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I. Bevezetés 

 A környezetszennyező testidegen vegyületek emberi szervezetre gyakorolt 

hatása számos ponton követhető a kitettség (expozíció) mértékétől a kifejlődött 

egészségkárosító hatásig. Egy adott vegyület okozta expozíció mértékét vizsgálni lehet 

a biológiai mintákból az expozíció biomarkereivel, a korai és késői hatásokat az 

úgynevezett hatás markerekkel. Egy környezetszennyező potenciális daganatkeltő 

vegyület biológiailag hatásos dózisát a DNS és a genotoxikus ágens között kovalens 

kötődéssel kialakuló DNS-adduktok* mennyiségével jellemezhetjük egy adott 

szövetben.  

 A DNS-addukt biomarkerként szolgálhat az egyedi expozíció jellemzésére, és 

sokkal pontosabb becslést tesz lehetővé, mint a potenciális daganatkeltő vegyületnek a 

környezeti mintákban lévő koncentrációja, ezzel javítja az epidemiológia vizsgálatok 

hatékonyságát és pontosságát. 

 Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Molekuláris Környezet-

epidemiológiai Osztályán munkacsoportunk kutatásainak fő iránya az utóbbi évtizedben 

a környezeti és táplálkozás eredetű policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) expozíció 

biomarkerekkel, elsősorban DNS-adduktok kimutatásával történő vizsgálata humán 

populációkban. Számos DNS-addukt pre-karcinogén DNS-módosulás, így humán DNS-

ből történő kimutatása nagy jelentőségű a potenciális daganatkeltő környezeti ágensek 

hatásmechanizmusa felderítése szempontjából. A PAH–DNS-adduktok kimutatására 

széles körben alkalmazzák a 
32

P-utójelölés módszert és a PAH–DNS-adduktokra 

specifikus immunkémiai módszereket. Mindkét módszer típus nagy érzékenysége miatt 

humán minták vizsgálatára alkalmas, de technikai összetettségük, csekély 

automatizálási lehetőségük, és ezért nagyfokú emberi munkaerő igényük miatt több 

száz, vagy több ezer vizsgálati alanyt magába foglaló molekuláris epidemiológiai 

projektekben csak korlátozottan használhatók. Ezért különösen nagy szükség van nagy 

érzékenységű, és nagy minta kapacitású gazdaságos módszerek kidolgozására. 

 

*  Saját korábbi magyar nyelvű publikációink szóhasználatát követve, az angol „adduct” 

megfelelőjeként disszertációmban az „addukt” szót használom egyes magyar 

szakszövegekben előforduló „adduktum” szó helyett. 
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II. Szakirodalmi áttekintés 

II. 1. Környezeti karcinogének – környezetszennyező policiklusos aromás 

szénhidrogének 

 

 A policiklusos aromás szénhidrogének az angol „Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons”-ból eredő mozaikszó alapján a „PAH” elnevezést kapták, amelyek közé 

több mint 100 különböző vegyület tartozik. A PAH-ok jól ismert, általánosan előforduló 

környezetszennyezők, számos potenciális daganatkeltő vegyület van közöttük, emberi 

egészségre gyakorolt hatásuk már világszerte gondot okoz. A PAH-ok a szerves 

anyagok nem tökéletes égésekor keletkeznek, ezek a vegyületek általában nem 

önmagukban, hanem azok keverékeként jelennek meg az égéstermékekben, összetett 

expozíció típust képviselnek (Guerin, 1978). A PAH-ok forrásai közé tartoznak a 

hőerőművek és bizonyos ipari tevékenységek, mint például koksz-, vas- és 

alumíniumgyártás, amelyek elsősorban munkahelyi expozíció okozói, de emellett 

szennyezik a környezetet is. A lakossági szén és fa fűtőanyagok, hulladékok elégetése, 

és a járművek kipufogógázai szintén légszennyező PAH-források. Emellett előfordulnak 

számos élelmiszerben és keletkezhetnek konyhatechnológiai folyamatokban (grillezés 

faszén-parázson), de PAH-expozíció forrása a dohányfüst is, mellyel a dohányzó egyén 

nemcsak önmagát, hanem a környezetét is károsítja. Több PAH-expozícióval 

kapcsolatos epidemiológiai vizsgálat bizonyítja, hogy számos PAH-vegyület illetve 

PAH-keverék genotoxikus és rákkeltő (IARC Monograph: 32, 1983; 34, 1984; 35, 

1985; 38, 1986; 46, 1989; 92, 2010; IPCS 202 1998, EFSA Journal, 2008).  

