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A talaj szerepe a betegsA talaj szerepe a betegséégek terjesztgek terjesztéésséében/ben/
Közvetlen károsító

 
hatása van a szennyezett talaj lenyelésének

A talaj A talaj vvíízoldhatzoldhatóó ssóótartalma tartalma →→ a vizek a vizek öösszetsszetéétele/tele/
Az ivóvízzel a talaj szennyező

 
anyagai az emberi szervezetbe jutnak

A talaj, mint a nA talaj, mint a nöövvéények tnyek táápanyagforrpanyagforráása/sa/
A

 
talajból szerves és szervetlen szennyező

 
a táplálékláncba kerülnek, 

ill. a növényekben akkumulálódhatnak

LevegLevegőőszennyezszennyezéés/s/
Talajfelszín portartalma, talajból kiáramló

 
gázok

A talaj, mint termA talaj, mint terméészetes hulladszetes hulladéékbefogadkbefogadóó//
A talaj hulladékártalmatlanító

 
képessége korlátozott

A talaj A talaj mezoklmezoklíímmáátt befolybefolyáásolsolóó hathatáásasa

A talaj kA talaj köözegzegéészsszsééggüügyi fontossgyi fontossáága/ga/
 a szennyezett talaj ka szennyezett talaj kááros hatros hatáásasa

 (Dr. Horv(Dr. Horvááth Amanda nyomth Amanda nyomáán)n)



A szennyezA szennyezőőanyagok kanyagok köörnyezetre, rnyezetre, ééllőőlléényekre gyakorolt nyekre gyakorolt 
kkáárosrosííttóó hathatáássáának vizsgnak vizsgáálata klata kíísséérleti krleti köörrüülmlméények knyek köözzöött, tt, 
kküüllöönbnböözzőő biolbiolóógiai szervezgiai szervezőőddéési szintekensi szinteken

Egy adott kEgy adott köörnyezeti elem rnyezeti elem öökolkolóógiailag fontos, giailag fontos, éérzrzéékeny keny 
egyedeit, csoportjait, populegyedeit, csoportjait, populáácicióóit hasznit hasznáálja fellja fel

Tesztszervezeteket, illetve tesztrendszereket alkalmazTesztszervezeteket, illetve tesztrendszereket alkalmazóó
bioindikbioindikáácicióóss mmóódszerdszer

A toxikolA toxikolóógia gia éés az s az öökolkolóógia egyfajta kapcsolatrendszeregia egyfajta kapcsolatrendszere

ÖÖkotoxikolkotoxikolóógiagia
 (Dr. Horv(Dr. Horvááth A. th A. –– Dr. Vargha B. nyomDr. Vargha B. nyomáán)n)



ÁÁltalltaláános knos köörnyezeti hatrnyezeti hatáások detektsok detektáálláásasa

A kA köörnyezet elemeinek rnyezet elemeinek ééllőőlléényekre gyakorolt hatnyekre gyakorolt hatáásasa

A kA köörnyezet elemeiben lezajlrnyezet elemeiben lezajlóó folyamatokra gyakorolt folyamatokra gyakorolt 
hathatáás vizsgs vizsgáálatalata

EredmEredméényeik nyeik éés ks köövetkeztetvetkeztetééseik seik elelőősegsegíítiktik

az az öökolkolóógiai folyamatok vgiai folyamatok véédelmdelméétt

minden minden ééllőőlléény, ny, íígy az ember lgy az ember léétfelttfeltéételeinek biztosteleinek biztosííttáássáátt

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatok clatok cééljalja
 (Dr. Horv(Dr. Horvááth A. th A. –– Dr. Vargha B. nyomDr. Vargha B. nyomáán)n)



KKéépviseljpviseljéék mindhk mindháárom rom öökolkolóógiai funkciongiai funkcionáális csoportotlis csoportot

Mind letMind letáális, mind lis, mind szubletszubletáálislis hathatáásokat sokat éértrtéékeljenekkeljenek

Mind individuMind individuáális, mind lis, mind szupraindividuszupraindividuáálislis biolbiolóógiai giai 
szervezszervezőőddéési szinteken tsi szinteken töörtrtéénjen vizsgnjen vizsgáálatlat

IdIdőőben kben kééssőőbb jelentkezbb jelentkezőő hathatáásokat is vegyen sokat is vegyen 
figyelembefigyelembe

