bár a gátlási vizsgálatokban mindkét esetben a titer
alapján számított, 70%-os jelintenzitáshoz tartozó szérumhígítást alkalmaztuk (vagyis a
Nunc lemezek esetében nagyobb szérumhígítást alkalmaztunk), a érzékenyítő antigén
nagyobb koncentrációja miatt nagyobb célvegyületkoncentrációk voltak szükségesek adott
gátlás kiváltásához, s ez tükröződik a megemelkedett IC50-értékekben.
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4.1.6. Keresztreakciók
Egy ELISA módszer fejlesztésénél nem elegendő csupán pufferben kimutatni,
hogy a rendszer működik, hanem nagyszámú egyéb optimalizálási és metodikai vizsgálatot
is el kell végezni. Ezek közül az egyik az ún. keresztreakciók vizsgálata, amely azt mutatja
meg, hogy az ELISA rendszerben a célvegyületre (fenoxikarbra) érzékeny antitesek azon
kívül mely más molekulákhoz is kötődnek. Ez a rendszer működése, valamint az általa
szolgáltatott analitikai jel értelmezése szempontjából lényeges jellemző, hiszen az ELISA
vizsgálat során a mintákban a módszer csak a kötődés tényét mutatja, de azt nem tudjuk
meghatározni, ténylegesen milyen molekulához kötődik az antitest. Emiatt nagyszámú (42
vegyület), fenoxikarbbal rokon – illetve kevesbé rokon, de esetleg együtt előforduló –
molekula keresztreaktivitását vizsgáltuk az ELISA rendszerben alkalmazott
antiszérumokkal szemben. Ezek közt részint a hapténszintézis szintetikus intermedierjei
(17. ábra, 23-26,29-34), a fenoxikarb fotolitikus bomlástermékei (27,36,39) metabolitja
(21), a fenoxikarb elővegyület (prekurzora) (22), szerkezetileg hasonló IGR vegyületek
(pl. W-328 (28), piriproxifen), más növényvédő szerek aktív hatóanyagai (fenoxi-fenilvagy fenoxi-benzil-csoportot tartalmazó egyéb növényvédőszerek pl. fenoxi-ecetsav
herbicidek, piretroidok stb.), természetes és szintetikus izoprenoidok és ipari vegyszerek
szerepeltek.
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17. ábra A fenoxikarb kimutatására kidolgozott ELISA rendszer keresztreaktivitási
vizsgálataiban alkalmazott egyes reagensek kémiai szerkezete.
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Néhány vegyület kémiai szerkezete a 17. ábrán látható. További vegyületek
keresztreaktivitását is vizsgáltuk, amelyek a rovarhormonhoz hasonlóak (pl. farnezol,
metil-farnezoát, metoprén és utóbbi karbonsavszármazékának amóniumsója, valamint a
szintén IGR inszekticid hatóanyag piriproxifen), kitinszintézis-inhibitorok (pl.
diflubenzuron (44), klórfluazuron (CGA 112913) és további kísérleti származék, BAY SIR
8514 (45)), piretroidok (permetrin, cipermetrin, deltametrin), herbicidek (2,4-D, diklofop,
kloroxuron, difenoxuron, acifluorfen, fluorodifen), valamint számos rokon vegyület (pl. 3oktiltio-1,1,1-trifluoro-2-propanon (37), 4-fenil-acetofenon (38), fenoxi-benzil-alkoholok
(41, 42), 2-fenoxi-etanol (43), fenoxi-benzaldehid (46), fenil-tiokarbamid, glutation (mind
redukált és oxidált formájában), 4-nitro-benzil-klorid, 4-nitro-fenol, 3,4-dimetoxi-fenol). A
keresztreaktivitási vizsgálatokat az IX. táblázatban felsorolt optimalizált rendszerekben
végeztük. A keresztreaktivitási eredmények értékelése azt jelzi, hogy az ELISA rendszer
csak korlátozott számú vegyület esetében mutatott 10%-nál nagyobb keresztreakciót, s e
vegyületek mind a fenoxikarb kémiai származékai voltak, míg más komponensek nem
mutattak jelentős keresztreaktivitást vagy egyáltalán kötődést az antitesthez. Százalékos
keresztreaktivitás nem detektálható vagy 1-2% alatti a nagyszámú vizsgált komponens
jelenlétében. Egyetlen antiszérum mutatott magas keresztreaktivitást a fenoxikarb
aminszármazékára [2-(4-fenoxi-fenoxi)-etilamin (21)], de ez a hatás más antiszérumokkal
nem mutatkozott. A legnagyobb keresztreaktivitást a többi vegyületek közül a fenoxikarb
ún. proinszekticid származéka, a megfelelő bisz-szulfenil-származék, (22) [170] mutatta.
Más nagy keresztreaktivitású vegyületek haptén- (24,25) vagy szintetikus (23)
származékok voltak. Ennél alacsonyabb, de detektálható keresztreaktivitást mutatott egy, a
fenoxikarbhoz szerkezetileg hasonló, ún. projuvenoid (a juvenoid hatású vegyület
prekurzora) (W-328, 28). Alacsony vagy egyáltalán nem kimutatható keresztreaktivitást
tapasztaltunk a fenoxikarb fotodegradációs metabolitjai [171], a 4-fenoxi-fenol (27), a 2hidroxi-dibenzofurán (36) és a 4-fenil-fenol (39) esetében. Szintén nem keresztreagáltak a
fenoxi-ecetsav alapú herbicidek, más juvenoid növekedési szabályozók, szeszkviterpenoid
típusú, a rovarok hormonális működését befolyásoló vegyületek és rovarirtó szerek,
valamint a kitinszintézist gátló benzoil-fenil-karbamid típusú rovarellenes szerek.
Mindazonáltal alacsony, de meglepő gátlást tapasztaltunk a klofibrát (35) magas
koncentrációja mellett. Összességében megállapítható tehát, hogy az antiszérum
meglehetősen szelektív a fenoxikarbra nézve. Mivel nem találtunk olyan, a fenoxikarbhoz
hasonló kémiai szerkezetű növényvédő szer hatóanyagot, amely az ELISA rendszerben
keresztreaktivitást mutatna, az immunológiai módszer használható fenoxikarb
kimutatására olyan mintákban is, amelyek más növényvédő szereket is tartalmaznak.
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IX. táblázat Különböző, szerkezetileg rokon és nem rokon vegyületek keresztreaktivitása
a fenoxikarb kimutatására fejlesztett, két optimalizált ELISA rendszerben
Immunizáló
14-KLH(1)
antigén
Érzékenyítõ
14-BSA
15-BSA
antigén
CR b
IC50
CR b
KeresztIC50
a
[ng/ml] [%]
[ng/ml] [%]
reagens
13
89,1±20,8 100 7,49±0,44 100
3577
2,5
300,7
2,4
15
--535,1
1,4
21
576
15,5
35,2
21,3
22
761
11,7
98,6
7,6
23
912
9,8
96,0
7,8
24
1290
6,9
253
2,9
25
----26
--3570
0,2
27
5536
1,6
447,2
1,7
28
1274
7,0
1531
0,5
29
----30
c
---(88,4%)
34
---(70,3%) c
35
c
---(69,8%)
37
c
---(68,1%)
38
a

14-TYG(3)
14-BSA
IC50
[ng/ml]
53,6±7,9
3647
-390
890
474
169,4
--2071
2840
------

15-BSA
CR b
IC50
[%]
[ng/ml]
100 4,08±1,06
1,5
269,4
-3,32
13,7
41,3
6,03
37,4
11,3
48,4
31,6
168
-1208
-15800
2,6
334,5
1,9
--4170
---------

CR b
[%]
100
1,5
122,9
9,9
10,9
8,4
2,4
0,34
-1,2
-0,10
-----

A táblázat csak olyan vegyületeket sorol, amelyek jelentős gátlást mutattak
(CR ≥ 0,1%) a legtöbb esetben. Olyan vegyületek, melyeknek keresztaktivitása
kisebb 0,1%-nál a táblázatban nem szerepelnek (beleértve a 17. ábrán mutatott 3133, 36, 39-43 és 46 vegyületek, továbbá metil-farnezoát, farnezol, metoprén és
ennek megfelelő karbonsav származékának ammoniumsója, piriproxifen,
diflubenzuron (44), klórfluazuron(CGA 112913), BAY SIR 8514 (45), permetrin,
cipermetrin, deltametrin, 2,4-D, diklofop, klóroxuron, difenoxuron, acifluorfen,
fluorodifen, 3,4-dimetoxifenol, 4-nitrobenzil klorid, 4-nitrofenol, feniltiokarbamid,
valamint redukált és oxidált glutation).
b
Adott vegyület keresztreaktivitása – definíció szerint – a kérdéses vegyület
és a fenoxikarb egyazon ELISA rendszerben mért IC50-értékeinek hányadosának
százszorosa. Másképpen: keresztreaktivitás (CR) érték (%) = (fenoxikarb IC50
értéke/vegyület IC50 értéke) x 100.
c
Ha a standard gátlási görbék nem mutattak teljes lefutást, az IC50 értékeket
10 µg/ml koncentráció fölött nem állapítottuk meg (kivéve a 27 vegyületet, amely
10 µg/ml koncentráción majdnem 50% gátlást mutatott). A zárójelben közölt
értékek a 10 µg/ml vegyületkoncentráción tapasztalható százalékos jelintenzitást
(az aktuális jelintenzitás és a gátolatlan kontrol aránya) tüntetik fel.
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4.1.7. A módszerparaméterek optimalizálása
4.1.7.1. A pH hatása
További módszertényező, amit szintén vizsgálnunk kellett, a közeg pH-ja által a
módszer kivitelezhetőségére gyakorolt hatás volt. Ennek érdekében több (4,7 és 9,2
közötti) pH-értéken felvettük a fenoxikarb standard gátlási görbéit. Az eredményt a görbék
lefutása (IC50 értékek) (16. ábra), illetve a pH hatására bekövetkezett torzulása alapján
értékeltük. A kapott jelintenzitások a szélső pH értékekkel (4,7 és 9,2) csökkentek, és az
érzékenység romlott (magasabb IC50 értékek). A standard görbe azt jelzi, hogy a módszer
pH 6,5 és 8 között kevéssé érzékeny a pH változására, és az optimális pH érték 7,4
környékén van.
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18. ábra A fenoxikarb különböző pH érték mellett felvett standard gátlási görbéi egy
optimalizált haptén-heterológ ELISA rendszerben (érzékenyítő antigén: 16-BSA
2,5 µg/ml; szérum: anti-15-KLH(1), hígítás: 1:2000; egyéb módszerparameterek:
blokkolás: 1% zselatin PBS pufferben; anti-IgG-HRP: 1:12000). Különböző pH
értékeken nyert standard görbék: pH 4,7 (∆ - . - ∆), 5,6 (o -.-.- o), 6,5 ( - . - ),
7,4 ( – - – ), 8,3 (• _ . . _ •) és 9,2 (w -.-.- w). A tesztet három ismétlésben Nunc
lemezen végeztem. A megfelelő IC50 értékek 0,75, 9, 18, 26, 8,2 iletve 6 ng/ml az
egyes pH-szinteken.

4.1.7.2. Szerves oldószerek
Mivel a fenoxikarbot számos esetben a hatóanyag mintából történő extrakciójához
alkalmazott szerves oldószerek jelenlétében kívánjuk kimutatni, néhány szerves oldószer
különböző koncentrációjának hatását is vizsgáltuk a pufferben. A minta extrakciójára
leggyakrabban használt szerves oldószerek az aceton, a metanol, az etanol, az acetonitril, a
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dimetil-formamid (DMF), a dimetil-szulfoxid (DMSO) és az etil-acetát. Ezek vízzel
elegyedő oldószerek, kivéve az utolsót, amely vízzel csupán kis mértékben elegyedik.
A fenti oldószerek vizsgálatában azt állapítottam meg, hogy az aceton, a DMF és a
DMSO még kis koncentrációban is nagyon kedvezőtlen hatást gyakorolnak a
jelintenzitásra, s az acetonitril is hasonlóan viselkedik, tehát ezeknek használatát kerülni
kell az extrakciónál. Ha az ELISA puffert etil-acetáttal telítettünk, a kapott standard görbe
eltorzult. 4-5% (v/v) oldószertartalom fölött az etanol és különösen metanol is
hasonlóképpen hat a rendszerre, ám alacsonyabb koncentrációkon a rendszer e két
oldószert jól tolerálta. Így a metanolos mintaextraktumot legalabb 19-szeresen kell hígítani
a pufferrel az ELISA teszt előtt.
Érdekes – és a továbbiakban a módszerfejlesztésben felhasznált – jelenség, hogy
kis mennyiségű metanol jelenléte (0,5-1% v/v a mintapufferben) javítja a módszer
érzékenységét és a görbe a meredekségét anélkül, hogy jelentősen befolyásolná a standard
görbe más jellemzőit (19. ábra) (A fenti metanoltartalom a mintapufferre vonatkozik, így a
megfelelő végső metanolkoncentráció az üregben (inkubációs puffer) 0,25 - 0,5% v/v). Ez
az eredmény azzal magyarázható, hogy a kis mennyiségű metanol vélhetően elősegíti a
nagy lipofilitású fenoxikarbmolekula oldását a vizes pufferben. Az alacsony
metanolkoncentrációk kedvező hatásának köszönthetően a 0,5% metanolt tartalmazó
mintapuffer továbbra is használható a standard protokollban.
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19. ábra A fenoxikarb különböző metanoltartalmú pufferekben felvett standard gátlási
görbéi egy optimalizált haptén-homológ ELISA rendszerben (érzékenyítő antigén:
15-BSA 1 µg/ml; anti-15-TYG(3) szérum 1:4000 hígítás mellett; egyéb
parameterek: blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; anti-IgG-HRP: 1:12000). A kapott
standard görbék a pufferben(p ___ p) és a 0,5% ( - - ), 1% (∆ - . - ∆), 4% (∇ ...
∇), 16% (◊ _ . . _ ◊) és 32% (o -.-.- o) metanolt tartalmazó pufferben. A teszteket
három ismétlésben, Nunc lemezen végeztük.
4.1.7.3. A blokkolóreagensek hatása
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A blokkolás nélkülözhetetlen lépés az immunológiai eljárásokban, hogy
kiküszöböljük – az elsőleges vagy másodlagos antitestnek a szilárd fázis felszínéhez
történő nemspecifikus kötődéséből adódó – magas hátérjeleket. Rögzített antigén alapú,
kompetitív immunológiai eljárásban az elsődleges antitest erős nemspecifikus kötődése
megakadályozhatja a hatékony versengést a célvegyülettel, így alacsonyabb
módszerérzékenységet eredményez. Az érzékenyítő antigén rögzítése után fontos
elvégezni a műanyaglemezek felszínén levő szabad helyek jó borítását. E célból fehérjéket
és más biopolimereket, valamint szintetikus polimereket blokkolóanyagként alkalmaztunk
e kísérletekben. A blokkolási kapacitásokat a fenoxikarb standard görbe IC50 értékének és
a görbemeredekség értékének alapján rangsoroltuk (X. táblázat), de az értékelésben a
standard görbe hátterét és maximális jelintenzitását szintén számításba vettük. Az
immunológiai technológiában elvileg vagy a gyakorlatban is alkalmazható blokkolószerek
három kategóriára oszthatók: (1) fehérjék, pl. BSA, kazein, zselatin, OVA, alacsony
zsírtaltalmú tejpor; (2) nem fehérjék, pl. polivinil-pirrolidon (PVP), polivinil alkohol
(PVA); (3) detergensek, pl. Tween 20, Triton X-100 [172]. Az utóbbi csoport többnyire
nemionos polioxietilén származékokat tartalmaz.
A fenti csoportok közül a fehérjék bizonyultak a leghatásosabb blokkolószernek
[172]. Azt tapasztaltuk, hogy optimális blokkolás a marhabőrből nyert zselatinnal kapható.
Valamelyest kevésbé hatásos blokkolást kaptunk a tejporral, kazeinel vagy kazein
hidrolizátumával (trypton T), valamint BSA fehérjével. Tipikus nem fehérje alapú
blokkolószerek a vízben oldódó nagy polaritású szintetikus polimerek. Azon beszámolók,
melyek e polimerek és polioxietilén alapú detergensek sikeres alkalmazásáról adtak hírt
bizonyos immunológiai technológiák blokkolási lépésében [172] arra indítottak, hogy a
blokkolási vizsgálatokban nagy polaritású, nem fehérje alapú biopolimereket is
használjunk. Ezek közül néhány vegyület (pl. inulin, agaróz, keményítő) szintén hatásos
blokkolást eredményezett a kísérleteinkben. A blokkolásra dextránfrakciókat (dextran 35,
dextran 60, dextran 500) használva azt tapasztaltuk, minél nagyobb a dextrán átlagos
molekulatömege, annál jobb a blokkoló hatás. Ennek magyarázata az lehet, hogy a
monomeregységek együttes adhéziós ereje segítségével a polimerek szorosabban tudnak
kötődni a szilárd anyag felszínéhez, mint a megfelelő kisebb molekulatömegű
származékok.
Elvi lehetőség, hogy a blokkolás során az érzékenyítéskor a lemezen megkötött
antigént a blokkolóreagens kiszorítja a lemezről, ezáltal a kötőmolekulák felületi sűrűsége
csökken. Mivel a blokkolás (és az érzékenyítés) során a lemez saját elnyelése (az ún. "vak"
háttér) nem növekedett, 0,050 abszorbanciaegység alatt maradt, megállapítottuk, hogy e
lépések a fényelnyelési tulajdonságokat nem befolyásolták. Ugyanakkor a blokkolási
kísérletekben kapott szigmoid görbékben a maximális és minimális jelintenzitások (a
görbék felső és alsó platói) közötti különbség gyakorlatilag nem változott, csupán az IC50érték tolódott a nagyobb koncentrációk felé a blokkolás hatékonyságának romlásával,
vagyis a blokkolás a felületen már megkötődött antigénmolekulákat nem távol ította el. Ez
nem is meglepő, hiszen az érzékenyítéskor egész más körülményeket használunk
(karbonát puffer, pH 9,6), mint blokkoláskor (PBS, pH 7,4). Emiatt az érzékenyítő fehérje
másként (erősebben) kötődik, mint a blokkolóreagens.
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X. táblázat A különböző blokkolóreagenssel kapott blokkolási kapacitás hatása az
optimalizált hapténheterológ fenoxikarbspecifikus ELISA rendszerben
Blokkolóreagens