 Kémiai szempontból a PAH-ok semleges vegyületek. Azonban az 

anyavegyületekből metabolikus aktiváció során nagy reakcióképességű metabolitok 

képződhetnek, amelyek kovalensen kötődhetnek a DNS nukleofil centrumaihoz, amely 

mutációt és tumor képződést eredményezhet (Miller és Miller, 1981). 

 A PAH vegyületek közé tartozó benz[a]pirén (B[a]P) a legtöbbet vizsgált 

rákkeltő anyag, az IARC besorolása alapján az 1. csoportba tartozó vegyület 

(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf; 2011 

december). A B[a]P legreakcióképesebb metabolitja a benz[a]pirén-7,8-dihidrodiol-

9,10-epoxid (BPDE), amely a DNS-sel reakcióba lépve N
2
-guanin adduktot, (7R)-N

2
-

{10-[7β,8α,9α-trihidroxi-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[a]pirén]-yl}-deoxiguanozin (BPdG) 
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képez (Phillips, 1983; Hall és Grover, 1990). Az 1. ábrán benz[a]pirén metabolikus 

aktivációjának fő útvonala látható. 

    

 

 

 

 

1. ábra.: A benz[a]pirén (B[a]P) metabolikus aktivációjának fő útvonala. (Eredeti ábra: 

Phillips, 1983) 
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II. 2. A környezeti PAH-expozíció kimutatására leggyakrabban alkalmazott 

biomarkerek molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban 

 

 A policiklusos aromás szénhidrogén expozíció kimutatására, hatásának 

vizsgálatára számos biomarkert alkalmaznak. 

 Biomarkernek nevezünk minden anyagot, biológiai struktúrát, folyamatot, ami a 

testen belül vagy az általa termelt anyagban mérhető, és befolyásolja, magyarázza, vagy 

előrejelzi egy betegség lefolyását (Porta, 2008). A főbb biomarker osztályok 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban az expozíciós biomarkerek (a belső dózis és 

a biológiailag hatásos dózis), a hatás biomarkerek és a genetikai fogékonyság 

biomarkerei (IPCS 222, 2001; Vineis és Perera, 2007).  

 

II.2.1. Expozíciós biomarkerek 

 

 Az expozíciós biomarker a környezeti ágens jelenlegi, vagy múltbéli expozícióját 

tükrözi. Az ideális expozíciós biomarker vegyület-specifikus, kis koncentrációban 

kimutatható, szoros mennyiségi összefüggésben van az expozíció mértékével és 

időtartamával is (Schoket, 2011).  

 

Belső dózis biomarkerek 

 Egy adott vegyületnek való kitettséget (expozíciót) vizsgálni lehet „a belső 

dózis” mérésével, ami az anyavegyület (esetünkben a karcinogén vegyület), vagy a 

metabolitja koncentrációjának a meghatározását jelenti a testnedvekben, szövetekben és 

a salakanyagokban, vagyis a vizeletben és a székletben (Kyrtopoulos, 2006). A belső 

dózis biomarkerek közelmúltbeli expozíciót jeleznek. A metabolitok koncentrációja 

gyorsan változik, felezési idejük rövid, néhány óra, legfeljebb néhány nap. A 

legjellemzőbbek a vizeletben jelenlévő glükuronid és szulfát konjugátumok. A 

metabolitok általában kimutathatóak gázkromatográfiás (GC), vagy nagy felbontású 

folyadékkromatográfiás (HPLC) eljárással. 

  A pirén a környezeti PAH keverékek egyik nem-genotoxikus képviselője. Az 

vizeletben lévő 1-hidroxipirén széles körben alkalmazott helyettesítő marker az emberi 

PAH-expozíció kimutatására különböző külső forrásokból származó PAH-expozíció 
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esetén (légszennyezés, étrend, dohányfüst) (Kovács és mtsai, 2006; Kovács és mtsai, 

2007; Gallo és mtsai, 2008). 

 

Biológiailag hatásos dózis biomarkerek 

 A genotoxikus expozíció legfontosabb biomarkerei közé tartoznak a DNS-

adduktok, melyek a karcinogén expozícióból származó biológiailag hatásos dózist 

jellemzik, a biológiailag hatásos karcinogén expozíció indikátorai (Phillips, 2008). Ha a 

karcinogén DNS-adduktok nem mérhetők, de a vegyület fehérje adduktja(i) 

meghatározhatók, akkor ezeket helyettesítő markerként alkalamazzák. 

