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A szabadon élő fonálférgek évtizedek óta viszonylag széles körben alkalmazott biológiai 
indikátorok, amit nem csak jó kezelhetőségük, de változatos ökológiai funkcióik is indokolttá 
tesznek. Toleranciaviszonyaik és szennyezésekre adott reakcióik felderítésére mind 
közösségszerkezeti vizsgálatok, mind faji szinten elvégzett tesztek alkalmasak lehetnek. 
Stresszválaszaik kutatási célú, illetve rutinszerű laboratóriumi vizsgálata akár letális, akár 
szubletális tesztvégpontokra – például növekedés, reprodukció – irányulhat. Mindazonáltal e 
téren rendelkezésre álló ismereteink zömmel két faj, a Caenorhabditis elegans és a 
Panagrellus redivivus vizsgálatain alapulnak. Ezen fajok alkalmazását számos szempont 
támasztja alá: biológiai jellemzőik nagyon jól ismertek, tenyészeteik laboratóriumi 
körülmények között akár évtizedeken keresztül fenntarthatóak és a rájuk vonatkozó 
standardizált tesztmódszerek is rendelkezésre állnak. Azonban mindkét faj a Rhabditida 
rendbe tartozó efemer életmódú (r-stratégista) baktériumevő szervezet, tehát a szabadon élő 
fonálférgek változatos életformabeli és táplálkozási jellemzőinek csak egy szűk szegmensét 
képviselik. Ennek következtében stresszválaszaikat semmiképp nem tekinthetjük 
reprezentatívnak a csoport egészére, így kizárólagos alkalmazásuk nem indokolt. E 
megfontolásból kiindulva kutatásokat folytatunk eltérő táplálkozású és életmenetű fajok 
stresszérzékenységének feltárására. Eddigi legperspektivikusabb tesztszervezetünk a 
Xiphinema vuittenezi (Dorylaimida:Longidoridae) növényi táplálkozású faj, amelynek 
nehézfémterhelések iránti érzékenységét korábbi kutatásaink igazolták. Jelen vizsgálatainkkal 
– mortalitási tesztjeink eredményeinek kiegészítéseként – arra kerestük a választ, hogy e faj 
egyedei milyen módon és milyen időbeli dinamika szerint veszik fel, illetve testük mely 
részén halmozzák fel a számukra toxikus nehézfémeket.  
Céljaink eléréséhez kifejlett nőstényeket kezeltünk réz- illetve krómtartalmú oldatokkal, majd 
különféle mikroanalitikai módszerekkel vizsgáltuk a szennyező anyagok mennyiségét és 
eloszlását testükben. TXRF (Total X-Ray Fluorescence) vizsgálataink kimutatták, hogy mind 
a koncentráció, mind a kezelés ideje megnöveli a felvett nehézfém mennyiségét az állatokban. 
Az ionsugárral történt feltárást követő elektronmikroszkópos pontanalízis (FIB SEM) 
kiemelte a kültakaró szerepét a réz felvételében, azonban a synchrotron indukciós röntgen 
fluoreszcencia- és röntgenabszorpciós (XANES) vizsgálatok tanúsága szerint a szájszuronyon 
keresztül is vesznek fel szennyező anyagokat. A kapott mikroanalitikai adatok tehát jól 
magyarázzák a mortalitási tesztek eredményeit és megfelelő biológiai interpretációval 
kiegészítve hozzásegíthetnek egyes hatásmechanizmusok megértéséhez is. Ennek 
megfelelően az alkalmazott mikroanalitikai mérések hasznos segítséget jelenthetnek a 
xenobiotikumok hatásainak jobb megismerésében. 
 
 
A vizsgálatokat az OTKA K 81401 és a TÁMOP-4.2.2. B-10/1-2010-0011/ pályázat 
támogatásával végeztük. 
 