inulin
marhabőr zselatin
tejpor
agar agar
agaróz
kazein
keményítő
dextrán (MW 500,000)
dextrán szulfát (MW 500,000)
halzselatin
dextrán 60 (MW 60,000 - 90,000)
trypton T
BSA
Tween80
OVA
Tween20
Dextrán 35 (MW 35,000 - 50,000)
polivinilpirrolidon (PVP, MW 350,000)
Roti-Block
blokkolás nélkül
a

IC50 a
[ng/ml]
4,28
4,52
5,83
6,07
7,34
7,58
8,02
8,36
8,55
10,5
10,8
11,1
11,2
11,5
11,9
12,5
12,6
15,1
16,4
33,7

Meredekség

0,71
1,11
0,67
0,72
0,77
0,73
0,76
0,95
0,72
0,64
0,62
0,82
0,53
1,19
1,02
1,12
0,72
1,10
1,02
1,33

Az IC50 értékeket az optimalizált haptén-heterológ ELISA rendszerrel (antiszérum 14KLH(1) 1:2000 hígítású, és 2,5 µg/ml 15-BSA érzékenyítő antigén) kaptuk. A
blokkolóreagenseket 1% (v/v) koncentráción alkalmaztuk.

4.1.8. Az ELISA módszer alkalmazása különböző mintákon
Annak kimutatására, hogy a kifejlesztett ELISA rendszer mennyiben alkalmazható
tényleges minták vizsgálatában, a módszert különféle környezeti és biológiai mintákon is
kipróbáltuk. E vizsgálatok arra kívántak fényt deríteni, hogy a különböző mintaközegek
mennyiben befolyásolják a rendszer működését (mátrixhatás).
4.1.8.1. Vízminták
A rendszer kivitelezhetőségét teszteltük különböző vízmintákban: ivóvíz, csapvíz,
tó- és folyóvizek (Balaton, Velencei, kisebb tavak és vízgyűjtőmedencék, Duna, Tisza és
kisebb vízfolyások), továbbá felszíni vízminták, amelyeket mezőgazdasági területekről,
valamint kommunális pontok és nemzeti parkok területeiről gyűjtöttek
Magyarországszerte. A fenti vízminták közül reprezentatív mintákban mesterségesen
hozzáadott (spike) fenoxikarbbal készített koncentrációsorozat felhasználásával a
– 56 –

kompetitív gátlási ELISA kísérletekben felvettük a fenoxikarb standard görbéjét. Az
eredmények a desztilált vízben és pufferben felvett stardard görbékétől statisztikailag nem
különböző kimutatási koncentrációtartományt mutattak, és a görbék lefutása is hasonló
volt a korábbi kalibrációs vizsgálatokban felvett görbékéhez. A 20. ábrán – egyebek
között – a csapvízben és a Dunavízben felvett standard görbe látható.
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20. ábra A fenoxikarb víz- és talajmintákban felvett standard gátlási görbéi egy
optimalizált haptén-heterológ ELISA rendszerben (érzékenyítő antigén: 16-BSA 1
µg/ml; anti-15-TYG(3) szérum 1:2000 hígítás mellett; egyéb parameterek:
blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; anti-IgG-HRP: 1:12,000). A kapott standard
görbék csapvízben (r ___ r), Dunavízben (p - - p), talajextraktumban (∆ - . - ∆)
és huminsavextraktumban (∇ ... ∇). A teszteket három ismétlésben, Nunc lemezen
végeztük.

4.1.8.2. Talajminták
Az ELISA módszert talajminták vizsgálatában is megkíséreltük alkalmazni. E
vizsgálatokhoz a talajminta előkészítésekor a mintát metanolos extrakciónak vetettük alá.
A metanolos extrakció útján nyert talajextraktumot PBS pufferrel 1:20 hígítás mellett
alkalmaztuk az ELISA vizsgálatra.
A vizsgálat eredménye szerint, amint az a 20. ábrán is látható, a talajmintában
észlelt, meglehetősen erős mátrixhatás miatt gyakorlatilag nem lehet megállapítani a
fenoxikarb standard gátlási görbéjét még a hígított talajextraktumban sem. Annak
érdekében, hogy megállapítsuk melyik talajkomponens a felelős ezen erőteljes
mátrixhatásért, huminsav metanolos extraktumát (az extrakció kivitelezése hasonló volt a
talaj extrakciójához) is teszteltem a mátrixhatását illetően. Látható volt, hogy a huminsav
is zavaróan befolyásolta a fenoxikarb standard görbéjét (20.ábra), de korántsem olyan
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mértékben, mint a talajextraktum esetében. Ennek alapján megállapítható, hogy a
talajextraktumban tapasztalt mátrixhatásért nem elsősorban – és egyértelműen nem
egyedül – a huminsav a felelős. E kísérletek alapján az ELISA rendszer a jelenlegi
paramétereivel nem alkalmazható a talajextraktumok elemzésére: az immunológiai
vizsgálatokhoz a talajminták előzetes tisztítása szükséges.
4.1.8.3. Gyümölcsminták
Az ELISA rendszereket olyan gyümölcsök elemzésében is alkalmaztuk, amelyeken
általános a fenoxikarbbal történő kezelés a rovarkártevők visszaszorítására. Így
gyümölcsleveket (almalé, körtelé és szőlőlé) és leszűrt gyümölcshomogenizátumot
vizsgáltam ELISA módszerrel. A PBS pufferben homogenizált gyümölcsmintát vagy a
kereskedelemben kapható gyümölcsleveket leszűrtem, szükség esetén PBS pufferrel
hígítottam az ELISA vizsgálatra.
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21. ábra A fenoxikarb különböző hígítású szőlőlében felvett standard gátlási görbéi egy
optimalizált haptén-heterológ ELISA rendszerben (érzékenyítő antigén: 16-BSA
2,5 µg/ml; anti-15-THY(3) szérum 1:2000 hígítás mellett; egyéb parameterek:
blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; anti-IgG-HRP: 1:12,000). Kapott standard görbék
pufferben (r ... r), 1:1 hígítású (w - . -w ), 1:5 hígítású (W - - W) és 1:10 hígítású
(o - . - o) szőlőlében. A teszteket három ismétlésben, Nunc lemezen végeztük.

Mind az alma- mind a körtehomogenizátumban erős mátrixhatás észlelhető. E
mátrixhatás vélhetően összefügg a minta természetes rostanyagtartalmával. Ezt jelzi az a
tény, hogy némileg jobb standard görbe kapható az almahomogenizátum esetében: minél
nagyobb a rostanyagtartalom a gyümölcshomogenizátumban annál erősebb mátrixhatás
mutatkozik. A rostanyag centrifugálással történő eltávolítása után a mátrixhatás enyhül.
Ezzel szemben a mesterségesen hozzáadott (spike) fenoxikarbtartalom könnyen
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kimutatható a kereskedelmi gyümölcslevekben 1:5 vagy annál nagyobb hígítás mellett az
almalé esetében és 1:10 vagy annál nagyobb hígítás mellett a szőlőlé esetében (21. ábra).
Csekély mértékű mátrixhatás látható a körtelében 1:10 hígításnál, de ez a hatás nagyobb
hígításoknál (1:40) megszűnt a haptén-heterológ ELISA rendszer alkalmazásával. A
haptén-homológ ELISA rendszerben hasonlóképpen mutatkozott – a haptén-heterológ
ELISA rendszernél megfigyelhetőnél határozottabb mértékű – mátrixhatás. A mátrixhatás
(és ezért van szükség a hígításra az analitikai kimutatásban) gyümölcslevek esetében is
összefügg a minta rostanyagtartalmával.
4.1.8.4. Rovarszövetek
A fenoxikarb kimutatására fejlesztett ELISA rendszer lehetséges alkamazásainak
egyik fő területe a fenoxikarbtartalom meghatározása a rovar-alapú biológiai mátrixokban.
A fenoxikarbtartalom ellenőrzése a selyemhenyó (Bombyx mori) vérnyirok-szövetében
(hemolimfájában) különösen fontos, mert ez a rovar nagy érzékenységet mutat a
fenoxikarbra, amennyiben az akár egészen kis mennyiségben is jelen van a rovar
kizárólagos táplálkozási növényében, az eperfalevelében [120,173]. Az optimalizált
ELISA rendszerek alkalmazhatóságát kiértékeltük különböző stádiumú B. mori lárvák
különféle szöveteiben (hemolimfa, teljes testhomogenizátum és zsírszövet). A 22. ábra
mutatja a PBS pufferrel történő különböző hígítású hemolimfában és teljes
testhomogenizátumban nyert fenoxikarb standard gátlási görbét. Az eredmények azt
mutatták, hogy a hemolimfaminták analitikai kimutatásra 1:10 vagy annál nagyobb
hígításnál használhatók az ELISA rendszerben, míg a teljes testhomogenizátum
vizsgálatánál még nagyobb hígításnál és centrifugálás után is erős mátrixhatás mutatkozott
a pufferben felvett standard görbe lefutásában. A zsírtest PBS puferrel hígított
homogenizátumában (1:50) nyert standard görbe torzítatlannak tűnt ugyan, de erős
eltolódással a magasabb fenoxikarbkoncentráció felé (csökkent az érzékenység). Ez
valószínűleg a lipofil fenoxikarb erős fizikokémai kötődésének köszönthető a szövet lipid
komponenseihez. Jóval erősebb mátrixhatás volt tapasztalható akkor, ha a módszert a
rovarzsírtest szöveteiben alacsonyabb hígítások mellett alkalmaztuk, amikor gyakorlatilag
felismerhetetlen standard görbét kaptunk. Az eredmények azt mutatták, hogy az
immunológiai módszerek jól alkalmazhatók a rovar hemolimfájára 1:10 vagy annál
nagyobb PBS pufferrel való hígításánál, de a lipofilabb minták (zsírtest vagy teljes
testhomogenizátum) komoly mátrixhatást fejtenek ki.
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22. ábra A fenoxikarb különböző hígítású rovarvérben (hemolimfában) felvett standard
gátlási görbéi egy optimalizált haptén-heterológ ELISA rendszerben (érzékenyítő
antigén: 16-BSA 2,5 µg/ml; anti-15-TYG(3) szérum 1:2000 hígítás mellett; egyéb
parameterek: blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; anti-IgG-HRP: 1:12,000). Kapott
standard görbék a nyers (r ___ r), az 1:10 hígítású (o - - o), és az 1:100 hígítású
(∆ ... ∆) hemolimfában. A teszteket három ismétlésben, Nunc lemezen végeztük.

4.1.8.5. Halmájminták
Az ELISA rendszert különböző dózisú fenoxikarbbal kezelt, valamint kezeletlen
(kontroll) halak (ponty, Cyprinus carpio L) májextraktumainak különböző frakciójában is
alkalmaztuk a fenoxikarbtartalom meghatározására. A vizsgálatokba három májextrakciós
frakciót vontunk be: a májszövet nyers homogenizátumát, illetve annak Förlin-féle
pufferes sejtalkotó-szeparációs frakcionált extrakciója során nyert citoszólos frakciókat (1.
és 2. felülúszó). A kontroll kísérletekben (kezeletlen és fenoxikarbot nem tartalmazó
olajjal kezelt halak) nyert májszövetminták segítségével megállapítottuk, hogy a
májhomogenizátum-minta PBST 0,05 pufferrel történő hígításánál (1:40 vagy afölött)
mátrixhatás nem tapasztalható, és e kontroll mintákban fenoxikarbot nem találtuk. Ezzel
szemben az összes kezelt állatok mindhárom májszöveti frakcióiban kimutattunk
fenoxikarbtartalmat. Az eredmények (23. ábra) az egyes májminták frakcióiban mérhető
fenoxikarbtartalom tekintetében nem mutattak statisztikai értelemben szignifikáns
különbséget, de igazolták, hogy ahogy nőnek a kezelési dózisok, úgy nő a mintákban mért
fenoxikarbtartalom.
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23. ábra Halmájminták extrakciós frakcióiban kimutatott fenoxikarbtartalom. A vizsgált
mintafrakciók: májhomogenizátum (fekete oszlop), első felülúszó (szürke
vonalkázott oszlop) és második felülúszó (fehér oszlop). Az ELISA vizsgálat előtt a
mintafrakciókat PBST pufferrek hígítottuk (1:40). Módszerparaméterek:
érzékenyítő antigén: 14-BSA 1 µg/ml; blokkolás: 1% zselatin PBS pufferben;
szérum: anti-14-TYG(3), hígítás: 1:4000; második antitest: anti-IgG-HRP:
1:12000. A tesztet Nunc lemezen végeztem három ismétlésben.