A DNS-addukt meghatározást számos expozíció típus kimutatására alkalmazzák 

(Godschalk és mtsai, 2003; Brown, 2012), így környezeti expozíciónál (Schoket és 

mtsai, 1999; Topinka és mtsai, 2009), táplálkozási expozíciónál (Rothman és mtsai, 

1993; Raimondi és mtsai, 2007, Peluso és mtsai, 2008), egészségügyi expozíciónál 

(Schoket és mtsai, 1990; Godschalk és mtsai, 2001), munkahelyi expozíciónál (Schoket 

és mtsai, 1995 és 1999). A DNS-adduktok mérésére szolgáló vizsgálati módszerek 

nagyban különböznek érzékenységükben és az alkalmazásukhoz szükséges DNS-

mennyiségben.  

A DNS-adduktok a jelenlegi és közelmúltbeli expozíciót jelzik, habár az 

élettartamuk hosszabb, mint a vérben és vizeletben kimutatható metabolitoknak. A 

fehérje adduktokkal szemben a szervezetnek nincs javító mehanizmusa, így azok teljes 

időbeli, összesített expozíciót tükröznek (Schoket, 2011).  

 

II.2.2. Hatásbiomarkerek  

 

Korai válasz markerek és megváltozott génszerkezetek 

 Az elsődleges DNS-károsodás nem változtatja meg a nukleotid szekvenciát. Ha 

a DNS-károsodás nem javítódik ki a DNS-replikáció előtt, ez replikációs hibát okozhat. 

Ez bázis szekvencia változásokhoz vezethet, mutációk alakulhatnak ki az újonnan 

szintetizált DNS-ben. A nukleotid szekvencia változhat bázis-helyettesítéssel, bázis 

kieséssel, vagy hozzáadással. Karcinogén expozíció esetén a korai válasz leginkább 

citogenetikai végpontokkal jellemezhető. Elsősorban perifériás limfocitákból a 
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mikronukleuszok, a kromoszóma aberráció, és a testvérkromatid-kicserélődés 

kimutatását alkalmazzák a leggyakrabban.  

 A DNS-változások több génre is kiterjedhetnek, kromoszómaváltozáshoz 

vezethetnek.  Kromoszóma mutációk strukturális átalakulásokban nyilvánulhatnak meg, 

beleértve a nagy deléciókat, transzlokációkat és töréseket, kromoszómaszámbeli 

eltéréseket (Schoket, 2011). 

  

II.2.3. A genetikai fogékonyság biomarkerei 

 

 Exponált populációkban nagymértékű egyéni különbségek tapasztalhatók a 

biomarker szintekben. Feltételezhetően ezek a különbségek nagymértékben a fázis I és 

fázis II aktiváló-detoxikáló enzimrendszerek és a DNS hibajavító enzimek genetikai 

polimorfizmusának tulajdoníthatók. Egyes gén variánsok növelik, míg mások 

csökkentik a biomarker szinteket és az expozíció okozta betegség kockázatot (IARC 

Scientific Publications 142; 1997). 

 

 A 2. ábra áttekintést ad a biomarker típusokról, amelyeket széles körben 

alkalmaznak molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban. 
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2. ábra: A molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban leggyakrabban használt biomarkerek bemutatása (Forrás: Schoket, 2011). 



 11 

II.3. A PAH–DNS-adduktok kimutatására leggyakrabban alkalmazott módszerek  

 

 A PAH-DNS adduktok kimutatására a leggyakrabban a 
32

P-utójelöléses 

módszert és az immunkémiai módszereket használják, amelyek szemikvantitatív addukt 

meghatározást tesznek lehetővé. A tömegspektrometriás módszerek kémiai szerkezetre 

specifikus addukt meghatározásra alkalmasak. A következőkben a 
32

P-utójelöléses 

módszert és az immunkémiai módszereket tárgyalom részletesen. 

 

II.3.1.
 32

P-utójelöléses módszer 

 

 A PAH típusú DNS adduktok kimutatására szolgáló legérzékenyebb módszer a 

32
P-utójelöléses eljárás, melyet az 1980-as évek elején dolgoztak ki, és azóta 

alkalmazzák biológiai laboratóriumokban (Randerath és mtsai, 1981; Gupta és mtsai, 

1982; Randerath és Randerath, 1993). A 
32

P-utójelölés módszernél a DNS adduktokat 

egy nagy specifikus aktivitású radioaktív izotóppal – 
32

foszforral – jelöljük, és a 

radioaktív bomlást detektáljuk (Beach és Gupta, 1992; Strickland és mtsai, 1993; 

Randerath és Randerath, 1994; Phillips, 1997; Phillips és mtsai, 2005).  

  

Gyakorlati szempontból az eljárás fő lépései:  

• a DNS enzimatikus emésztése 

• az emésztett DNS adduktjainak dúsítása az izotópjelöléshez 

• az adduktok izotópos jelölése [γ-
32

P]ATP-vel  

• a DNS adduktok kromatográfiás elválasztása 

• a DNS adduktok kimutatása és mennyiségi meghatározása a radioaktív bomlás 

mérésével (Phillips és Arlt, 2007).  

