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A nanotechnológia a 100 nm alatti mérettartományban alkalmazott technológiákat foglalja 
magába és az utóbbi évtizedben egyik leginkább fejlődő területté nőtte ki magát. Abból 
adódóan, hogy a nanorészecskéket tartalmazó termékek már a fogyasztók számára is 
elérhetővé váltak, tömeges kikerülésük az élő környezetbe meggátolhatatlan. A méretből 
származó különleges tulajdonságaik, melyek miatt alkalmazásuk terjedőben van, veszélyt is 
hordozhat magában. A fotokatalitikusan aktív TiO2 nanorészecskék a legnagyobb 
mennyiségben előállított nanoanyagok közé tartoznak mivel naptejek, kozmetikumok 
meghatározó összetevői, emellett talajfertőtlenítés során is alkalmazhatják. A szabadon élő 
fonálférgek a talajfauna meghatározó tagjai közé tartoznak, a talaj táplálék hálózatában 
kulcsszerepet töltenek be. Biológiai valamint ökológiai tulajdonságaik miatt mind 
laboratóriumi ökotoxikológiai tesztek kivitelezésére, mind pedig szabadföldi kísérletek 
elvégzésre alkalmasak. Különböző táplálkozási csoporthoz tartozó nematodák az esetleg 
szennyező hatásokra eltérően reagálhatnak.  Annak ellenére, hogy a fonálférgek milyen 
változatos életmóddal és ökológiai funkciókkal jellemezhetők, az eddigi idevágó 
laboratóriumi kutatások egyetlen fajhoz köthetők. Mindössze a Caenorhabditis elegans 

szélsőségesen r-stratégista bakterivor táplálkozású fajjal végzett kísérletekből állnak 
rendelkezésre adatok nanorészecskék nematódákra gyakorolt hatásairól.  

Ebben a munkában TiO2 nanorészecskék ökotoxikológiai hatásait vizsgáltuk egy 
talajlakó fonálféreg fajra mortalitási teszteken keresztül, valamint összehasonlítottuk azokat a 
nagyszemcsés TiO2 hatásaival. Tesztszervezeteinket, a kifejlett Xiphinema vuittenezi (Luc, 
Lima, Weischer & Flegg, 1964) nőstényeket a talajmintákból Cobb-féle dekantálásos-szűréses 
eljárás egy módosított változatával nyertük ki. Az akut toxicitási teszteket mikrotitráló 
lemezeken desztillált vizes közegben végeztük el.   

Az eredmények alapján elmondható, hogy növekvő toxicitás figyelhető meg növekvő 
nano TiO2 koncentráció függvényében, mindemellett 3 óra elteltével még nem volt toxikus 
hatás tapasztalható. Eredményeink megerősítik egyes korábbi Caenorhabditis-tesztek arra 
utaló eredményeit, hogy a nanorészecskék méretéből és ezzel összefüggő tulajdonságaikból 
adódó hatásai eltérhetnek a nagyszemcsés megfelelőjükéitől. Ezen túlmenően figyelmeztetnek 
a TiO2 nanorészecskék feltételezhető káros hatásaira és az ezekre irányuló további vizsgálatok 
elvégzésének szükségességére.  

Kutatásunkat az OTKA K 81401, a TÁMOP-4.2.2. B-10/1-2010-0011 és a TÁMOP-
4.2.1.B-11/2/KMR pályázata támogatta. 

 

 

 