4.1.8.6. Marhavér- és vizeletminták
A fenoxikarb állati szervezetben zajló biológiai lebontásának (metabolizmusának)
tanulmányozására szükséges lehet, hogy ellenőrizhessük a szervezetbe bekerült (vérbeli
fenoxikarbszint) és a vizeleten keresztül távozó fenoxikarbszinteket. E célból az ELISA
rendszerre gyakorolt mátrixhatást marhavér- és marhavizelet-mintákban is vizsgáltuk. A
vizeletmintákat nyersen, valamint PBS pufferrel 1:10 és 1:100 hígításban vizsgáltuk. A
kapott eredmények (24. ábra) azt mutatják, hogy a vizelet tartalmaz olyan, a kimutatásra
mátrixhatást gyakorló összetevőt, melynek hatását a rendszerból ki szükséges hígítani. A
PBS pufferrel 1:10 és 1:100 arányban hígított vizeletmintákban felvett standard görbék
statisztikailag megegyeznek a pufferben felvett görbékkel, ami azt mutatja, hogy a
fenoxikarb mennyiségileg meghatározható hígított vizeletmintákban. Komolyabb
mátrixhatást tapasztaltunk marhavérben, amikor a biológiai közeg – vélhetően mind a
vérlemezkék a teljes vérben, mind pedig az immunoglobulinok a szérumban – megzarvarja
a módszer kivitelezését.
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24. ábra A fenoxikarb különböző hígítású marhavizeletben felvett standard gátlási görbéi
egy optimalizált haptén-homológ ELISA rendszerben (érzékenyítő antigén: 15BSA 1 µg/ml; anti-15-TYG(3) szérum 1:4000 hígítás mellett; egyéb parameterek:
blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; anti-IgG-HRP: 1:12,000). Kapott standard görbék
pufferben (o ... o), hígítatlan (w- - w), 1:10 hígítású (W - . - W) és 1:100 hígítású
(p ___ p) marhavizeletben. A teszteket három ismétlésben, Nunc lemezen
végeztük.

4.1.9. Az ELISA rendszer validálása GC-MS módszerekkel
A ELISA módszer segítségével meghatározott fenoxikarbkoncentrációkat,
műszeres analitikai, GC-MS módszerrel igazoltuk (validáltuk) fenoxikarbbal
mesterségesen szennyezett (spike) vízben és gyümölcslevekben. Minthogy a
vizsgálatsorozatunkban korábban mért felszíni vízminták közül (beleértve az ivóvíz,
csapvíz, tóvíz, folyóvíz mintáit, valamint azokat a vízmintákat, melyeket 2000-ben, 2001ben és 2002-ben Magyarország különféle mezőgazdasági területein, valamint attól távol
eső és nemzeti parki területein gyűjtöttek) egyik sem tartalmazott fenoxikarbot, pozitív
szabadföldi mintát nem tudtuk használni a validálási módszerben.
A Magyarországon országszerte gyűjtött felszíni vízminták (2000-ben 117, 2001ben 121 és 2002-ben 143) közül egyik sem tartalmazott fenoxikarbot. Ezen minták ivóvíz,
csapvíz, tó- és folyóvíz, továbbá mezőgazdasági és nem-mezőgazdaság területekről
gyűjtött felszíni vízmintákat is felöleltek. Minthogy fenoxikarbra pozitív szabadföldi
mintával nem rendelkeztünk, a módszervalidálásban fenoxikarbbal mesterségesen
szennyezett (spike) negatív felszíni vízmintákat, valamint desztilláltvíz-mintát is
alkalmaztunk, ezen mintákat GC-MS és a két optimalizált ELISA vizsgálatnak egyaránt
alávetve.
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A validálási vizsgálatokhoz a vízminták analitikai mintaelőkészítéséhez mind SPE,
mind pedig SPME módszert használtunk. Az SPE módszerben jelentős javulást értünk el,
amikor hőmérsékletprogramozott injektálást alkalmaztunk (ez magasabb injektálási
térfogatot, (5 µl) tett lehetővé). A fenoxikarb retenciós ideje a hőmérsékletprogramozott
injektálással (és az ennek megfelelő kromatográfiai paraméterek mellett) 21,1 perc volt,
míg 250oC-on végzett izoterm injektálással (és az ennek megfelelő kromatográfiai
paraméterek mellett) a retenciós idő 18,2 perc volt. A hőmérsékletprogramozott injektálás
révén a minimális kimutatható mennyiség (MDA) – a hosszabb retenciós idő ellenére is –
lecsökkent 12,5 ng-ra, és így az analitikai kimutatási határ (LOD) szintén alacsonyabb lett
(3 ng/ml). A visszanyerési vizsgálatokat mesterségesen szennyezett (spike) mintákban
2LOD (6 ng/ml) és 5LOD (15 ng/ml) szinteken teszteltük, szintenként hármas ismétléssel,
az egyes ismétléseket külön-külön kétszer injektálva, és e két szinten rendre102,3 ±
0,58%, illetve 109,1 ± 11,2% eredményt kaptunk.
SPME alkalmazása esetén (és az ennek megfelelő kromatográfiai paraméterek
mellett) a fenoxikarb retenciós ideje 10,7 perc volt (a korábbiaktól eltérő
oszlophőmérséklet-program miatt), így az SPME gyorsabb és kényelmesebb analitikai
módszert biztosít a SPE mintaelőkészítéses eljárásoknál. A vízmintákban a
fenoxikarbtartalmat ötféle koncentráció szintre (0 és 20 ng/ml között) állítottuk be, és
minden egyes mintában meghatároztuk a célvegyület koncentrációját a GC-MS/SPME
módszert alkalmazva. A beállított koncentrációk és a GC-MS kromatogramon kapott
csúcsterületek között jó korrelációt kaptunk (r2 = 0,973 illetve 0,987 a 116-os illetve 88-as
molekulaion m/z értékekre). Ezután az egyes mintákat keresztvalidáltuk a másik négyben
mért értékek alapján. Ezután a mesterségesen szennyezett vízmintákban a két optimalizált
ELISA módszerrel (14-BSA 2,5 µg/ml, anti-14-KLH(1) 1:2000 szérumhígítás mellett; 15BSA 1 µg/ml, anti-14-TYG(3) 1:2000 szérumhígítás mellett) a fenoxikarbtartalmat szintén
meghatároztuk. Az XI. táblázatban e validálás eredménye található. Az eredmények azt
mutatják, hogy az egyes mintákban különböző módszerrel meghatározott koncentrációk
statisztikailag nem térnek el egymástól. Az átlágérték azt mutatja, hogy mind a két ELISA
módszer enyhén túlbecsüli – a GC-MS által detektált szinthez képest – a
fenoxikarbtartalmat, kivéve egy pontot (10 ng/ml), ahol mind a két ELISA alacsonyabb
koncentrációt mért, mint a GC-MS módszer. Mindent összevetve a GC-MS és az ELISA
módszerek közötti regresszió jónak adódott (r2 = 0,971 illetve 0,954 az egyes ELISA
rendszerekre nézve), és a regressziós meredekségek nagyon közel voltak az 1-hez (1,03
illetve 0,966 az egyes ELISA rendszerekre nézve), ami azt jelenti, hogy mind a két ELISA
rendszerrel történő meghatározás pontos volt. Az ELISA – GC-MS regressziós egyenesek
kis ordinátakülönbsége (0,445 illetve 0,395 az egyes ELISA rendszerekre nézve) azt
mutatja, hogy az ELISA rendszerekkel mért koncentrációk kissé magasabbak, mint a GCMS módszerrel mérteké. A fenti vizsgálatokat szőlőlé és almalé mintákban is elvégeztük
(0 és 60 ng/ml névleges koncentrációk között), és az kapott adatokat a vízmintákban nyert
validálási értékekkel együtt közös regressziós vizsgálatban is ábrázoltuk (25. ábra). A
kétféle módszerrel így nyert fenoxikarbkoncentrációk – összesített – regressziós egyenese
rendkívül jónak adódott (r2 = 0,9999), a meredekség (1,020 ± 0,001) a két vizsgálati
módszer kölcsönös pontosságát jelzi. E validálás alapján az optimalizált ELISA
rendszereket sikeresen alkalmaztuk a fenti felszíni víz-, illetve gyümölcslémintákra.
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XI. táblázat
Fenoxikarbtartalom kimutatása desztillált vízben GC-MS és ELISA
módszerekkel
névleges (hozzáadott, GC-MS módszerrel
ELISA a
ELISA b
spike) koncentráció mért koncentráció módszerrel mért módszerrel mért
[ng/ml]
[ng/ml]
koncentráció
koncentráció
[ng/ml]
[ng/ml]
0
<3
< 0,1
< 0,2
0,25
<3
0,27 ± 0,12
0,23 ± 0,12
1,0
<3
1,10 ± 0,57
1,07 ± 0,42
2,5
<3
2,66 ± 0,49
2,96 ± 0,58
5
4,61 ± 0,71
4,75 ± 0,19
4,29 ± 0,62
7,6
8,46 ± 0,52
7,62 ± 0,30
7,34 ± 0,92
10
11,07 ± 1,25
9,82 ± 0,59
12,26 ± 0,78
20
19,3 ± 1,66
18,6 ± 1,03
17,11 ± 0,49
a
Módszerparaméterek: blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; 14-BSA 2,5 µg/ml, anti14-KLH(1) szérum 1:2000 hígítás; anti-IgG-HRP: 1:12000 hígítás.
b
Módszerparaméterek: blokkolás: 1% zselatin PBS-ben; 15-BSA 1 µg/ml, anti14-TYG(3) szérum 1:2000 hígítás; anti-IgG-HRP: 1:12000 hígítás.
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25. ábra A GC-MS és ELISA módszerrel megállapított fenoxikarbkoncentrációk
regressziós egyenese. Az egyes mérési pontokat vízben ({), almalében () és
szőlőlében () vettük fel. A regressziós egyenes egyenlete: cELISA = 1,020
(±0,001) cGC-MS + 0,385 (±0,002, n = 11, r2 = 0,9999. A szaggatott vonal a
koordinátarendszer átlóját (cELISA = cGC-MS) jelzi.
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4.2. Kereskedelmi ELISA rendszer alkalmazása az atrazin gyomirtó szer hatóanyag
kimutatására
Ezirányú munkám elsőleges célja a triazinok ELISA módszerrel való
kimutathatóságának vizsgálata volt, így az így kapott eredményeket tárgyaljuk a
legnagyobb részletességgel. A kiegészítésként használt módszerek (VRK, fotorimetria,
bioteszt) nem lehettek versenyképesek az ELISA módszerrel, alkalmazásuk célja inkább
a vizsgálatok többoldalúvá tétele, és a lehetőségek korlátainak felmérése volt. Az
eredményeket sorrendben az egyes módszerek szerint értékeljük.
4.2.1. VRK módszerrel nyert eredmények
A Kieselgel 60 F254 lapon futatott triazinok előhívás után egy-egy kék foltot
adtak. A foltok átmérője és színintenzitása arányos az oldatban levő
triazinkoncentrációval (26. ábra). A vizsgált triazinkészítmények közül mindhárom
szimmetrikus triazint sikerült detektálni a VRK-lapon: 1, 0,5 és 0,25 µg
mennyiségben. Az Rf értékek a következők voltak: atrazin Rf = 91%; prometrin Rf =
93%; cianazin Rf = 90%.
Mivel a rétegre csak korlátozott mennyiségű oldatot lehet fölvinni (max. 50 µl)
és a triazin kimutatási határa (mint már említettünk az irodalmi részben) 0,2 µg, így
legfejebb 4 µg/ml koncentrációjú (4 µg/ml) triazinoldat kimutatására alkalmas ez a
módszer. Az üzemben használt dózisok általában 2 µg/ml körüli értékűek. E
megjegyzések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a VRK módszer nem
használható az üzemi minták vizsgálatára bonyolultabb tisztítási és koncentrálási
műveletek nélkül.

26. ábra Atrazin- (A), prometrin- (P) és cianazinoldatok (C) vékonyrétegkromatográfiás
futtatása Kieselgel 60 F254 lapon. Koncentrációk: 20, 10, 5 µg/ml.
Mennyiségek: 1, 0,5, 0,25 µg. Felviteli térfogat: 50 µl.
4.2.2. A fotometriás vizsgálat során nyert eredmények
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A vízben oldott triazinok egy csúcsot adtak kivéve a metribuzint az UVtartományban végzett detektálás esetében (222 nm hullámhosszon). A 27a-d. ábrákon
feltüntettem a triazinok egy-egy spektrumát. A 28. ábra a fotometriás módszerrel mért
triazinok kalibrációs görbéit mutatja. A fotometriás módszer csak olyan triazinoldatok
vizsgálatára alkalmas, amelyek koncentrációja nagyobb mint 0,5 µg/ml (LOD), így a
görbék 0,5 µg/ml koncentrációtól indulnak, mert ennél kisebb koncentráció már nem
detektálható e módszerrel.
Az idősorozatban készített minták vizsgálatában a spektrumok gyakorlatilag nem
mutattak változást. Ebből két tendenciára lehet következtetni. Az egyik, hogy a
mintákban levő anyagok nem bomlanak le időben; a második, hogy az anyagok ugyan
bomlottak, de a bomlási termékek is ugyanazon a hullámhosszon (222 nm
hullámhosszon) nyelik el a fényt. Feltehetően e második feltevés a helytálló, amit az
irodalmi források, [16,17] és a mi immunoanalitikai eredményeink is alátámasztanak.
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27. ábra Triazin hatóanyagok UV-fotometriás spektrumai, (a) atrazin 10 µg/ml, (b)
prometrin 10 µg/ml, (c) cianazin 10 µg/ml, (d) metribuzin 10 µg/ml.
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28. ábra Triazinok kalibrációs görbéje (UV fotometriás úton mérve). A méréseket
három ismétlésben végeztük.
A mennyiben a triazinokat 0,5 M sósavoldatban tároltuk, a bomlás már
fotométerrel is mérhető volt (29. ábra). Ennek valószínű oka, hogy a triazingyűrű a
savas közegben felnyílt, és már emiatt nem mutat elnyelést (lásd a 4.2.3.2. alfejezetet).
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29. ábra Triazinok lebomlása 0,5 M sósavban (UV-fotometriás úton mérve). A
méréseket három ismétlésben végeztük.
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A talajmintákból nyert extraktumok egyforma spektrumot adnak, ami azzal
magyarázható, hogy az extrakció nemcsak a talajban levő triazint vonja ki, hanem más
aromás vegyületeket is, és ezeknek a vegyületeknek a fényelnyelése is az UVtartományba esik. Ezért ez a módszer nem használható a talajminták elemzésére.
4.2.3. Az ELISA vizsgálatok eredményei
4.2.3.1. Az ELISA teszt kalibrálása különböző triazinokkal
Az atrazin hígítási sorozatának standard mintáiról 0,1 - 2 ng/ml (ppb)
tartományban kvázilineáris görbét kaptunk. A görbe pontos alakja a négy paraméteres
szigmoid görbe [155], de minthogy az adott tartományban a mérési pontok majdnem egy
egyenesbe estek, a kalibrációt lineáris regresszióval számoltuk. A jó lineáris illeszkedést
a 0,993-as regressziós koefficiens (r2) mutatja. 0,1 ppb-nél kisebb atrazinkoncentráció
esetén a színerősség nem emelkedett tovább, vagy csak enyhe emelkedést mutatott (30.
ábra). Az 50%-os színintenzitáscsökkenést jelentő jelértékhez tartozó koncentráció
(IC50) 0,48 ng/ml. (A Millipore cég adataiból nyert érték: atrazinra 0,4 ng/ml [157].)
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30. ábra Atrazin kalibrációs görbéje (a mérést három ismétlésben, Millipore ELISA
kittel végeztük.