 Az enzimatikus emésztés általában mikrokokkusz nukleáz és lép 

foszfodiészteráz enzim keverékével történik. Ekkor 3’-monofoszfát nukleotidokra 

emésztődik a DNS. A módszer érzékenységét jelentősen fokozhatja, ha a normál 

mononukleotidokat nem jelöljük a vizsgálat során. Ebből a célból alkalmazzák az 

addukt és a normál (adduktot nem hordozó) nukleotid közti polaritás különbséget 

kihasználó szerves oldószeres, butanol extrakciós elválasztást (Gupta, 1985), illetve a 
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nukleáz P1 emésztést (Reddy és Randerath, 1986), ahol a normál  3’- 

mononukleotidokról az enzim lehasítja a foszfát csoportot, így azok már nem lesznek 

szubsztrátjai a T4 polinukleotid kináznak, és csak az adduktot hordozó 3’-

mononukleotidok jelölődnek az 5’ pozícióban. 

 Az adduktok elválasztására és kimutatására vékonyréteg kromatográfiás eljárást 

(TLC) alkalmaznak leggyakrabban:  

• érzékeny, az adduktok mint radioaktív foltok vagy zónák láthatóvá válnak 

klasszikus autoradiográfiás vagy a radioaktivitást megjelenítő elektronikus 

rendszerekkel  

• több mintát lehet elemezni párhuzamosan. 

Mindazonáltal, az eljárás idő- és munkaigényes, és kis felbontású (Phillips, 2006).  

 Az adduktok kimutatására 
32

P utójelölést követően HPLC elválasztást is lehet 

használni (Gorelick, 1993; Möller és mtsai, 1993, Möller, 2006), bár ez a módszer 

kevésbé érzékeny, mint a TLC, de gyorsabb, jobb elválasztást nyújt, és jobban 

reprodukálható (Eriksson és mtsai, 2004).  

A 
32

P-utójelöléses módszer sémáját a 3. ábra mutatja. 

  

 A DNS-adduktok kimutatására szolgáló 
32

P-utójelöléses módszer széles 

szubsztrátspecifitása és nagy érzékenysége miatt különösen alkalmas a humán 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban összetett környezeti expozíció, elsősorban 

PAH-expozíció kimutatására. Különböző szövettípusokból történtek vizsgálatok: tüdő, 

szív, hólyag, emlő, csontvelő, fehérvérsejtek, szájnyálkahártya, és placenta (Beach és 

Gupta, 1992).  Számos összetett expozíció típust tanulmányoztak 
32

P-utójelöléses 

módszerrel: például környezeti expozíció (Schoket, 1999; Phillips, 2005; Topinka és 

mtsai, 2007), dohányzás (Győrffy és mtsai, 2004; Schoket B, 2004; Phillips, 2002; 

Phillips és mtsai, 2004), munkahelyi expozíció (Schoket és mtsai, 1995 és 2001; Poirier 

és mtsai, 1998).  

 

 Az 
32

P-utójelöléses módszer kimutatási határa 10 μg DNS-nél 1 addukt / 10
10

 

nukleotid. Humán szövetmintákból, nagymolekulájú, aromás DNS-adduktokra ez 

rutinszerűen 1 addukt / 10
9
 nukleotid (Phillips, 2006). 
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Az elmúlt években kisebb és nagyobb léptékű körvizsgálatok történtek európai és 

egyesült államokbeli laboratóriumok részvételével a 
32

P-utójelöléses módszer 

harmonizálása és egységes protokoll létrehozása céljából (Savela és mtsai, 1989; 

Hemminki és mtsai, 1990; Phillips és Castegnaro, 1993; Phillips és mtsai, 1999, Phillips 

és mtsai, előkészületben). 

  

 A 
32

P-utójelöléses módszer jelenleg a legérzékenyebb módszer a DNS-

adduktszintek kimutatásásra. Azonban, annak ellenére, hogy kis mennyiségű DNS-ből 

nagy érzékenységgel lehet adduktokat kimutatni, a módszernek több hátránya is van: 

• ismeretlen kémiai összetételű expozíció esetén a DNS addukt típusokat nem lehet 

azonosítani - nem kémiai szerkezet-specifikus 

• munkaigényes  

• nem elégséges a minta-feldolgozási kapacitása rövid időkeretben több száz vagy 

több ezer fős molekuláris epidemiológiai vizsgálatokhoz 

• korlátozottak az automatizálási lehetőségei, gátolva ezzel alkalmazását nagy 

léptékű, nagy mintaszámú vizsgálatokban 

• a radioizotóp felhasználás miatt szükség van speciális laboratóriumi 

berendezésekre és személyi sugárvédelemre (van Schooten és Godschalk, 2006). 
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3. ábra. 
32

P-utójelöléses módszer sematikus ábrázolás. Ns= normál nukleozidok, Xps= 

adduktot hordozó 3’ mononukleotidok, Nps= normál 3’ mononukleotidok (Forrás: 

Jones, 2012).  