TTööbb faj egyedeit egyidejbb faj egyedeit egyidejűűleg, egyleg, együüttessen is vizsgttessen is vizsgááljalja

TermTerméészetes kszetes köözegekben is tzegekben is töörtrtéénjen vizsgnjen vizsgáálatlat

AlapkAlapköövetelmvetelméények az nyek az öökotoxikolkotoxikolóógiai giai 
vizsgvizsgáálatokkal szembenlatokkal szemben

 (Dr. Horv(Dr. Horvááth A. th A. –– Dr. Vargha B. nyomDr. Vargha B. nyomáán)n)



A KITETTSÉG JELLEMZÉSE
A szennyező

 
anyag kémiai és fizikai jellemzői

BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK

Talajtulajdonságok

Klíma

Talajhasználat

A SZENNYEZŐ

 

ANYAG 
TERJEDÉSI ÚTVONALA

Transzport

Szorpció/deszorpció

Biológiai hozzáférhetőség

asszimiláció

Transzformáció

AZ ÉLŐVILÁGRA 
GYAKOROLT HATÁS

A fajeloszlás mintázata

Diverzitás, fajsűrűség

Szaporodás, túlélés

Fiziológiai és biokémiai
aktivitás

Szén-

 

és 
tápanyagforgalom

Elsődleges produkció

Megjelenés és 
perzisztencia

Környezetszennyeződés

A kA köörnyezeti kockrnyezeti kockáázat zat éés s 
az az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztelgiai teszteléés s öösszefsszefüüggggééseisei

 ((TorstenssonTorstensson, 1994), 1994)



EgyszerEgyszerűű, egy fajt tartalmaz, egy fajt tartalmazóó biotesztekbiotesztek

Alacsony biolAlacsony biolóógiai szervezgiai szervezőőddéési szintsi szint

CsekCsekéély kly köörnyezeti realitrnyezeti realitááss

Jelenleg alkalmazott Jelenleg alkalmazott öökotoxikolkotoxikolóógiai giai 
vizsgvizsgáálatok jellemzlatok jellemzőőii



Az Az öökolkolóógiai hatgiai hatáások vizsgsok vizsgáálatlatáára ra 
szolgszolgáállóó

 
mmóódszerek jellemzdszerek jellemzőőii

 (Dr. Horv(Dr. Horvááth A. th A. –– Dr. Vargha B. nyomDr. Vargha B. nyomáán)n)

BiolBiolóógiai szervezgiai szervezőőddéési szint alapjsi szint alapjáánn

Individuális
 

Szupraindividuális
Egyed

 
populáció, társulás, 
életközösség

VizsgVizsgáálati mlati móódszerek bonyolultsdszerek bonyolultsáága alapjga alapjáánn

Egyszerű
 

biológiai tesztek
 

Szabadföldi vizsgálatok
Akut letális, szerkezet, anyag-, és 
szubletális

 
hatások

 
energiaforgalom



A tesztorganizmusok helyes megvA tesztorganizmusok helyes megváálasztlasztáásasa

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek kritikus pontja!giai tesztek kritikus pontja!

KKöövetelmvetelméények a tesztorganizmusokkal szembennyek a tesztorganizmusokkal szemben::
KKöönnyen hozznnyen hozzááfféérhetrhetőő fajfaj
LaboratLaboratóóriumi kriumi köörrüülmlméények knyek köözzöött fenntarthattt fenntarthatóó
Ismert legyen a tenyIsmert legyen a tenyéészet tszet töörtrtéénete nete éés genetiks genetikáája ja 
ÉÉrzrzéékeny legyen tkeny legyen tööbb tbb tíípuspusúú vegyi anyagravegyi anyagra
JJóól ml méérhetrhetőő vvéégponttal rendelkezzen gponttal rendelkezzen 
JJóól reprodukl reprodukáálhatlhatóó eredmeredméényt adjonnyt adjon
Ne legyen Ne legyen patogpatogéénn
JJóól reprezentl reprezentáálja osztlja osztáálylyáát vagy t vagy trofikustrofikus szintjszintjéétt

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek giai tesztek 
tesztorganizmusainak kivtesztorganizmusainak kiváálasztlasztáásasa



Akut, rAkut, röövid idvid időőtartamtartamúú tesztek:tesztek:

A teszt időtartama: 24, 48 illetve 72 óra

KrKróónikus, hosszabb idnikus, hosszabb időőtartamtartamúú tesztek:tesztek:

A teszt időtartama függ: 
-

 
a tesztorganizmus életidejétől

-
 

reprodukciós ciklusának hosszától

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek csoportosgiai tesztek csoportosííttáása a sa a 
teszt idteszt időőtartama szerinttartama szerint



ÉÉletbenmaradletbenmaradááss

letális hatás vizsgálata

SzaporodSzaporodóókkéépesspesséégg

szubletális
 

hatás vizsgálata
 

Fittnes

TTúúllééllőőkkéépesspesséégg

alkalmazkodóképesség vizsgálata
 
Evolúció

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek fontos giai tesztek fontos éés s 
alapvetalapvetőő

 
vizsgvizsgáálati vlati véégpontjaigpontjai

 (Dr. Horv(Dr. Horvááth A. th A. –– Dr. Vargha B. nyomDr. Vargha B. nyomáán)n)



SzSzáárazfrazfööldi/talaj tesztorganizmusokldi/talaj tesztorganizmusok

VVíízi tesztorganizmusokzi tesztorganizmusok

ÜÜledledééklakklakóó tesztorganizmusoktesztorganizmusok

A tesztszervezetek eredete A tesztszervezetek eredete 

kköörnyezeti elemekrnyezeti elemek



ProducensProducens nnöövvéényi tesztek: nyi tesztek: 
-

 
Csíranövény teszt

-
 

Növényi bioteszt

KonzumensKonzumens áállati tesztek: llati tesztek: 
-

 
Fonálféreg teszt

ReducensReducens mikrobiolmikrobiolóógiai tesztek:giai tesztek:
-

 
Azotobacter

 
agile

 
teszt

-
 

Pseudomonas
 

fluorescens
 

teszt 
-

 
Terravita

 
kevert mikroflóra

 
teszt

JelzJelzéés s éértrtéékkűű teszt vteszt víízi tesztorganizmussal: zi tesztorganizmussal: 
- Protozoa teszt

Egy fajt alkalmazEgy fajt alkalmazóó
 

talajtalajöökotoxikolkotoxikolóógiaigiai
 vizsgvizsgáálatoklatok



Szennyezett talajok toxikolSzennyezett talajok toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

SzennyvSzennyvííziszapok toxikolziszapok toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

HulladHulladéékok toxikolkok toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

HulladHulladéékot is tartalmazkot is tartalmazóó termterméésnsnöövelvelőő anyagokanyagok
toxikoltoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

FelszFelszííni vizek toxikolni vizek toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálata lata 

Talajvizek toxikolTalajvizek toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

Szennyvizek toxikolSzennyvizek toxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatalata

A talaj A talaj öökotoxikolkotoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatok tipikus latok tipikus 
alkalmazalkalmazáási tersi terüületeiletei



MintaelMintaelőőkkéészszííttééss, kivonatok k, kivonatok kéészszííttéésese
(vizes  (vizes  éés/vagy  0,1% s/vagy  0,1% DMSODMSO--valval

 
kkéészszíített kivonat) tett kivonat) 

A folyA folyéékony mintkony mintáák vagy a mintakivonatok hk vagy a mintakivonatok hííggííttáási si 
sorozatsorozatáának elknak elkéészszííttéésese

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai teszt(giai teszt(ekek) lefolytat) lefolytatáásasa

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek eredmgiai tesztek eredméényeinek komplex nyeinek komplex 
éértrtéékelkeléésese

A talaj A talaj öökotoxikolkotoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatok latok 
kivitelezkivitelezéésese



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
 

AzotobacterAzotobacter
 

agileagile
A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : statikus jellegstatikus jellegűű

 
tesztteszt

A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 48 h48 h
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
szabvszabváányosnyosíított (MSZ 21978tott (MSZ 21978--30:1988)30:1988)

A teszt A teszt éérzrzéékenyskenyséégege: : szerves szennyezszerves szennyezőők jelenlk jelenléétete

AzotobacterAzotobacter
 

agileagile
 

tesztteszt



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
 

PseudomonasPseudomonas
 

fluorescensfluorescens
A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : dinamikus  szaporoddinamikus  szaporodáási tesztsi teszt
A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 48 h48 h
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
szabvszabváányosnyosíított (MSZ 21470tott (MSZ 21470--88:1993)88:1993)