A fentiek alapján az ELISA rendszer mérési koncentrációtartományát 0,1-től 2
ng/ml értékig terjedőnek találtuk. Amennyiben a vizsgálandó extraktum túl alacsony
elnyelést adott, a mintát addig kellett hígítanunk, míg az elnyelés a lineáris mérési
koncentrációtartományba nem került.
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Összehasonlítottuk a különböző forrásból származó atrazin standardokkal felvett
kalibrációs görbéket is. A 31. ábra három ilyen görbét mutat, melyek közül az egyik
analitikai atrazinmintából frissen készített hígítási sort, analitikai mintából egy évvel
korábban készített hígtási sort (Millipore standardok) és a harmadik görbe a kiszerelt
készítményből (Hungazin) frissen készített hígítási sort mutat be. A görbékből
megállapítható, hogy a meghatározást kevéssé zavarják a kiszerelt növényvédőszerekben
levő egyéb komponensek (detergensek, szaponit stb.). A korábban elkészített standard
sorban lényegesen alacsonyabb intenzitású, de a frissen készítettéhez hasonló lefutású
görbét figyeltünk meg. Az értékeket az ábrán összehasonlítva megállapítható, hogy a
kithez egy évvel korábban mellékelt standardok a koncentrációtól függően kb. 50-75%os bomlást szenvedtek.
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31. ábra Atrazinkészítmények kalibrációs görbéi (a méréseket három ismétlésben,
Millipore ELISA kittel végeztük).

Összehasonlításképpen megvizsgáltuk az ELISA rendszernek az atrazinra,
prometrinre és cianazinra mutatott érzékenységét is (32. ábra). A kalibrációs görbék
alapján becsülve az ELISA rendszer érzékenysége az alábbiak szerint alakult: atrazin >
prometrin >> cianazin. (A megfelelő 50 % Bo értékek a következők voltak: atrazin 0,18
ng/ml, prometrin 0,95 ng/ml, cianazin 5 ng/ml. A Millipore irodalmi adatok: atrazin 0,32
ng/ml, prometin 0,34 ng/ml, cianazin 12,5 ng/ml [157].) A lényegesen eltérő,
aszimmetrikus triazin szerkezetű metribuzint az ELISA rendszer nem detektálta.
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32. ábra Atrazin, prometrin, cianazin kalibrációs görbék (a méréseket három
ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük).

4.2.3.2. Atrazin lebomlása vízben és a talajban
4.2.3.2.1. Atrazin lebomlása vízben
Az ELISA rendszer segítségével az atrazin vízben, illetve talajban történő
lebomlását egyaránt vizsgáltuk. A vízben mérhető lebomlás alakulása a 33. ábrán
látható. A kísérleti tapasztalatok szerint magasabb koncentrációjú mintáknál (1 µg/ml) a
hatóanyag szintje igen gyorsan, 10-12 nap alatt az ötödére csökken, a továbbiakban
azonban nem változik jelentősen. Így a kezdeti szakasz lebomlása alapján az álllandósult
maradékkoncentráció eléréséig igen rövid (1,7 nap) "felezési időt" tapasztaltunk. Teljes
lebomlást azonban két hónap után, illetve az egyéves mintában sem találtunk. Mindez
azt mutatja, hogy az atrazin lebomlása csak a kezdeti szakaszban mutatja a
hagyományos exponenciális lefutást; a hosszú idő után is mérhető magas
szermaradékérték pedig összhangban van a hatóanyag ismerten perzisztens jellegével
[11-13]. Hasonló adatokat mértek GC analízis segítségével [176] 0,1 µg/ml alatti
koncentrációnál.
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33. ábra Atrazin lebomlása vizes oldatban (a méréseket három ismétlésben, Millipore
ELISA kittel végeztük).

4.2.3.2.2. Az extraháló oldószerek hatékonyságának összehasonlítása
Az atrazin talajbeli lebomlásának vizsgálatához először a talajból történő
extrakciót kellett vizsgálnunk. A szakirodalom e tekintetben meglehetősen vegyes,
oldószerként egyaránt javasolnak acetonitrilt [15,23,27], etil-acetátot [25], vizet [22,27],
illetve metanolt vagy vizes metanolt [27]. A talajextrakciós lépés optimalizálása
érdekében hét lehetséges oldószert, így vizes metanolt, etil-acetátot, acetonitrilt,
kloroformot, vizet, acetont és dimetil-szulfoxidot vizsgáltunk. Az extrakció paramétereit
és hatékonyságát a XII. táblázatban tüntettük fel. A vízzel elegyedő oldószerek esetében
az extraktumot mérés előtt közvetlenül vízzel hígítottuk (hígítás 1:1000). A vízzel nem
elegyedő oldószerek esetében az extraktumot vákuumban szárazra pároltuk, majd a
bepárlási maradékot azonos térfogatú 50%-os vizes metanol oldatba vettük fel. Az
irodalmi adatok alapján tiszta metanol helyett oldószerként 50%-os vizes metanolt
használtuk. Az oldhatósági értékekből egyértelműen kitűnik, hogy a használt
oldószermennyiség (5-10 ml) még a legrosszabbul oldó víz esetén is bőségesen fel képes
oldani a talaj atrazintartalmát. A visszanyerés hatásfokát tehát döntően az oldószer
visszanyerése határozza meg. (Emiatt tehát a szűrés kedvezőbb, mint a centrifugálás
utáni dekantálás.) A visszanyert atrazin mennyiségét a 34. ábrán mutatjuk be.

– 72 –

XII. táblázat: Atrazin kinyerése homoktalajból különböző oldószerekkel. (az immunanalitikai méréseket három ismétlésben, Millipore

ELISA kittel végeztük).
Az atrazin
oldhatósága

Oldószer

50% metanol d 1.
2.

[mg/ml] a

Használt
oldószer
menny.
[ml]

Visszanyert
Számított
AtrazinVisszanyert Tényleges
Elméleti
oldószer
atrazinkonc. koncentráció atrazin- visszanyerés visszanyerés
menny.
(bepárl.előtt)
mennyiség
[ml]
[µg/ml]
[µg/ml]
[µg]
[%]
[%] b

14,24

10

5,9

--

0,89±0,08

5,3±0,47

48-57

81-97

m.f.

10

5,1

--

0,26±0,07

1,3±0,35

10-17

27-47

c

-- c

m.f.

10

5,8

--

0,14±0,17

0,8 ±0,14

≈ 8

Etil-acetát e

25,26

10

6,3

0,52

0,33±0,05

3,3 ±0,5

28-38

44-60

Acetonitril e

--

10

5,2

0,27

0,14±0,01

1,4±0,1

13-15

25-29

3.

e

77,58

10

5,2

0,37

0,19±0,09

1,9±0,9

10-28

19-54

d

0,028
o
(0,03327 C)

10

4,9

--

0,31±0,02

1,5±0,1

14-16

29-33

Aceton e

--

10

4,8

0,08

0,04±0,01

0,4±0,1

3-4

6-10

DMSO f

201,48

5

2,8

--

0,43±0,11

1,2±0,3

9-15

15-28

Kloroform
Víz

a Oldhatósági értékek 20 oC-on [18], kivéve a víznél, ahol 27 oC-on mért oldhatóság [19] is szerepel.
b Elméleti visszanyerés az oldószerveszteséget figyelmen kívül hagyva. Többlépéses extrakció (MeOH) esetén csak az adott lépésre vonatkozik, mivel
az előző lépésből vissza nem nyert oldószer mennyiségét és atrazintartalmát is figyelembe veszi.
c Statisztikailag nem szignifikáns.
d Extraktumkoncentráció közvetlenül mérve 1:1000 hígításban.
e Extraktumkoncentráció az összes extraktum bepárlása, majd 10 ml 50%-os MeOH oldószeres oldása után mérve 1:1000 hígításban.
f Extraktumkoncentráció közvetlenül mérve 1:2000 hígításban. (A DMSO a kontrollkísérlet szerint 0,5% alatt nem zavarja az ELISA kimutatást.)
Megjegyzés: Talajmennyiség: 10 g Hatóanyagmennyiség: 1 ppm = 10µg / 10 g talaj
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5
4
3
2
1

DMSO

aceton

víz

kloroform

acetontril

etil-acetát

metanol (3.)

metanol (2.)

0

metanol (1.)

Visszanyert atrazinmennyiség
[ug 10 ug-ból]

6

Oldószer
34. ábra Atrazinextrakció talajból különböző oldószerekkel (az immunanalitikai méréseket
három ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük).

A legkedvezőbb oldószer a vizes metanol, amely 2,5-10-szer annyi atrazint képes
kioldani a talajból, mint a többi vizsgált extrahálószer. Az oldószerek mennyisége alapján
nem meglepő, hogy a talajextrakció hatékonysága nem követi az atrazinnak az adott
oldószerekben vett oldhatóságainak arányát. Az extrakciós visszanyerés hatékonyságát a
vizes metanollal többszörös extrakcióval is ellenőriztük.
Azt tapasztaltuk, hogy már az első extrakció során a kivonható anyag 89%-a az
oldószerbe kerül. Ennek alapján a szisztematikus talajvizsgálatokhoz legfejebb kétszeres
extrakció, viszont lehetőleg teljes oldószervisszanyerés indokolt. A metanol után második
legcélszerűbb oldószer a dimetil-szulfoxid (DMSO) volt. Itt az oldószer magas forráspontja
miatt bepárlásra nem volt lehetőségünk, azonban a kontrollvizsgálatokban igazoltuk, hogy
1% DMSO-tartalom alatt az oldószer a kimutatást nem zavarja (1% oldószertartalom fölött az
ELISA rendszerre gyakorolt hatást nem vizsgáltuk). Az atrazin gyenge vízoldhatósága
ellenére jó extrakciós oldószernek bizonyult a víz is.

4.2.3.2.3. Atrazin kimutathatósága talajból
A talajvizsgálatokhoz kalibrációs célból az atrazin standard görbét nemcsak vizes
oldatban, de a laboratóriumban kezelt talajmintákban is felvettük. A 35. ábra tanúsága szerint
homoktalajban 0,05 és 1 µg/g (µg/ml) talajkoncentráció között a talajmintákból az
atrazinmennyiség meghatározása a vizes mintákhoz hasonló megbízhatósággal végezhető el.
Fekete talajban (csernozjom) meglepő módon (vélhetőleg a talaj erősebb abszorpciós hatása
miatt) a visszanyerés, illetve a kimutathatóság rosszabb volt, a kimutatás alsó határa 0,25
µg/g talajkoncentráció volt.
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Abszorbancia B/B 0 (450 nm)
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35. ábra Atrazin talajkoncentráció-sorozat mérése az extraktum 1000-szeres hígításának
vizsgálatával (a méréseket három ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük)

4.2.3.2.4. Atrazin lebomlása laboratórumi talajmintákban
A talajban az 1 µg/g dózisú atrazin rövidtávú lebomlása korántsem mutatott olyan
egyértelmű képet, mint a vízbeni lebomlás. Homokos talajban a lebomlási folyamat jobban
követhető volt és a vizes rendszerhez hasonlóan magas szermaradék értékeket mutatott. A
lebomlási görbe itt is kb. 10-12 nap alatt, gyorsan lecsökkent. Ezután 0,3 µg/g körüli értékre
állt be, ami vagy a szer talajbeli perzisztenciáját igazolja, vagy adódhat valamely más
szennyező zavaró hatása miatt is (hiszen a talajkoncentráció kalibrációs görbén is letörést
láttunk). Feketeföld (csernozjom) talajban a göbe lefutása feltehetően a talaj eltérő
abszorpciós tulajdonsága és a nagyobb extrakciós hiba miatt kevésbé volt egyértelmű; itt
csupán egy nagy szórással terhelt fokozatos csökkenést tudtunk megállapítani (36. ábra).
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36. ábra Atrazin lebomlása talajban extrakció után (a méréseket három ismétlésben,
Millipore ELISA kittel végeztük)

4.2.3.2.5. Atrazin lebomlása szabadföldi talajmintákban
Az extrakciós módszer segítségével vizsgáltuk az ismert mennyiségű szerrel kezelt
szántóföldi talajokból a visszanyerhető, illetve a detektálható atrazin mennyiségét. Vizsgálati
eredményeinket a XIII. táblázat, valamint a 37. és 38. ábrák mutatják.
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XIII. táblázat Az atrazinmennyiség változása a talajban egy év alatt (Békés megye, szabadföldi kezelések). Az immunanalitikai méréseket
három ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük.

Dózis Mintavételi
[kg/ha]

0,9
1,8
2,7

idő

Talajextraktum koncentráció a
[ng/ml]

Talajkoncentráció b
[µg/g]

0-10 cm

10-20cm

20-30cm

0-10 cm

1. év

350,1±8,2

348,0±41,8

--

0,35

0,35

2. év

48,6±8,4

38,1±13,7

42,0±9,3

0,10

--

Atrazinlebomlás
[%]

10-20cm 20-30cm

Talaj
hatóanyagtartalom c

0-10 cm

10-20cm

[kg/ha]

--

--

--

0,91

0,08

0,08

72,2

78,1

0,23 (74,7)

0,76

0,68

--

--

--

1,87

1. év

757,3±10,6 678,2±19,0

2. év

131,1±9,1

70,2±7,2

31,3±1,8

0,26

0,14

0,06

65,4

79,3

0,52 (72,2)

1. év

1454±9

935,9±33,8

--

1,55

0,94

--

--

--

3,11

0,67

0,57

0,37

53,6

38,7

1,61 (48,2)

2. év

337,2±32,8 286,7±40,4 187,1±21,4

a 1. év talajextrakció: 10 g talaj / 5+5 ml vizes MeOH 2 lépésben, szűrve. 2. év talajextrakció: 10 g talaj / 10+10 ml vizes MeOH 2
lépésben, dekantálva.
b Számítva a talajextraktum koncentrációértékeiből az extrakciós eljárás alapján.
c 20 cm-es talajszelvényre vonatkozó számított érték. A számok után zárójelben a talaj hatóanyagtartalom alapján számolt százalékos
atrazinlebomlási érték szerepel.
Megjegyzés: 1 µg/g hatóanyag koncentráció a talajban 10 cm-es talajszelvényben 1,3 kg/ha, 20 cm-es talajszelvényben 2,6 kg/ha, 30 cmes talajszelvényben pedig 3,9 kg/ha kijutattott hatóanyag dózisértéknek felel meg (1,3 kg/dm3 átlagos talajsűrűséggel számolva).
A kezelés évében a 20 cm alatti rétegek atrazintartalmát elhanyagolhatónak tekintettük, amit a számítások is alátámasztanak.
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37. ábra Atrazin mennyisége Békés megyei talajmintákban a gyomirtó szeres kezelés évében
(a méréseket három ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük).