 

 

 

Adduktot hordozó DNS

Mikrokokkusz nukleáz, 

lép foszfodiészteráz
Enzimatikus

emésztés

3’ monofoszfát

nukleotidok (Nps és Xps)

Nukleáz P1 emésztésButanol

extrakció

5’ foszforiláció [γ-32P]ATP (4000-9000 Ci/mmol)

T4 polinukleotid kináz

[γ-32P]ATP -jelölt pXps

TLC és Autoradiográfia

Normál nukleozidok

(Ns)

Adduktot hordozó DNS

Mikrokokkusz nukleáz, 

lép foszfodiészteráz
Enzimatikus

emésztés

3’ monofoszfát

nukleotidok (Nps és Xps)

Nukleáz P1 emésztésButanol

extrakció

5’ foszforiláció [γ-32P]ATP (4000-9000 Ci/mmol)

T4 polinukleotid kináz

[γ-32P]ATP -jelölt pXps

TLC és Autoradiográfia

Normál nukleozidok

(Ns)
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II.3.2. Immunkémiai módszerek 

 

 A DNS-módosulások meghatározására alkalmas immunkémiai módszereket 

széles körben kutatták (Poirier és mtsai, 1977, Hsu és mtsai, 1981; Santella, 1991; 

Poirier és mtsai, 1994; Santella, 1999). A karcinogén célvegyülettel DNS-adduktot vagy 

nukleotid adduktot állítanak elő in vitro reakcióban. Az így előállított antigén ellen 

termelt monoklonális vagy poliklonális antitestekkel mutatják ki a DNS-adduktokat a 

vizsgált sejtek vagy szövetek DNS-éből (Poirier és Weston, 1991).  

 Az első antiszérumokat alkilált adduktok kimutatására alkalmazták - O
6
-metil- 

és O
6
-etilguanin, 7-metilguanin, és N

6
-metiladenin (Munns és mtsai, 1977; Müller és 

mtsai, 1981). A nagy molekulájú aromás DNS-adduktok közül először az N-2-

acetilaminoflourén adduktját tudták kimutatni immunkémiai módszerrel (Poirier és 

mtsai, 1977).  

 Ezt követően számos monoklonális és poliklonális antitestet állítottak elő DNS-

adduktok felismerésére: benz[a]pirén-7,8-dihidrodiol-9,10-epoxid (BPDE)-DNS addukt 

ellen (Poirier és mtsai, 1980; van Schooten és mtsai, 1987), 4-aminobifenil ellen 

(Groopman és mtsai, 1992), aflatoxin B1 ellen (Müller és mtsai, 1981), oxidatív stressz 

hatására képződött adduktok ellen (például malondialdehidek (Sevilla és mtsai, 1997), 

etheno-adduktok (Eberle és mtsai, 1989) és 8-oxo-7,8-dihidro-2-deoxiguanozin (8-oxo-

dG) (Toyokuni és mtsai, 1997) ellen. 

A PAH-DNS adduktok meghatározására szolgáló kompetitív immunkémiai 

módszerek sémáját a 4. ábra mutatja. 
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Antigén BPDE-DNS – kötése a mikrotiter lemezre

1. antitest Anti-BPDE-DNS nyúl antiszérum

+ +

Minta BPDE-DNS standard vagy humán DNS minta

2. antitest Biotin-konjugált kecske anti-nyúl antitest

ELISA - Sztreptavidin-alkalikus foszfatáz

Konjugátum DELFIA - Eu-jelölt Sztreptavidin-alk. foszfatáz

CIA - Sztreptavidin-alkalikus foszfatáz

ELISA - 4-Methylumbelliferyl foszfát

- p-nitrofenil foszfát

Szignál DELFIA - Szignálnövelő oldat

CIA - CDP-Star Emerald II növelő

Antigén BPDE-DNS – kötése a mikrotiter lemezre

1. antitest Anti-BPDE-DNS nyúl antiszérum

+ +

Minta BPDE-DNS standard vagy humán DNS minta

2. antitest Biotin-konjugált kecske anti-nyúl antitest

ELISA - Sztreptavidin-alkalikus foszfatáz

Konjugátum DELFIA - Eu-jelölt Sztreptavidin-alk. foszfatáz

CIA - Sztreptavidin-alkalikus foszfatáz

ELISA - 4-Methylumbelliferyl foszfát

- p-nitrofenil foszfát

Szignál DELFIA - Szignálnövelő oldat

CIA - CDP-Star Emerald II növelő

 

4. ábra.  A PAH-DNS kompetitív immunkémiai módszerek sematikus ábrázolása. 