A teszt A teszt éérzrzéékenyskenyséégege: : nehnehéézfzféémek jelenlmek jelenléétete

PseudomonasPseudomonas
 

fluorescensfluorescens
 

tesztteszt

TesztbaktTesztbaktéériumrium
 

szaporodszaporodáássáát gt gáátltlóó
legalacsonyabb flegalacsonyabb féémkoncentrmkoncentráácicióó

(mg/dm(mg/dm33))
AzotobacterAzotobacter

 agileagile
Pseudomonas Pseudomonas 

fluorescensfluorescens
KadmiumKadmium 1010 44
RRéézz 22 22
ÓÓlomlom 5050 1010



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
 

TerravitaTerravita
 

aktivaktiváátortor
 

kevert kevert mikroflmikroflóórráájaja

A tesztorganizmusok jellemzA tesztorganizmusok jellemzőője:je:
KommunKommunáális lis éés termels termeléési hulladsi hulladéékok komposztkok komposztáálláássáához hoz 
hasznhasznáált, lt, biodegradbiodegradáácicióóss

 
kkéépesspessééggel rendelkezggel rendelkezőő

 szaprofita mikroorganizmusokszaprofita mikroorganizmusok

A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : szaporodszaporodáási tesztsi teszt
A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 48 h48 h
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
egyedi akkreditegyedi akkreditáált vizsglt vizsgáálati mlati móódszerdszer

TerravitaTerravita
 

kevert kevert mikroflmikroflóórara
 

tesztteszt



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
TetrahymenaTetrahymena

 
pyriformispyriformis; v; víízben zben ééllőő, , csillcsillóóss

 
egysejtegysejtűű

 
áállatllat

A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : A vizsgA vizsgáálati anyag tesztszervezet lati anyag tesztszervezet 
populpopuláácicióók szaporodk szaporodáássáára ra éés  fennmarads  fennmaradáássáára gyakorolt ra gyakorolt 
hathatáássáának nak szemikvantitatszemikvantitatíívv

 
megmegííttéélléésese

A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 72 72 óórráás vagy 96 s vagy 96 óórráás s inkubinkubáállááss
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
egyedi vizsgegyedi vizsgáálati mlati móódszerdszer

A teszt A teszt éérzrzéékenyskenyséégege: szerves szennyez: szerves szennyezőők jelenlk jelenléétete

EgysejtEgysejtűű
 

tesztteszt



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
 

PanagrellusPanagrellus
 

redivivusredivivus
A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : szubletszubletáálislis

 
hathatáás vizsgs vizsgáálatalata

A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 7 7 --
 

14 nap14 nap
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
egyedi akkreditegyedi akkreditáált vizsglt vizsgáálati mlati móódszerdszer

A teszt A teszt éérzrzéékenyskenyséége:ge:
 

--
 

nehnehéézfzféémek jelenlmek jelenléétete
--

 
genotoxikusgenotoxikus

 
hathatáás jelzs jelzéésese

NematodaNematoda
 

tesztteszt



Tesztorganizmus:Tesztorganizmus:
 

SinapsisSinapsis
 

albaalba
 

L.L.
A teszt jellemzA teszt jellemzőőjeje: : 
--

 
A nA nöövvéénykultnykultúúrráára gyakorolt hatra gyakorolt hatáásrsróól informl informááll

--
 

GyGyöökkéérnrnöövekedvekedéés gs gáátltláás/serkents/serkentéés s éértrtéékelkeléésese
A tesztelA teszteléés ids időőtartalmatartalma: : 72 h72 h
TesztmTesztmóódszer:dszer:

 
szabvszabváányosnyosíított (MSZ 21978tott (MSZ 21978--8:1985) 8:1985) 

A teszt A teszt éérzrzéékenyskenyséége:ge:
SejtosztSejtosztóóddáásra, szsra, szöövetdifferencivetdifferenciáállóóddáásra hatsra hatóó

 
anyagokanyagok

CsCsííranranöövvéény tesztny teszt



NNöövvéényi nyi biotesztbioteszt

KKíísséérleti mrleti móódszer alapelve:dszer alapelve:
NoomanNooman

 
&&

 
FFüüleky leky fféélele

 
gyors gyors 

nnöövvéényi  nyi  biotesztbioteszt
 

(1989)(1989)