Ebben a vizsgálatsorozatban különböző dózisú atrazinkészítménnyel kezelt talajok
atrazin hatóanyag-tartalmát vizsgáltuk ELISA módszer segítségével a vizes-metanolos
extrakciót követően. A két vizsgálatra egyéves időbeli különbséggel került sor. Így a herbicid
mennyiségét először a növényvédő szer kijuttatását követően két hónappal, majd másodszor a
következő év tavaszán határoztuk meg. A vizsgálatok szerint a hatóanyag jelentős mértékben
vándorolt a talajban lefelé, amely különösen magas dózis esetében szembetűnő (a
legmagasabb 2,7 kg/ha dózis esetén a hatóanyag eloszlása a három rétegben felülről lefelé
hozzávetőleg 41%, 35% és 24% volt).
Az adatok elemzéséből az is láthatóvá vált, hogy a laboratóriumi talajkísérletekhez
hasonlóan az atrazin mennyisége a szabadföldi mintában sem csökken nullára egy év alatt. Ez
különösen riasztó jelenség, amely arra utal, hogy az atrazin a talajban egy vegetációs
perióduson messze túl fennmarad, s az eredmények igazolják, hogy az atrazin perzisztens
talajszennyező.
A hatóanyag csökkenése a fölső 20 cm-es rétegben a legkisebb dózisnál 75% körüli, a
legnagyobbnál pedig 48% körüli érték volt (39. ábra). Egy év elteltével a 20 cm alatti
rétegben csak a legnagyobb dózisnál jelent meg számottevő hatóanyag (0,37 µg/g = 0,48
kg/ha).
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38. ábra Atrazin mennyisége Békés megyei talajmintákban (a méréseket három ismétlésben,
Millipore ELISA kittel végeztük).
3,50

Visszamért hatóanyag [kg/ha]

3,00

talajszegmens 0-10 cm
talajszegmens 10-20 cm
talajszegmens 20-30 cm

2,50

64,1%
2,00

1,50

1,00

31,1%
0,50

34,1%

0,00

1. év

Talajkezelés:

2. év

0,9 kg/ha

1. év

2. év

1,8 kg/ha

1. év

2. év

2,7 kg/ha

39. ábra Az atrazinmennyiség változása talajrétegenként 10 hónap alatt az ELISA vizsgálat
alapján. (a méréseket három ismétlésben, Millipore ELISA kittel végeztük).
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4.2.3.3. Atrazin kimutatása magyarországi talajokból és vizekből
Az ELISA módszer kalibrálása után kimutatásokat végeztünk több szabadföldi vízilletve talajminta felhasználásával. A vízminták Békés és Fejér megyéből származtak (lásd a
"3. Anyagok és módszerek" című fejezetet). A békési vízmintákat erősen vegyszerezett
mezőgazdasági területekről gyűjtötték, ahol főként kukorica termesztésében atrazint évről
évre alkalmaznak.
A Fejér megyei vízminták a Velencei-tó vízgyűjtő területéről származtak, amelyet a
40. ábrán szereplő térkép mutat. A vízminták vizsgálatai szerint a mezőgazdasági
területekről származó vízminták szignifikánsan több atrazint tartalmaztak, mint a Fejér
megyei minták (XIV. táblázat). Bár ezen értékek alatta maradtak a Magyarországon az
ivóvízben korábban engedélyezett 2 ppb megengedett koncentrációnak [177], az EUcsatlakozás kapcsán életbe lépő, szigorúbb előírásoknak (egy-egy adott szermaradék nem
haladhatja meg a 0,1 ng/ml, az összes szermaradék pedig a 0,5 ng/ml értéket) nem felelnek
meg. Riasztó, hogy az atrazinszint a vizsgálatban alkalmazott ivóvízmintában is éppenhogy
maradt alatta a 0,1 ng/ml határértéknek [178].
A Békés megyei talajmintákat öt színhelyen az atrazinos kezelés előtt és után
egyaránt vették a talaj két felső rétegéből. Ezen minták vizsgálati eredményeit a XV. táblázat
tartalmazza. Valamennyi területen kimutatható volt az atrazinnak az előző évi használata, bár
a megmaradt hatóanyagszintekben jelentős különbségek voltak. Valamennyi talajvizsgálatra
általánosítható megállapítás, hogy mindenütt egyértelműen mérhető volt az atrazin
feldúsulása az újabb kezelések következtében.

Felszíni vízmintavételi helyek

25+688

0+460
14+250

21+120

11+109

2+200

14+575

4+660

9+390 10+567

12+645

1+573
6+908
9+180

4+287
0+350
1+200
0+50
0+200
0+200

40. ábra Vízminták mintavételi helyei Fejér megyében ELISA vizsgálatához
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XIV. táblázat Békés és Fejér megyei vízminták atrazintartalma (a méréseket három ismétlésben, Millipore ELISA kittel mérve - hígítás
nélkül).
Mintavétel helye
Atrazin
T
Bepárl. Anionaktív
PO43NH4+
NO2NO3konc.
pH
maradék detergens
[ng/ml]
o
[ C]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
BÉKÉS MEGYE
Mezőhegyes, közúti hídnál
--------0,311±0,050
Mezőhegyes, cukorgyár/víztár. 0,401±0,045
--------Kardos, 9. tábla, ásott kút
--------0,362±0,063
FEJÉR MEGYE
Vereb-Pázmánd-Velence
8,05
18
0,24
0,0
0,10
0,31
786
0,17
0,250±0,002
Vereb-Pázmánd-K.nyék déli
8,75
18
0,02
0,37
0,05
0,55
2140
0,12
0,282±0,008
Vereb-Pázmánd-K.nyék északi
KISZÁRADT
Vereb-Pázmánd-Pázmánd déli 0,287±0,004
7,80
18
0,76
0,08
0,03
0,36
740
0,20
Vereb-Pázmánd-Pázmánd
7,60
18
0,10
0,01
0,09
1,65
534
0,10
0,298±0,002
északi
Vereb-Pázmánd-Vereb déli
Rovajka-patak (Pátka)
Csontréti-patak (Velence)
Császárvíz (Fornapuszta)
Burján-patak (Zámoly)
Császárvíz (Kőrakáspuszta)
Gárdonyi-patak
Császárvíz torkolat (Dinnyés)
Kincsesbányai-patak (Kisfalud)
Vezetéki víz, Agárd
Ásott kút, Agárd
Velencei-tó, Agárd

0,246±0,002

7,95

18

0,21

0,146±0,001
0,209±0.003
0,132±0,008
0,184±0,003
0,077±0,001
0,092±0,001
0,110±0,005
0,162±0,004

7,70
7,90
7,65
7,95
7,85
----

18
18
18
19
20
----

0,09
0,05
0,05
0,02
0,03
----
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0,0
0,06
KISZÁRADT
KISZÁRADT
KISZÁRADT
0,0
0,67
0,12
0,13
0,0
0,03
0,16
0,03
0,04
0,03
-------

KOI
[mg/l]

---6,29
15,42
9,80
3,27

16,72

634

0,10

3,02

7,48
7,53
1,06
1,08
1,33
----

780
760
268
444
434
----

0,08
0,11
0,10
0,07
0,17
----

4,53
3,77
0,59
0,67
0,92
----

XV. táblázat Békés megyei talajminták atrazintartalma (a méréseket három ismétlésben, Millipore
ELISA kittel végeztük).
Mintavétel
helye

Mezőhegyes
(Mg.Kombinát)
Békés
(Egyetértés MgTsz)
Gyula
(Munkácsy MgTsz)
Kötegyán
(Petőfi MgTsz)
Kardos
(Egyetértés MgTsz)

ideje

kezelés előtt
kezelés után
kezelés előtt
kezelés után
kezelés előtt
kezelés után
kezelés előtt
kezelés után
kezelés előtt
kezelés után

Talajextraktum konc. [ng/ml]
Talajmélység
0-10 cm
10-20 cm
12,1 ± 0,1b
30,9 ± 8,0b
145,3 ± 9,2c
1205 ± 9c
10,6 ± 1,1d
19,1 ± 1,3b
180,6 ± 8,4c
1226 ± 17c
141,3 ± 5,8c
222,5 ± 11,1c
368,3 ± 26,9c
1607 ± 17c
16,0 ± 0,5b
30,0 ± 15,3b
95,8 ± 1,3c
157,3 ± 8,6c
88,2 ± 1,4b
296,2 ± 20,3c
344,5 v 82,8c
1057 ± 27c

Talaj
hatóanyagtart.
[kg/ha] a
0,06
1,76
0,04
1,83
0,47
2,57
0,06
0,33
0,50
1,82

a 20 cm-es talajszelvényre vonatkozó számított érték (1,3 kg/dm3 átlagos talajsűrűséggel
számolva).
b ELISA mérési hígítás 1:100
c ELISA mérési hígítás 1:1000
d ELISA mérési hígítás 1:10
Megjegyzés: A gyomirtó szeres kezelések következő herbicidkészítményekkel történtek:
Kardos - Hungazin 440 FW; Gyula - Gesaprim; Kötegyán - Hungazin Rapid; Békés Hungazin, Gesaprim; Mezőhegyes - Hungazin

5. ÖSSZEFOGLALÁS
A magas szintű mezőgazdasági termeléshez nélkülözhetetlen növényvédőszer-felhasználás
közismerten sokféle környezeti és egészségügyi problémát okoz. A veszélyek csökkentése és az
újabb, környezetkímélőbb technológiák kifejlesztése érdekében szükség van a növényvédő szerek
maradékainak pontos meghatározására. A nagy műszerezettséget igénylő hagyományos analitikai
módszerek mellett újabban ezen a területen is elkezdődött az eredetileg vírus- és
baktériumdiagnosztikai célból kidolgozott enzimatikus immuanalitikai módszer, az ELISA technika
használata. Doktori munkámban ilyen rendszereket dolgoztam ki, illetve vizsgáltam különböző
növényvédő szerekre, többek között nagy lipofilitású rovar-növekedésszabályozó fenoxikarbra és a
rendkívül nagy környezeti és termelési kockázatot jelentő szelektív gyomirtószer-csoportba, a
triazinok közé tartozó atrazinra.
Részint az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében, részint pedig a Kaliforniai Egyetem
Rovartani Tanszékén készült hapténszármazékok felhasználásával ELISA módszert dolgoztunk ki a
fenoxikarb kimutatására. A hapténmolekulák fehérjekonjugátumokba történő beépülésének
követésére azoszármazékokat állítottam elő, s ezek spektrofotometriás tulajdonságai (maximális
elnyelési hullámhossz, λmax, moláris abszorpciós koefficiens, ε) alapján megállapítottam, hogy a
hapténmolekulák sűrűsége a fehérjekonjugátumokban 0,084–0,42 µmol haptén/mg fehérje.
A hapténkonjugátumokkal történt immunizálások során nyert antiszérumok felhasználásával
rögzített antigénalapú, versengő (kompetitív) ELISA rendszert dolgoztam ki és optimáltam a főbb
módszerparaméterekre (az érzékenyítő antigén koncentrációja, szérumhígítás, közeg pH, szerves
oldószerekre mutatott érzékenység, blokkolóreagensek hatása). Az ELISA módszert hapténhomológ
és -heterológ változatban egyaránt vizsgáltam, és megállapítottam, hogy a hapténhomológ
rendszerek optimális IC50 értéke 2,7–95 ng/ml, míg az optimális hapténheterológ rendszereké 1,1 –
2,3 ng/ml. A legalacsonyabb kimutatási határok így 0,11 – 0,2 ng/ml értékűnek adódtak, és a
hapténheterológ rendszerek – a várakozásnak megfelelően –érzékenyebbek voltak a megfelelő
hapténhomológ rendszereknél.
Nagyszámú, a fenoxikarbhoz kémiai szerkezetében hasonló vagy eltérő lehetséges
keresztreagenst megvizsgálva a módszert a fenoxikarbra specifikusnak találtam: sem a fenoxikarb
fotodegradációs bomlástermékei, sem más metabolitja, sem pedig szerkezetileg hasonló, illetve a
fenoxikarbbal potenciálisan együtt előforduló növényvédő szer hatóanyag nem adott számottevő
keresztreakciót. Emiatt a módszer alkalmazhatónak látszik (a) olyan esetekben is, amikor a minták
más növényvédő szereket is tartalmazhatnak, és (b) olyan esetekben, amikor a fenoxikarbot mint
aktív hatóanyagot (nem a teljes szermaradék-mennyiséget) kívánjuk kimutatni.
A kifejlesztett fenoxikarbspecifikus ELISA rendszer értékelése azt mutatja, hogy a módszer
a felszíni vizekben a minta előzetes tísztítása és hígítása nélkül alkalmazható. A célvegyület 1,1 –
125 ng/ml koncentrációtartományában az ELISA alkalmas a fenoxikarb meghatározására a fenszíni
vizekben a minták előzetes tisztítása nélkül, ám a talajminták erős mátrixhatást mutattak a huminsav
és más talajkomponensek miatt.
Az ELISA szintén alkalmas a hígított (1:5, 1:10 és 1:40) alma-, körte- és szőlőlében,
valamint a B. mori lárva hemolimfájában (1:10 hígításnál) és különböző biológiai
sejtállományaiban, s továbbá 1:10 hígítású marhavizeletben a fenoxikarbtartalom kimutatására.
Emellett az immunológiai módszer a fenoxikarbot az e rovar-növekedésszabályozóval különböző
dózisokban kezelt halak májának homogenizátumában is kimutatja. Így az ELISA módszer
kiegészítheti vagy helyettesítheti a műszeres analitikai módszereket a fenoxikarbtartalomnak e
mátrixokban történő elemzésére. A talajmintákban, gyümölcshomogenizátumokban, lipofil
rovarszövet-mintákban és marhavérmintákban megfigyelhető komoly mátrixhatások kiküszöbölése
további munkát igényel. Az eljárás a fenoxikarb kimutatására a szakirodalomból ismert további
immunanalitikai módszerekéhez [120,121] képest ugyanolyan, vagy nagyobb mértékű analitikai
érzékenységet tesz lehetővé. Az általunk kifejlesztett és optimalizált immunológiai módszer
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lehetővé tette, hogy alkalmazásával a fenoxikarbnak a B. mori hemolimfában való hatásmódja és
kiürülése vonatkozásában további tanulmányokat végezhessenek [174,175].
Az atrazin gyomirtó szer hatóanyag kimutatására kereskedelmi forgalomból beszerezhető, az
amerikai Millipore-ImmunoSystems cég által gyártott, és Magyarországon – a vizsgálatok idején –
bevezetés előtt álló ELISA kit segítségével vizsgáltuk a triazinok kimutathatóságát és lebomlását
vízben és talajban. Kiegészítő módszerként más eljárásokat, így vékonyrétegkromatográfiás és
fotometriás tesztet alkalmaztunk. A kísérletek elsősorban a legszélesebb körben használt atrazinra
irányultak, de foglalkoztunk három másik triazin, a prometrin, cianazin és metribuzin
kimutathatóságával is. Az ELISA módszer érzékenységvizsgálata során a teszt 0,1-2 ng/ml között
jól használhatónak bizonyult atrazinra és prometrinre, 1-20 ng/ml között pedig cianazinra. (Ennél
nagyobb koncentrációk is kimutathatók hígítás nélkül, de a fenti felső határok fölött az elnyelés már
nem változik lineárisan a koncentráció logaritmusával.) Az előzőektől eltérő szerkezetű gyűrűt
tartalmazó aszimmetrikus triazint, a metribuzint nem detektálta a rendszer, ami igazolja, hogy a teszt
szimmetrikus triazinokra specifikus.
Laboratóriumi sorozatvizsgálatokban követtük az atrazin vízbeli és talajbeli lebomlását
különböző körülmények között. A sorozatvizsgálatokhoz a mintákat a laboratóriumban készítettük
különböző időpontokban vízzel, valamint homok és csernozjom talajjal. A szabadföldi kezelések
talajmintái egy Békés megyei kísérletből, illetve mezőgazdasági területekről, a vízminták Békés
megyéből és Fejér megyéből, a Velencei-tó vízgyűjtő területéről származtak. A vízbeli lebomlási
vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy az 1 µg/ml koncentrációjú atrazin szobahőmérsékleten
vízben két nap alatt a felére, 12 nap alatt az ötödére csökkent, ezután azonban mennyisége a
továbbiakban nem változott. Eközben a 4 oC-on tárolt és a fagyasztott minták atrazintartalma
gyakorlatilag az eredeti szinten maradt. A kísérlet magyarázatot ad arra a látszólagos
ellentmondásra, hogy vizes oldatban gyors kezdeti lebomlásdinamikát, ugyanakkor hosszú ideig
megmaradó szermaradékszintet egyaránt lehet találni.
Az atrazinnak a talajból történő extrakciójához hét megvizsgált oldószer közül az 50%-os
vizes metanol bizonyult a legjobbnak, amivel egy menetben 53, két menetben 66%-os kinyerést
tudtunk elérni. A hatékonyság növelésének csak a visszanyert oldószer mennyisége szab határt.
Ellenőriztük különböző ismert atrazinmennyiségek talajból való kimutathatóságát. Azt találtuk,
hogy a vizsgált 0,05-1,0 µg/g közötti intervallumban csernozjomtalajból a kimutatás megbízhatóan
elvégezhető. Homoktalajnál 0,25 µg/g alatt a kimutathatóság nem volt megbízható. Ennek oka
azonban, meglehet, hogy nem az eljárásban, hanem a gyorsabb kimosódásban keresendő.
A laboratóriumi lebomlásvizsgálat során 50 napon át figyeltük az 1 µg/g koncentrációjú
atrazin változását a talajban. A homoktalajban a lebomlás a vízbelihez hasonló jellegű: kezdetben
gyors, később állandó szintre áll be, amely nem alacsonyabb az eredeti érték felénél.
Csernozjomtalajon lassabb, egyenletesebb lebomlást mértünk. Az ismert mennyiségű atrazinnal
kezelt Békés megyei talaj különböző rétegeiből kimutatható hatóanyagmaradékot összehasonlítottuk
az egy évvel korábbi, kezelés utáni értékekkel. Azt találtuk, hogy a felső 30 cm-es talajrétegben a
kisebb (0,9-1,8 kg/ha) dózisok 1/3-a, a nagyobb (2,7 kg/ha) dózisnak 2/3-a maradt meg az előző
évről. A felső 20 cm-t tekintve 1/4, illetve 1/2 a megmaradt rész aránya a legkisebb és legnagyobb
dózisnál. A Békés megyei talajmintákból kivétel nélkül kimutatható volt az atrazin előző évi
használata, és a kezelés utáni növekedése. A vizsgálatok igazolták az atrazin perzisztens jellegét,
amit a dózis növelése arányaiban fokoz, és bizonyították az ELISA módszer használhatóságát a
szabadföldi minták elemzésében.
A Békés megyei mezőgazdasági területről származó vízmintákból 0,3-0,4 ng/ml, a Fejér
megyeiekből 0,1-0,3 ng/ml közötti atrazinkoncentrációt mutattunk ki. A növényvédő szerrel erősen
terhelt körzetek vizeinek atrazinszennyezettsége tehát egyértelműen nagyobb volt, és bár a
magyarországi megengedett ivóvízbeli határérték (2 ng/ml) alatt maradt, a vonatkozó EU
szabályozásnak (0,1 ng/ml) nem felel meg. Összességében az ELISA módszer alkalmasnak
bizonyult a szimmetrikus triazinok mennyiségi detektálására vízből és talajból. Amennyiben a
növényvédő szerek kimutatására szolgáló ELISA rendszerek költsége a jövőben alacsonyabb lesz,
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mint a hagyományos módszereké, akkor a módszer nagyobb mértékű elterjedésére is számítani
lehet.
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6. TÉZISEK