 

 A PAH-DNS adduktok meghatározására szolgáló BPDE-DNS immunkémiai 

módszerekben BPDE vegyülettel in vitro módosított DNS ellen termelt antiszérumot 

használtak. Ezek az antitestek nemcsak a BPDE–DNS-adduktokat ismerik fel, hanem az 

antitest keresztreaktivitása következtében kémiailag rokon szerkezetű más PAH–DNS-

adduktokat is (5. ábra; Weston és mtsai, 1989). Ezért a BPDE-DNS immunkémiai 

módszereket PAH–DNS-adduktok szemikvantitatív meghatározására használhatjuk 

(Poirier, 1993).  
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5. ábra. Nyúlban termelt BPDE-DNS antitestek keresztreaktivitása (eredeti ábra: 

Weston és mtsai, 1989). 

 

II.3.2.1. ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay 

 

 A radioimmunkémiai módszert (RIA, Poirier és mtsai, 1977, 1980) váltották fel 

az enzim-kapcsolt immunkémiai módszerek (ELISA), melyeknél nem szükséges 

radioaktív anyag használata, és érzékenyebbek a DNS-adduktok kimutatására. Az 

„ELISA” mozaikszó, a vizsgálat angol elnevezésének kezdőbetűiből tevődik össze 

(Enzyme-linked immunosorbent assay, enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat).  

 Különböző típusú ELISA-k használhatóak a DNS-adduktok kimutatására, 

azonban a leggyakrabban alkalmazott változat a kompetitív ELISA (Poirier és Weston, 

1991; Santella, 1999). Számos ELISA-nál alkalikus foszfatázt vagy peroxidáz-konjugált 

másodlagos antitestet használnak a mérendő jel képzésére, az addukt-antitest komplex 

kimutatására. Kimutatási határa ~ 1 addukt/10
8
 nukleotid 25-35 μg DNS-sel (Santella, 

1999). 
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II.3.2.2. DELFIA - Dissociation-enhanced lanthanide fluoroimmunoassay 

 

A DELFIA (competitive dissociation-enhanced lanthanide fluoroimmunoassay) 

módszert a kompetitív ELISA módszerből fejlesztették ki, mintegy 6-szorosára tudták 

növelni a módszer érzékenységét. A DELFIA módszer ugyanazt az antiszérumot 

használja, mint az ELISA. Ugyanakkor itt a konjugátum európiummal jelölt streptavidin 

alkalikus foszfatáz, és egy speciális fluoreszcens végterméket mérnek. A módszer 

kimutatási határa ~ 1,3 addukt/10
8
 nukleotid 20 μg DNS-sel (Schoket és mtsai, CEBP 

1993). 

 

II.3.2.3. CIA-Chemiluminescence immunoassay 

 

A kemilumineszcens immunkémiai módszer (CIA) (Divi és mtsai, 2002) elve 

hasonló, mint a kompetitív ELISA módszeré, viszont itt a végpont egy nagy 

érzékenységű kemilumineszcens jel. A CIA-nál a legjobb a jel–háttérzaj arány, és 

körülbelül 10-szeres az érzékenysége a DELFIA-val szemben (alsó kimutatási határa ~ 

1 addukt/10
8
 nukleotid 10 μg DNS-sel; Győrffy és mtsai, 2004).  

 

II.3.2.4. SCIA- Sandwich chemiluminescence immunoassay 

 

A BPDE-DNS szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer (BPDE-

DNS SCIA) módszert Georgiadis és mtsai (2012) írták le először, mely elvében hasonló 

a közelmúltban publikált O
6
-metilguanin (O

6
-MEG) meghatározáshoz (Georgiadis és 

mtsai, 2011). A BPDE-vel kezelt DNS ellen termelt nyúlantiszérum (Porier és mtsai, 

1980) szelektíven köti az adduktot hordozó DNS-fragmentumokat egy szilárd felületre 

(mikrotiter lemezre). A detektáláshoz monoklonális DNS-antitestet alkalmazunk és 

kemilumineszcens végpontot. Az adduktot hordozó nukleotidok mennyiségéhez 

viszonyítva a nagyságrendekkel több normál nukleotidhoz kötjük a szignált termelő 

reagenst – ez eredményezi a nagy jelerősséget. Ez a módszer humán mintákból PAH–

DNS-adduktok kimutatására érzékenyebb, mint a CIA módszer, kimutatási határa ~ 1,5 

addukt/10
9
 nukleotid 5 μg DNS-nél.  