Az elAz előőnevelneveléés:s: 10 nap10 nap
2 g vet2 g vetőőmag/2 g hmag/2 g hááztartztartáási vattasi vatta

Az inkubAz inkubáácicióó ididőőtartama:tartama:
14 nap14 nap

VizsgVizsgáálati vlati véégpont:gpont:
HajtHajtáásnsnöövekedvekedéés gs gáátltlááss

TesztmTesztmóódszer: dszer: 
FejlesztFejlesztéés alatts alatt

ElElőőnevelneveléési stsi stáádiumdium



Az eredmAz eredméények egynyek együüttes ttes éértrtéékelkeléésese
A tesztszervezetek eltérő

 
érzékenysége  miatt tesztenként az első

 negatív hígítás mértéke különbözhet

Egy adott tesztre vonatkozEgy adott tesztre vonatkozóó kedvezkedvezőőtlen hattlen hatáást mst máás s 
tesztek kedveztesztek kedvezőőbb eredmbb eredméényei nem ellensnyei nem ellensúúlyozhatjlyozhatjáákk
A táplálékhálózat adott szintjén fellépő

 
ökotoxikus

 
hatás az 

ökoszisztéma egészét károsíthatja

Az Az áátlagos hattlagos hatáások sok éértelmezrtelmezéése mellett irse mellett iráányadnyadóó a a 
legkedvezlegkedvezőőtlenebb eredmtlenebb eredméények figyelembevnyek figyelembevéételetele

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatok eredmlatok eredméényeinek nyeinek 
öösszevetsszevetéése az elvse az elvéégzett, mgzett, máás ts tíípuspusúú vizsgvizsgáálati mlati móódszerek dszerek 
eredmeredméényeivelnyeivel

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek eredmgiai tesztek eredméényeinek nyeinek 
éértrtéékelkeléése se --

 
TesztekTesztek



A kA köörnyezeti trnyezeti téényeznyezőők k éértrtéékelkeléésese
-

 
A közeg fizikai kémiai tulajdonságai

-
 

A közeg kitettsége
-

 
A helyszín specifikus kockázati tényezői

-
 

Komplex rendszerszemlélet

A szennyezA szennyezőő anyag(ok) anyag(ok) éértrtéékelkeléésese
-

 
A szennyezőanyagok száma

-
 

A szennyezőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai
-

 
A szennyezőanyagok kölcsönhatása egymással és 
környezetükkel

Az Az öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztek eredmgiai tesztek eredméényeinek nyeinek 
éértrtéékelkeléése se ––

 
Szennyezett kSzennyezett köörnyezetrnyezet



KKöörnyezeti realitrnyezeti realitáás ns nöövelveléésséének lehetnek lehetőősséégeigei az az 
öökotoxikolkotoxikolóógiai tesztmgiai tesztmóódszerek terdszerek teréénn

--
 

ÖÖsszetettebb vizsgsszetettebb vizsgáálati rendszerek alkalmazlati rendszerek alkalmazáásasa
--

 
Az egyszerAz egyszerűűbb tesztek szbb tesztek száámmáának nnak nöövelveléésese

TTéényleges vagy potencinyleges vagy potenciáális talajszennyezlis talajszennyezéések, sek, 
szennyezszennyezőőforrforráásoksok kköörnyezeti hatrnyezeti hatáásvizsgsvizsgáálatalata

--
 

A A kköörnyezetegrnyezetegéészsszsééggüügyigyi
 

szempontok kidolgozszempontok kidolgozáásasa
az az éérintett  populrintett  populáácicióókrakra

A gyakorlatban jelentkezA gyakorlatban jelentkezőő problprobléémmáák megoldk megoldáássáára a ra a 
hazai hazai éés a nemzetks a nemzetköözi egzi egéészsszsééggüügyi intgyi intéézmzméények nyek 
kapcsolatainak erkapcsolatainak erőőssííttéésese

Az Az öökolkolóógiai hatgiai hatáások vizsgsok vizsgáálatlatáára szolgra szolgáállóó
 mmóódszerek tovdszerek továábbfejlesztbbfejlesztéésese

 (Aj(Ajáánlnláások Dr. Horvsok Dr. Horvááth Amanda nyomth Amanda nyomáán)n)



Köszönöm a figyelmet!
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