(A) De novo ELISA rendszert dolgoztam ki a fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:
1. A fenoxikarb haptén intermedierjeit különböző hordozófehérjékhez kapcsoltam. Az anilin típusú
haptének kapcsolási reakciójában a hatékonyság igazolására fenoxi-anilin és krezol
azokapcsolási reakciójában modellvegyületeket állítottam elő, melyek segítségével
igazoltam, hogy a hapténbeépülés jelentősen függ a hordozófehérjéktől. A haptén/10 kDa
fehérje arány (HD 10kDa) a különböző hordozófehérjékre (BSA, CONA, KLH és OVA)
nézve 0,8 – 4,2 tartományban mozgott, a legnagyobb értéket a BSA- és a CONAkonjugátumok mutatták
2. A fenoxikarb immunogénként alkalmazott hapténkonjugátjai ellen nyert antiszérumokat rögzített
antigén alapú ELISA rendszerben alkalmazva jellemeztem. Megállapítottam, hogy a
kidolgozott ELISA rendszerben mérhető szérum-titerértékek 200 és 8000 között mozogtak,
és az optimalizált ELISA rendszerben a fenoxikarbbal elérhető gátlási középérték (IC50) 2,7
± 1,6 ng/ml 14-BSA/14-TYG konjugátummal és1,1 ± 0,6 ng/ml 15-BSA/14-TYG
konjugátummal, a kimutatási határ (LOD) pedig 0,2 – 4,6 ng/ml a hapténhomológ
rendszerekben, míg a hapténheterológ rendszerekben 0,11 – 0,2 ng/ml értékű volt.
3. A fenoxikarb kimutatására kidolgozott ELISA rendszerben vizsgáltam 42 lehetséges
társszennyező keresztreaktivitását, és megállapítottam, hogy az ELISA rendszer a
fenoxikarbra nézve specifikus: Az ELISA rendszert a főbb módszerparaméterekre nézve
optimalizáltam. Így pH = 7,4, (0,5-1)%-os (v/v) metanolos pufferben, marhabőr-zselatinnal
blokkolva működik a rendszer a legjobban.
4. A fenoxikarb kimutatására optimalizált ELISA rendszer alkalmazhatóságát megvizsgáltam
különféle környzeti és biológiai mintákban. Így a rendszer alkalmazható különböző vizekben
(csapvíz, Dunavíz), míg talajminták elemzésére az ELISA rendszer a jelenlegi
paramétereivel további előzetes mintatisztítás szükséges. Az optimalizált rendszert sikeresen
alkalmaztam rovar-nyiroknedvben (míg zsírtestben és teljestest-homogenizátumban erős
mátrixhatást tapasztaltam), állati vizeletben, valamint halmájmintákban, ahol kezelt
állatokban a kezelési dózistól függő, emelkedő fenoxikarbtartalmat mutattam ki. Az
optimalizált ELISA módszert víz- és gyümölcsléminták felhasználásával műszeres (GC-MS)
analitikai módszerrel hasonlítottam össze.
(B)

Kereskedelmi ELISA rendszert alkalmaztam az atrazin gyomirtó szer hatóanyag
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:

5. Igazoltam a triazin herbicidek kimutatására kidolgozott ELISA rendszer alkalmazhatóságát
környezeti mintákban. A talajminták mintaelőkészítését optimalizáltam az ELISA
vizsgálathoz, optimális extrahálószernek a metanolt találtam. ELISA módszerrel
laboratóriumi körülmények között vizsgáltam az atrazin lebomlását vízben és talajban, és azt
tapasztaltam, hogy vízben szobahőmérsékleten gyors kezdeti lebomlás (1 µg/ml
hatóanyagszint 12 nap alatt az egyötödére csökkent) nem csökken tovább, míg talajban az 1
µg/g kezdeti dózis mind homok- mind csernozjomtalajban 0,35 µg/g szinten állandósul. A
vizsgálatok igazolták az atrazin perzisztens jellegét mind vízben, mind talajban.
6. Intenzív mezőgazdasági művelés alatti (Békés megye) és természetes üdülőövezeti (Fejér megye)
területről begyűjtött felszíni víz- és talajmintákban vizsgáltam a kimutatható atrazin
mennyiségét. Megállapítottam, hogy a vízmintákban az atrazintartalom mezőgazdasági
területen 0,31-0,40 ng/ml, természeti területen 0,08-0,30 ng/ml között mozog. A kísérleti
úton kezelt szabadföldi talajmintákban kimutattam, hogy az előző idénybeli
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atrazinmennyiség – kijuttatási dózistól függően – ijesztően magas hányada (31-64%)
megmarad, és mezőgazdasági területekről begyűjtött szabadföldi talajmintákban az előző évi
atrazinos kezelés szermaradéka minden esetben kimutatható volt.
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BEVEZETÉS
Doktori kutatómunkám alapvetően két fő irányba különíthető el: részint új, de
novo enzimjelzéses immunoassay (ELISA) módszerek fejlesztése és jellemzése,
részint pedig már kifejlesztett, a kereskedelmi forgalomból vagy máshonnan elérhető
ELISA rendszerek alkalmazása különböző vizsgálatokban. Bár klasszikus értelemben
az előbbi irány nevezhető módszerfejlesztésnek, analitikai fejlesztési feladatokat – ha
az előbbinél kisebb mértékben is – a forgalmazott ELISA rendszerek alkalmazása is
hozott.
Az első irányban új immunanalitikai módszer fejlesztésében a PhD munkám
részét képező vizsgálatok egyrészt a fenoxikarb nevű rovar-növekedésszabályozó
rovarellenes (inszekticid) hatóanyag kimutatására szolgáló ELISA rendszer
fejlesztése, részint pedig a – doktori dolgozatomban nem ismertetett – poliaromás
szénhidrogén vegyületcsalád, azon belül is elsősorban a pirén kimutatására szolgáló
ELISA rendszer fejlesztése voltak. Mindkét fejlesztés jelentős részben külföldi
együttműködésben zajlott, így a fenoxikarb kimutatására szolgáló ELISA rendszer
kifejlesztését a Kaliforniai Egyetem Rovartani Tanszékével (Department of
Entomology, University of California), míg a pirén kimutatására kidolgozott ELISA
rendszer fejlesztését a Müncheni Műszaki Egyetem Vízkémiai és Kémiai Balneológiai
Intézetével (Institut für Wasserchemie und Chemische Balneologie, Technische
Universität München) közösen, együttműködésben végeztük.
Munkám másik nagyobb részében mások által kidolgozott ELISA rendszereket
alkalmaztam. Ennek elsődleges és legjelentősebb része a triazin típusú gyomirtó
szerek (herbicidek), elsősorban is az atrazin kimutatására szolgáló kereskedelmi
ELISA rendszer (ImmunoSystems – Millipore) alkalmazása volt magyarországi talajilletve vízminták atrazintartalmának meghatározására, de ide tartozott a kaptán
gombaölő szer (fungicid) kimutatására szolgáló mágneses részecsekehordozós ELISA
rendszer – doktori dolgozatomban szintén nem ismertetett – alkalmazása is.
A doktori kutatómunka során foglalkoztam más, korábban fejlesztett ELISA
rendszerek alkalmazásával is, így összehasonlító vizsgálatokat végeztem bizonyos
triazol fungicidek kimutatására fejlesztett ELISA módszerek, pl. a miklobutanil
kimutatására az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében, valamint más triazol
fungicidek (tetrakonazol, penkonazol) kimutatására az Milánói Tudományegyetem
(Universitá degli Studi di Milano) kutatócsoportja által fejlesztett ELISA módszerek
felhasználásával. A doktori disszertációval szemben támasztott tartalmi és terjedelmi
követelményekre való tekintettel a dolgozatban csak a két fent említett részterületre, s
ezeken belül is a fenoxikarb és az atrazin növényvédő szer hatóanyagok kimutatására
szolgáló ELISA rendszerek fejlesztésére, illetve alkalmazására térek ki.
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1.