 



 19 

A környezeti PAH expozíció kimutatására leggyakrabban alkalmazott módszerek (
32

P-

utójelöléses módszer és immunkémiai módszerek) DNS igényét és tipikus kimutatási 

határát az 1. táblázat mutatja. 

 

1. táblázat: A környezeti PAH expozíció kimutatására leggyakrabban alkalmazott 

módszerek DNS igénye és tipikus kimutatási határa (Phillips és Arlt, 2007; Santella és 

mtsai, 1999; Divi és mtsai, 2002; Győrffy és mtsai, 2004; Georgiadis és mtsai, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszer DNS mennyiség 
Kimutatási határ 

Addukt / 10
8
 nukleotid 

32
P-utójelölés 4 - 10 µg ~ 0,01 – 0,1 

ELISA 25 - 35 µg / lyuk   1 - 10 

DELFIA 20 µg / lyuk   1,3 

CIA   10 µg / lyuk   ~ 1 

SCIA 5 µg / lyuk   ~ 0,15 
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II.3.3 A környezeti PAH-expozíció kimutatására alkalmazható módszerek 

fejlesztése 

 

 A molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban a környezeti PAH-expozíció 

kimutatását célzó módszerek továbbfejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy nagy 

mintaszámú molekuláris epidemiológiai/humán biomonitorozási vizsgálatokban is 

alkalmazhatóak legyenek.  Több módszermódosításra irányuló törekvés volt az elmúlt 

években, ahol a főbb szempont a radioizotóp mennyiségének csökkentése volt 

(Segerbäck és mtsai, 1993; Szyfter és mtsai, 1994; Munnia és mtsai, 2007). 

 

II.3.4. Környezeti PAH-expozíció kimutatására alkalmazott módszerek közötti 

korrelációk vizsgálata 

 

A biomarkerek közötti korreláció nagyon fontos kérdés a biomarkerek 

kutatásában, továbbfejlesztésében. A biomarkerek közötti korreláció vizsgálatok 

hozzájárulnak a humán biomonitorozás fejlődéséhez, segítenek az optimális biomarker 

kiválasztásában a genotoxikus expozíció vizsgálatoknál. A 
32

P-utójelöléses módszerrel 

mért DNS-adduktszinteket összevetették, az ELISA módszerrel (Hemminki és mtsai, 

1988; van Schooten és mtsai, 1990; Perera és mtsai, 1992; Schoket és mtsai, 1999) a 

DELFIA módszerrel (Schoket és mtsai, CEBP 1993; Poirier és mtsai, 1998) és a CIA 

módszerrel (Győrffy és mtsai, 2004; Beland és mtsai, 2005).  

 

II.4.  Biológiai minták feldolgozásának körülményei  

 

 A biológiai minták gyűjtése és tárolása alapvetően befolyásolhatja a biomarker 

meghatározások minőségét a molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban (Ambrosone, 

2006).  Kifejlődött egy új tudományterület a biobankok létesítésével,  működtetésével és 

a biológiai minták kezelésével kapcsolatban (Ambrosone és mtsai, 2006). A biológiai 

minták (vér, vizelet, sejtek, humán szövetminták) tárolási, szállítási és feldolgozási 

körülményei lényegesen befolyásolhatják a számunkra értékes frakció hozamát, és a 

biomarker vizsgálataink eredményét (Landi és Caporaso, 1997; Holland és mtsai, 2003; 
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Vaught, 2006; Gallo és mtsai, 2011). Vérmintát lehet tárolni teljes vérként, vagy 

frakciók és vérkomponensek (vörös vérsejtek, szérum, plazma, buffy coat és 

fehérvérsejt fajták) szerint. Minden műveleti lépés, a minták gyűjtése, tárolása, 

fagyasztás utáni kiolvasztása, laboratóriumi kezelése befolyásolja a biomarker analízis 

megbízhatóságát. A mintagyűjtés módja és időzítése is befolyásolhatja egy biomarker 

szintjét. Bizonyos véralvadásgátlók zavarhatják a biomarker vizsgálatot (Gallo és mtsai, 

2011).  

A megfelelő mintatárolás biztosítja:  

• a szabványosított eljárások előfeltételeit a minta feldolgozás valamennyi 

szakaszában,  

• a minimális minta veszteséget,  

• a minta állagának optimális megőrzését,  

• szükség esetén a könnyű hozzáférést a mintához (Gallo és mtsai, 2011). 

A minták illetve a biomarker stabilitása függ a tárolási hőmérséklettől (például 

zsírsavaknál 2 héten belüli mérés esetén a mintákat 4 °C-on lehet tárolni, ha a mérés pár 

hónapon belül történik, akkor -20 °C-on kell tárolni, ha ennél később, akkor célszerű -

80 °C-on).  