ELISA rendszer
kimutatására

fejlesztése

a

fenoxikarb

rovar-növekedésszabályozó

A célvegyület: A korszerű rovarellenes szerek csoportjának tagjai a rovarnövekedésszabályozó vegyületek, melyek a rovarok normális egyedfejlődését (tehát
"növekedését") befolyásolják, elsősorban is a a teljes átalakulást irányító hormonok
működésének megzavarásával. E szelektív hatóanyagok egyike a fenoxikarb, amely a
rovar juvenilhormonokhoz hasonló kémiai szerkezetű, így megzavarja a rovarok
specifikus metamorfotikus folyamatait, és 5-10 g hatóanyag/ha dózisban alkalmazva
több Lepidoptera és araszoló rovar ellen hatékony. A hatóanyag hormonhatásával
gátolja a rovar átalakulását felnőtt (imágó) fázisba, a korai lárvastádiumokban zavarja
a vedlést, és megakadályozza hogy a rovar a petéből kikeljen. Részben a hormonális
hatások, részben fiziko-kémiai tulajdonságai miatt behatóan tanulmányozták a
fenoxikarb szerepét az ökoszisztémákban, valamint a nem célzott szervezetekre
gyakorolt hatásait. Bár a fenoxikarb a hagyományos növényvédő szereknél
lényegesen szelektívebb, és a mezőgazdasági gyakorlatra engedélyezett dózisokban
alkalmazva bizonyítottan nem okoz kártékony hatást pl. kérődzőkön, bizonyos
hasznos és nem célzott rovarokra mérgező. Példa erre a selyemhernyó (Bombyx mori),
ahol kimutatták, hogy ún. “szövésgátló” (nonspinning) szindrómát és ennek
következtében gadasági veszteségeket okoz, de a hatóanyag toxikus vízi
ökorendszerekre, vízi gerinctelen élőlényekre és a halakra is. Emiatt, valamint lassú
lebomlása – tehát potenciális környezeti perzisztenciája – miatt egyes alkalmazásaival
kapcsolatban ökotoxikológiai gondok merültek fel, ami miatt szükséges, hogy a
hatóanyag kimutatására és monitorozására hatékony (pl. immunanalitikai)
módszerekkel rendelkezzünk.
Hapténszintézis és -konjugálás: A fenoxikarb molekula alapszerkezetében alapvetően
négyféle stratégia szerinti módosításokkal hapténmolekulák (1. ábra) készültek az
MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében és a Kaliforniai Egyetem Rovartani
Tanszékén. Ezen hapténmolekulákból fehérjekonjugátumokat állítottunk elő,
melyeket részint szérum kinyerésére immunogénként használtunk, részint érzékenyítő
antigénként alkalmaztam ELISA rendszerekben.
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1. ábra A fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó hapténszármazékainak szintézisstratégiái: A: a karbamátrész O-etilcsoportjának karboxi-alkil-csoporttal való helyettesítése, B, C: a molekulavégi és a középső benzolgyűrűn nitrálással
és redukcióval kialakított anilincsoport, D: karboxi-alkil-csoporttal való helyettesítés a karbamátrész N-atomján.
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Az anilin típusú hapténmolekulák a fehérjekonjugátumokba azokötéssel
kapcsolódnak, amit az azovegyületek jellegzetes UV-spektrális tulajdonságai révén
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ellenőrizhetünk. Hogy megállapíthassuk, hogy a fenti anilin haptének milyen
mértékben épülnek be a fehérjekonjugátumokba, a konjugálást három – a hapténekhez
hasonló kémiai szerkezetű – kromofór anilin valamint a 4-krezol között is elvégeztem,
az anilin hapténekből nyert diazóniumsók és a fehérjék tirozincsoportjai közötti
azokapcsolás modellezése érdekében. A kapott azovegyületek maximális elnyelési
hullámhosszait, valamint az ezekhez tartozó moláris extinkciós koefficienseket
kimértem, majd a fenoxikarb haptén–fehérje konjugátumokban az azorésznek
tulajdonítható erős UV-VIS abszorbanciákat használtam fel arra, hogy e
konjugátumokban becsüljem a haptén/fehérje arányokat. A hapténkonjugátumok
maximális elnyelési UV-hullámhosszain az elnyelés
intenzitásából a
modellvegyületekre meghatározott ε értékek segítségével kiszámítottam a haptének
konjugátumbeli moláris koncentrációját, majd ezt az adatot összevetettem a
hordozófehérje oldatbeli koncentrációjával.
Immunizálás, ELISA optimalizálás: A fenti hapténkonjugátumok ellen nyert
antiszérum felhasználásával immobilizált antigén-alapú, versengő gátlási ELISA
rendszert alakítottunk ki, s e rendszert analitikai paramétereire (elsősorban a gátlási
középértékre (IC50) és a kimutatási határra (LOD) nézve) optimalizáltam. Ezen belül az
antiszérumokat titráltam, a gátlási középértékeket különböző módszerparaméterek
mellett kimértem, vizsgáltam a közeg pH és egyes szerves oldószerek, valamint
különféle blokkolóreagensek hatását a módszer kivitelezhetőségére. Az optimalizált
ELISA rendszerben megvizsgáltam 42, a fenoxikarbhoz hasonló vagy vele együtt
előforduló vegyület keresztreaktivitását, és a módszert a fenoxikarbra specifikusnak
találtam: csak a fenoxikarb közeli szerkezeti analógjai adtak számottevő
keresztreakciót.
Gyakorlati alkalmazás: A kidolgozott ELISA módszert számos környezeti és biológiai
mintán alkalmaztam a lehetséges mátrixhatások kimutatása céljából. A környezeti minták
felszíni vizek és ivóvíz, valamit talajminták, a biológiai minták gyümölcslé és homogenizátum (alma, körte és szőlő), rovarszövetminták, halmájminták, valamint
marha vizelet és vér voltak.
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Új tudományos eredmények:
(A) De novo ELISA rendszert dolgoztam ki a fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:
1.1. A fenoxikarb haptén intermedierjeit különböző hordozófehérjékhez kapcsoltam.
Az anilin típusú haptének kapcsolási reakciójában a hatékonyság igazolására
fenoxi-anilin és krezol azokapcsolási reakciójában modellvegyületeket
állítottam elő, melyek segítségével igazoltam, hogy a hapténbeépülés jelentősen
függ a hordozófehérjéktől. A haptén/10 kDa fehérje arány (HD 10kDa) a
különböző hordozófehérjékre (BSA, CONA, KLH és OVA) nézve 0,8 – 4,2
tartományban mozgott, a legnagyobb értéket a BSA- és a CONA-konjugátumok
mutatták.
1.2. A fenoxikarb immunogénként alkalmazott hapténkonjugátjai ellen nyert
antiszérumokat rögzített antigén alapú ELISA rendszerben alkalmazva
jellemeztem. Megállapítottam, hogy a kidolgozott ELISA rendszerben mérhető
szérum-titerértékek 200 és 8000 között mozogtak, és az optimalizált ELISA
rendszerben a fenoxikarbbal elérhető gátlási középérték (IC50) 2,7 ± 1,6 ng/ml
és 1,1 ± 0,6 ng/ml különböző konjugátumok alkalmazásával, a kimutatási határ
(LOD) pedig 0,2 – 4,6 ng/ml a hapténhomológ rendszerekben, míg a
hapténheterológ rendszerekben 0,11 – 0,2 ng/ml értékű volt.
1.3. A fenoxikarb kimutatására kidolgozott ELISA rendszerben vizsgáltam 42
lehetséges társszennyező keresztreaktivitását, és megállapítottam, hogy az
ELISA rendszer a fenoxikarbra nézve specifikus. Az ELISA rendszert a főbb
módszerparaméterekre nézve optimalizáltam. Így pH = 7,4, 0,5%-os (v/v)
metanolos pufferben, marhabőr-zselatinnal blokkolva működik a rendszer a
legjobban.
1.4. A fenoxikarb kimutatására optimalizált ELISA rendszer alkalmazhatóságát
megvizsgáltam különféle környzeti és biológiai mintákban. Így a rendszer
alkalmazható különböző vizekben (csapvíz, Dunavíz), míg talajminták
elemzésére az ELISA rendszer a jelenlegi paramétereivel további előzetes
mintatisztítás szükséges. Az optimalizált rendszert sikeresen alkalmaztam
rovar-nyiroknedvben (míg zsírtestben és teljestest-homogenizátumban erős
mátrixhatást tapasztaltam), állati vizeletben, valamint halmájmintákban, ahol
kezelt állatokban a kezelési dózistól függő, emelkedő fenoxikarbtartalmat
mutattam ki. Az optimalizált ELISA módszert víz- és gyümölcsléminták
felhasználásával műszeres (GC-MS) analitikai módszerrel hasonlítottam össze.
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2. Kereskedelmi ELISA rendszer alkalmazása atrazin gyomitó szer kimutatására
A célvegyület: A gyomirtó szerek két legjelentősebb osztálya a fotoszintézis II.
fényszakaszának gátlásán alapuló karbamidszármazékok és a szimmetrikus triazinok.
E vegyületcsaládok közös tulajdonsága, hogy a kloroplasztiszokban akadályozzák a
fotoszintetikus elektronáramlást. A szimmetrikus triazin herbicidek a 2,4-diamino1,3,5-triazin származékai, melyek viszonylag merev alapvázon (az 1,3,5-triazinvázon)
különféle szubsztituensek elhelyezésével nagyszámú származékot ölelnek fel. A 2.
helyzetben klórszubsztituált sz-triazinok legnagyobb forgalmú tagja az atrazin (2.
ábra), a kukorica szelektív gyomirtó szere, és más, mélyen gyökerező
kultúrnövényekben alkalmazható herbicid. (A magyarországi kereskedelemben
Aktinit PK néven ismeretes.) Az atrazin talajban – elsősorban anaerob körülmények
között – rendkívül lassan lebomló herbicid, amely lassan kioldódva perzisztens
vízszennyezőként jelenik meg a környezetben, emiatt Németországban betiltották.
Emellett endokrin (hormonális) zavaró hatásai is indokolták, hogy ELISA rendszert (az
ImmunoSystems–Millipore EnviroGuard ELISA kitjét) alkalmazzunk e hatóanyag
kimutatására.
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2. ábra A sz-triazinszármazék atrazin gyomirtó szer hatóanyag kémiai szerkezete. A merev 1,3,5-triazinvázon különféle
szubsztituenseket tartalmazó vegyületcsalád számos rokon származékot foglal magában.

Keresztreakció, a módszer alkalmazhatósága: A kereskedelmi ELISA eljárást
vizsgáltam atrazin, cianazin és prometrin hatóanyagok kimutatására, és a módszert az
atrazin hatóanyagra jelentõs mértékben specifikusnak találtam: a rendszer az atrazint a
0,2 – 5 ng/ml tarományban detektálja, de a kimutatási tartomány prometrinre és
cianazinra magasabb (2 – 20 ng/ml). Emellett az ELISA módszer felhasználásával
vizsgáltam az atrazin lebomását vízben és talajban. Utóbbi vizsgálathoz a talajminták
ELISA vizsgálatát megelõzõ szerves oldószeres mintaelõkészítését is optimalizáltm,
és megállapítottam, hogy a mintaelõkészítéshez a – módszertani és gazdaságossági
szempontokból – legkedvezõbb oldószer a metanol.
Gyakorlati alkalmazás: Az ELISA rendszert alkalmaztam felszíni vízminták és
szabadföldi talajminták atrazintartalmánek vizsgálatához, s e vizsgálatok mindkét
mintatípus esetében rámutattak a célvegyület atrazin környezeti perzisztens
tulajdonságára.
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Új tudományos eredmények:
(B) Kereskedelmi ELISA rendszert alkalmaztam az atrazin gyomirtó szer hatóanyag
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:
2.1. Igazoltam a triazin herbicidek kimutatására kidolgozott ELISA rendszer
alkalmazhatóságát környezeti mintákban. A talajminták mintaelőkészítését
optimalizáltam az ELISA vizsgálathoz, optimális extrahálószernek a metanolt
találtam. ELISA módszerrel laboratóriumi körülmények között vizsgáltam az
atrazin lebomlását vízben és talajban, és azt tapasztaltam, hogy vízben
szobahőmérsékleten gyors kezdeti lebomlás (1 µg/ml hatóanyagszint 12 nap
alatt az egyötödére csökkent) nem csökken tovább, míg talajban az 1 µg/g
kezdeti dózis mind homok- mind csernozjomtalajban 0,35 µg/g szinten
állandósul. A vizsgálatok igazolták az atrazin perzisztens jellegét mind vízben,
mind talajban.
2.2. Intenzív mezőgazdasági művelés alatti (Békés megye) és természetes
üdülőövezeti (Fejér megye) területről begyűjtött felszíni víz- és talajmintákban
vizsgáltam a kimutatható atrazin mennyiségét. Megállapítottam, hogy a
vízmintákban az atrazintartalom mezőgazdasági területen 0,31-0,40 ng/ml,
természeti területen 0,08-0,30 ng/ml között mozog. A kísérleti úton kezelt
szabadföldi talajmintákban kimutattam, hogy az előző idénybeli
atrazinmennyiség – kijuttatási dózistól függően – ijesztően magas hányada (3164%) megmarad, és mezőgazdasági területekről begyűjtött szabadföldi
talajmintákban az előző évi atrazinos kezelés szermaradéka minden esetben
kimutatható volt.
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
ELISA –
enzimjelzéses immunassay
IC50 – gátlási középérték (a maximális jelintenzitás 50%os csökkenését okozó gátlószer-koncentráció)
LOD – kimutatási határ
HD – hapténsûrûség
-tömegspektrometria

BSA – marha szérum albumin
CONA – konalbumin
KLH – hemocianin (kürtöscsigából)
OVA – ovalbumin
GC-MS – gázkromatográfia
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INTRODUCTION
Research activities during my PhD work include two directions: development
and characterization of de novo enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
systems, and application of ELISA systems, available from commercial or other
resources, in various surveys. Although traditionally only the first direction is
considered method development, application of commercial ELISA systems also
included, although to a lesser extent, certain analytical develpoment tasks.
In the first direction, studies within my doctoral work included the dvelopment
of an ELISA system for the detection of the insect growth regulator (insecticide)
fenoxycarb and similar work (not discussed in my PhD dissertation) for the detection
of the polyaromatic hydrocarbon (PAH), pyerene. Both assay development projects
involved international collaboration. This the ELISA system for fenoxycarb was
developed together with the Department of Entomology at the University of
California, while the ELISA for pyrene was done in cooperation with the Water
Chemistry and Chemical Balneology Institut and Munnich (Institut für Wasserchemie
und Chemische Balneologie, Technische Universität München).
The second part of my work included the use of ELISA systems developed by
others. The most important project within this was the application a commercial
ELISA kit (ImmunoSystems – Millipore) for the detection of triazine herbicides,
mainly atrazine, on soil and surface water samples collected in Hungary. In addition, I
applied a magnetic particle based ELISA for the detection of the fungicide captan (not
discussed in my PhD dissertation).
In my PhD research I studied other, previously developed ELISA systems as
well: I carried out comparative studies with ELISA systems for triazole fungicides,
e.g. for an ELISA for myclobutanil developed at the Plant Protection Institute of the
Hungarian Academy of Sciences, and for and ELISA for other triazole fungicides
(tetrakonazol, penkonazol) developed at the Milano University (Universitá degli Studi
di Milano). Due to the allowed length of the PhD dissertations, I discuss only the
above two directions, and only the work related to the development nad applications
of the ELISA systems for the pesticides fenoxycarb and atrazine.

– 107 –

1. Development of an ELISA system for the detection of the insect growth regulator
fenoxycarb
The target compound: Insect growth regulators are modern insecticides that disturb
the normal development ("growth") of insects, mainly by interfering with the
hormones regulating insect metamorphosis. One of these selective active ingredients
is fenoxycarb, similar in structure to insect juvenile hormones, disturbing specific
metamorphotic processes in insects, and effective at 5-10 g active ingredient/ha dose
against several Lepidoptera and scaling insects. The compound blocks transformation
of the insect to adult (imago) stage, inhibits molt of the cuticule at early larval stages,
and acts against hatching of the insects from eggs. Partly due to these hormonal
effects and its physico-chemical properties, the role of fenoxycarb in ecosystems and
its effects on non-target organisms has been intensively studied. Although fenoxycarb
is much more selective than traditional pesticides, and causes no harmful effects at
registered agricultural doses e.g. on ruminants, it is toxic to certain benefitial and nontarget insects. An example is the silkworm (Bombyx mori), where fenoxycarb causes
nonspinning syndrome and economic losses. In addition, fenoxycarb is toxic to
aqueous ecosystems, their invertebrates and fishes. Because of this and its slow
decomposition (and therefore potential environmental persistence), ecotoxicological
concerns apply to certain applications, therefore, we need effective analytical tools
(e.g. immunoanalytical methods) for monitoring this active ingredient.
Hapten synthesis and conjugation: The structure of fenoxycarb allowed four
modification strategies to prepare hapten derivatives (Figure 1). Haptens were prepared
at the Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences and at the
Department of Entomology at the University of California. Using these haptens, we
prepared protein conjugates, and I used these conjugates as immunogens to raise
antibodies in animals and as coating antigens for ELISA systems.
O
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Figure 1 Hapten synthesis strategies for the insect growth regulator fenoxycarb: A: replacement of the O-etil moiety of the
carbamate group with carboxyalkyl group, B, C: aniline group created at the terminal and the medial benzene by
nitration and reduction, D: substitution of the N atom of the carbamate group by carboxyalkyl group.
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Aniline type haptens are bound to protein conjugates by azo-coupling, and this
bonding can be verified through specific UV-spectral properties of these azocompounds. To determine how much aniline hapten has been coupled to protein
conjugates, I carried out the conjugation process between three chromophore anilines
(similar in structure to the haptens) and 4-cresol to model azo-coupling between
diazonium salts from the aniline haptens and the thyrosine groups of the proteins. I
measured maximal absorbance wavelengths of the azo-compounds and their molar
extinction coefficients (ε), and used the strong UV-VIS absorbances of the azo-part in
the hapten–protein conjugates of fenoxycarb to calculate hapten/protein ratios in these
conjugates. Using the absorbance intensities of the hapten conjugates at their maximal
absorbance wavelengths and the ε values detected for the model compounds, I
calculated the molar concentrations of the haptens in the conjugates, and compared
these data with the concentration of the carrier protein.
Immunization, ELISA optimization: Using antisera against the hapten conjugates, I
prepared immobilized antigen-based, competitive inhibition ELISA systems, and
optimized these szstems for their main analytical parameters (the inhibition mid-point
(IC50) and the limit of detection (LOD)). I titrated the antisera, determined inhibition
mid-points at various method parametes, studied the effect of the pH, organic solvents
and various bclocking agents on immunoassay performance. Within the optimzed
ELISA szstem, I studied cross-reactivities by 42 compounds, similar in structure to or
appearing together with fenoxycarb, and I found the ELISA method specific for
fenoxycarb: only its close structural analogs showed significant cross-reactivity.
Practical applications: I applied the developed ELISA method on numerous
environmental and biological samples to detect possible matrix effects. Environmental
samples included surface and drinking water, and soil, biological samples included fruit
homogenates and drinks (apple, pear and grape), insect tissues, fish liver tissue, and
bovine urine and blood.
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New scientific results:
(A) I developed a de novo ELISA system for immunoanalytical detection of the insect
growth regulator fenoxycarb. Thus:
1.1. I coupled haptenic derivative of fenoxycarb to various carrier proteins. To
verify coupling efficiency in conjugation of the aniline type haptens, I prepared
model compounds in the reaction of phenoxyanilines and cresol, and with these
compounds verified that hapten coupling strongly depends on the type of the
carrier protein. I calculated the hapten /10 kDa protein ratios (HD 10kDa) for
various carrier proteins (BSA, CONA, KLH and OVA), and its value was
between 0.8 and 4.2, with the highest levels in the BSA- and CONAconjugates.
1.2. I characterized the antisera raised against hapten conjugates of fenoxycarb, used
as immunogens, in immobilized antigen-based ELISA systems. Serum titers in
the developed ELISA systems were between 200 and 8000, and the inhibition
mid-point (IC50) with fenoxycarb in the optimized ELISA system was 2.7 ± 1.6
ng/ml and 1.1 ± 0.6 ng/ml with various conjugates. The limit of detection
(LOD) was 0.2 – 4.6 ng/ml in hapten homolog systems and 0.11 – 0.2 ng/ml in
hapten heterolog systems.
1.3. I studied the cross-reactivity of 42 possible co-contaminants in the fenoxycarb
ELISA system, and found the ELISA system specific for fenoxycarb. I
optimized the ELISA system for its main assay parameters. The assay works the
best at pH = 7.4, in a buffer containing 0,5% (v/v) methanol, using gelatin from
bovine skin as a blocking reagent.
1.4. I evaluated the applicability of the ELISA system optimized for the detection of
fenoxycarb in various environmental and biological samples. Thus, the system
is applicable in various water samples (tap water, water from the river Danube),
while it can be used, at its present parameters, for the analysis of soil samples
only after sample clean-up. I successfully used the optimized ELISA system in
insect hemolymph (while strong matrix effects appeared in fat body tissue and
in whole body homogenate), animal urine, and in fish liver samples, where I
detected increasing fenoxycarb content in the liver of treated animals dependent
of the application dose. Using water and fruit drink samples, I compared the
optimized ELISA system with an instrumental analytical (GC-MS) method.
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2. Application of a commercial ELISA system for the detection of the hericide
atrazine
The target compound: The two main calsses of herbicides, ureas and symmetrical
triazines, act by inhibition the II. light period of the photosythsesis. A common property
of the compound classes is that they block photosynthetic electron transport in the
chloroplasts. Symmetrical triazine herbicides are derivatives of 2,4-diamino-1,3,5triazine, including a large number of compounds with various substituents on the
realtively rigid molecule skeleton (the 1,3,5-triazine ring). The herbicide with the
highest agricultural use among triazines containing a chlorine atom in the 2 position
of the s-triazine ring is atrazine (Figure 2), a herbicide selective in corn and applicable
to other deep-rooted commodities. (In Hungary it is marketed under the trade name of
Aktinit PK.) Atrazine decomposes in soil only very slowly (mainly if conditions are
anaerobic), and its slow leaching from the soil makes it a persistent water pollutant. As a
result is has been banned in Germany. In additional, due to its endocrine (hormonal)
disrupting effects, we decided to minitor the herbicide active ingredient using a
commercial ELISA kit (the EnviroGuard ELISA plate kit by ImmunoSystems–
Millipore).
Cl
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Figure 2 The chemical structure of the s-triazine derivative herbicide, atrazine. The compound family containing various
substituents on the rigid 1,3,5-triazine skeleton include numerous related compounds.

Cross-reactivity, applicability of the method: I tested the commercial ELISA kit for
detection of the herbicide active ingreduients atrazine, cyanazine and prometrine, and
I found the method significantly specific for atrazine: the system detected atrazine at
0,2 – 5 ng/ml concentration, while prometrine and cyanazin was detected only at
higher (2 – 20 ng/ml) concentrations. I also studied, using the ELISA kit, the
decomposition kinetics of atrazine in water and soil. For soil samples, I optimized a
solvent extraction process for sample preparation, and I found extraction with
methanol as the optimal protocol (by method and economy).
Practical applications: I applied the ELISA kit for the determination of atrazine
content in surface water and field soil samples, and the experiments in both cases
indicated that the target compound, atrazine is a persistent contaminant in the
environment.
–5–
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New scientific results:
(B) I applied a commercial ELISA kit for the immunoanalytical detection of the
herbicide atrazine. Thus:
2.1. I verified the applicability of the ELISA system, marketed for monitoring
triazine herbicides, in environmental samples. I optimized the sample
preparation process of soil samples for ELISA tests, and found methanol as an
optimal solvent. Using the ELISA kit, I studied the decomposition of atrazine in
water and soil, and found that in water at room temperature a rapid initial
decomposition rate (the active ingredient level of 1 µg/ml decreased to öne-fifth
within 12 days) does not decrease further resulting in a persistent residue level,
and in soil the 1 µg/g initial dose also remains persistent, both in sand and black
(chernoziom) soils, at a level of 0.35 µg/g. The study has verified that atrazine
is a persistent contaminant both in water and soil.
2.2. I studied detectable atrazine levels in surface water and field soil samples
collected from areas of intensive agricultural use (Békés county) and natural
recreation areas (Fejér county). I found that the atrazine level is 0,31-0,40 ng/ml
in water samples from agricultural areas, and 0,08-0,30 ng/ml from natural
recreation areas. I demonstrated that alarmingly high atrazine contents remain
in experimentally treated field soil samples one year after application (31-64%
depending on application doses), and residues of atrazine application from
previous years was detectable in all agricultural soil samples.
ABBREVIATIONS
ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay
IC50 – inhibition mid-point (inhibitor concentration
causing a 50% decrease of maximal signal)
LOD – limit of detection
HD – hapten density
BSA – bovine serum albumin
CONA – conalbumin
KLH – hemocyanin (from keyhole limpet)
OVA – ovalbumin
GC-MS – gas chromatography – mass spectrometry
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Le Thi My Hong
Enzimjelzéses immunanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása fenoxikarb és
atrazin növényvédőszer-hatóanyagok kimutatására
PhD értekezés összefoglalója
Doktori kutatómunkám alapvetően két fő irányba különíthető el: részint új, de
novo enzimjelzéses immunoassay (ELISA) módszerek fejlesztése és jellemzése, részint
pedig már kifejlesztett, a kereskedelmi forgalomból vagy máshonnan elérhető ELISA
rendszerek alkalmazása különböző vizsgálatokban.
(A) De novo ELISA rendszert dolgoztam ki a fenoxikarb rovar-növekedésszabályozó
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:
A fenoxikarb haptén intermedierjeit hordozófehérjékhez kapcsoltam. Az anilin
típusú haptének kapcsolási reakciójában a hatékonyság igazolására azomodellvegyületeket állítottam elő, melyekkel igazoltam, hogy a hapténbeépülés függ a
hordozófehérjéktől. A haptén/10 kDa fehérje arány a hordozófehérjékre (BSA, CONA,
KLH és OVA) nézve 0,8 – 4,2 tartományban mozgott, a legnagyobb értéket a BSA- és a
CONA-konjugátumok mutatták.
A fenoxikarb immunogénjei ellen nyert antiszérumokat rögzített antigén alapú
ELISA rendszerben alkalmaztam. A kidolgozott ELISA rendszerben mérhető szérumtiterértékek 200 és 8000 között mozogtak, és az optimalizált ELISA rendszerben a
fenoxikarbbal elérhető gátlási középérték (IC50) 2,7 ± 1,6 ng/ml és 1,1 ± 0,6 ng/ml
különböző konjugátumok alkalmazásával.
A kidolgozott ELISA rendszerben vizsgáltam 42 társszennyező
keresztreaktivitását, és megállapítottam, hogy rendszer a fenoxikarbra nézve specifikus.
Az ELISA rendszert főbb módszerparamétereire optimalizáltam: pH = 7,4, 0,5%-os (v/v)
metanolos pufferben, marhabőr-zselatinnal blokkolva működik a rendszer a legjobban. A
fenoxikarb kimutatására optimalizált ELISA alkalmazhatóságát megvizsgáltam különféle
környzeti és biológiai mintákban. A rendszer alkalmazható vizekben (csapvíz, Dunavíz),
míg talajminták elemzésére további előzetes mintatisztítás szükséges. Az optimalizált
rendszert
alkalmaztam
rovar-nyiroknedvben,
állati
vizeletben,
valamint
halmájmintákban. Az optimalizált ELISA módszert víz- és gyümölcsléminták
felhasználásával műszeres (GC-MS) analitikai módszerrel hasonlítottam össze.
(B) Kereskedelmi ELISA rendszert alkalmaztam az atrazin gyomirtó szer hatóanyag
immunanalitikai kimutatására. Ezen belül:
Igazoltam az ELISA rendszer alkalmazhatóságát környezeti mintákban. A
talajminták mintaelőkészítését optimalizáltam az ELISA vizsgálathoz, optimális
extrahálószer a metanol. ELISA módszerrel laboratóriumi tesztben vizsgáltam az atrazin
lebomlását vízben és talajban. Vízben szobahőmérsékleten gyors kezdeti lebomlás (1
µg/ml hatóanyagszint 12 nap alatt az egyötödére csökkent) nem csökken tovább, míg
talajban az 1 µg/g kezdeti dózis mind homok- mind csernozjomtalajban 0,35 µg/g szinten
állandósul. A vizsgálatok igazolták az atrazin perzisztens jellegét mind vízben, mind
talajban. Intenzív mezőgazdasági művelés alatti és természetes üdülőövezeti területről
begyűjtött felszíni víz- és talajmintákban vizsgáltam a kimutatható atrazin mennyiségét.
A vízmintákban az atrazintartalom mezőgazdasági területen 0,31-0,40 ng/ml, természeti
területen 0,08-0,30 ng/ml között mozog. A kísérleti úton kezelt szabadföldi
talajmintákban kimutattam, hogy az előző idénybeli atrazinmennyiség – kijuttatási
dózistól függően – ijesztően magas hányada (31-64%) megmarad, és mezőgazdasági
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területekről begyűjtött szabadföldi talajmintákban az előző évi atrazinos kezelés
szermaradéka minden esetben kimutatható volt.
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Development and application of enzime-linked immunosorbent assays for pesticide
active ingredients fenoxycarb and atrazine
Summary of PhD dissertation
Research during my PhD work includes two directions: development of de novo
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) systems, and application of ELISA
systems, available from commercial or other resources, in various surveys.
(A) I developed a de novo ELISA system for immunoanalytical detection of the insect
growth regulator fenoxycarb. Thus:
I coupled haptenic derivative of fenoxycarb to carrier proteins. To verify coupling
efficiency in conjugation of the aniline type haptens, I prepared model azo-compounds,
and verified that hapten coupling strongly depends on the type of the carrier protein. I
calculated the hapten /10 kDa protein ratios for carrier proteins (BSA, CONA, KLH and
OVA), and its value was between 0.8 and 4.2, with the highest levels in the BSA- and
CONA-conjugates.
I characterized the antisera against fenoxycarb immunogens in immobilized
antigen-based ELISA systems. Serum titers in the developed ELISA systems were
between 200 and 8000, and the inhibition mid-point (IC50) with fenoxycarb in the
optimized ELISA system was 2.7 ± 1.6 ng/ml and 1.1 ± 0.6 ng/ml with various
conjugates.
I studied the cross-reactivity of 42 possible co-contaminants, and found the
ELISA system specific for fenoxycarb. I optimized the ELISA system for its main assay
parameters. The assay works the best at pH = 7.4, in a buffer containing 0,5% (v/v)
methanol, using gelatin from bovine skin as a blocking reagent. I evaluated the
applicability of the ELISA in environmental and biological samples. Thus, the system is
applicable in water samples (tap water, water from the river Danube), while the analysis
of soil samples requires sample clean-up. I used the optimized ELISA system in insect
hemolymph, animal urine, and in fish liver samples, where I detected increasing
fenoxycarb content in the liver of treated animals dependent of the application dose.
Using water and fruit drink samples, I compared the optimized ELISA system with an
instrumental analytical (GC-MS) method.
(B) I applied a commercial ELISA kit for immunoanalytical detection of the herbicide
atrazine. Thus:
I verified the applicability of the ELISA system in environmental samples. I
optimized the sample preparation process of soil samples for ELISA tests, and found
methanol as an optimal solvent. Using the ELISA kit, I studied the decomposition of
atrazine in water and soil, and found that in water at room temperature a rapid initial
decomposition rate (the active ingredient level of 1 µg/ml decreased to öne-fifth within
12 days) does not decrease further resulting in a persistent residue level, and in soil the 1
µg/g initial dose also remains persistent, both in sand and black (chernoziom) soils, at a
level of 0.35 µg/g. The study has verified that atrazine is a persistent contaminant both in
water and soil.
I studied detectable atrazine levels in surface water and field soil samples
collected from areas of intensive agricultural use (Békés county) and natural recreation
areas (Fejér county). I found that the atrazine level is 0,31-0,40 ng/ml in water samples
from agricultural areas, and 0,08-0,30 ng/ml from natural recreation areas. I
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demonstrated that alarmingly high atrazine contents remain in experimentally treated
field soil samples one year after application (31-64% depending on application doses),
and residues of atrazine application from previous years was detectable in all agricultural
soil samples.
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