 

 A minták DNS-izolálási módjának hatásait már kevésbé vizsgálták (Godschalk 

és mtsai, 1998). Többféle módszer alkalmas DNS-izolálásra. A fenol–kloroform–izo-

amilalkoholos, ún. hagyományos extrakciós módszertől a különböző típusú, gyárilag 

összeállított kitekig. Az izolálás során több szempontot kell figyelembe venni, például 

hogy milyen vizsgálatokra használjuk a DNS-t, milyen tisztaságú legyen, mekkora 

mennyiségre van szükség (Godschalk és mtsai, 1998; Santella, 2006). A kereskedelmi 

forgalomban kapható DNS-izolálási kiteket széles körben használják molekuláris 

biológiai és molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban, de a kitekkel kapcsolatban még 

kevés tapasztalat áll rendelkezésre a karcinogén DNS-addukt meghatározásokkal 

kapcsolatban. A kereskedelmi forgalomban kapható Qiagen kittel többféle humán 

szövetből izoláltak DNS-t (tüdő-, hasnyálmirigy és vérminták), majd a kittel izolált 

DNS-ből adduktokat vizsgáltak (Godschalk és mtsai, 2002; Nair és mtsai, 2006; Arab és 

mtsai, 2009).  
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II.5. Kutatási előzmények 

 

 Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Molekuláris Környezet-

epidemiológiai Osztályán az 1980-as évek végén kezdődtek a DNS-addukttal 

kapcsolatos módszertani kutatások alacsony és magas összetett környezeti PAH-

expozíció kimutathatóságának vizsgálatára.  

 Az utóbbi években részt vettünk két európai uniós kutatási projektben. Az 

ECNIS: Környezeti rákkockázat, táplálkozás és egyedi fogékonyság (Environmental 

cancer risk, nutrition and individual susceptibility; EU FP6 K+F európai kiválósági 

hálózati kutatási projekt, 2005-2010, projektszám. 513943) projekt célja az volt, hogy 

vizsgáljuk, hogy a környezeti és a táplálkozási kémiai expozíciós tényezők, és a 

genetikai hajlamosító tényezők hogyan befolyásolják az expozícióval összefüggésbe 

hozható daganatos betegségek kockázatát, és ismeretükben hogyan lehet csökkenteni a 

daganatos megbetegedések előfordulását Európában. Munkacsoportunk az „Expozíciós 

biomakerek” laboratóriumi kutatási és a „Rák prevenció” molekuláris epidemiológiai 

jellegű munkacsoportok tevékenységében vett részt. A DNS-addukt kimutatási 

módszerek továbbfejlesztése céljából a 
32

P-utójelöléses módszernél radioizotóp 

felhasználás csökkentését, és egyúttal mintakapacitás növelését célzó kutatást 

folytattunk, és részt vettünk az ezzel kapcsolatos konzorciumi körvizsgálatban. 

Közreműködtünk PAH–DNS-addukt biomarker meghatározását célzó új immunkémiai 

módszer kidolgozásában és laboratóriumi validálásában. A NewGeneris: Újszülöttek és 

genotoxikus expozíció kockázat (Newborns and Genotoxic exposure risks; EU FP6 

K+F európai uniós integrált kutatási projekt, 2006-2011, projektszám 016320) projekt 

célja biomarkerek kifejlesztése és alkalmazása volt elsősorban az anyai táplálék és 

egyéb környezeti tényezők okozta kémiai karcinogén és immuntoxikus expozíció és a 

gyermekkori daganatos és immunrendszeri betegségek kapcsolatának megállapítása 

érdekében. A NewGenerisben a konzorciumon belül egyedüli partnerként végeztük a 

32
P-utójelölés módszer fejlesztését PAH típusú DNS-adduktok meghatározására.  

 Ezen kutatások keretein belül 6 éven keresztül végeztem a jelen PhD 

disszertációm anyagát képező kutatásaimat is, és azok új eredményeire építettem PhD 

disszertációmat.  
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III. Célkitűzés 

 

  

PhD munkámnak környezeti PAH expozíció kimutatására alkalmas DNS addukt 

módszerek fejlesztése és validálása volt a fő célkitűzése. 

 

A 
32

P-utójelölési metodika továbbfejlesztésének célja:  

 a módszerhez szükséges radioizotóp felhasználás növelése nélkül 

számottevően fokozni lehessen a minta feldolgozási kapacitást a vizsgáló 

laboratóriumokban, úgy, hogy a laboratóriumi személyzet sugárvédelme ne 

sérüljön,  

 olyan metodika kidolgozása, mely különböző eredetű DNS-minták DNS-

adduktszintjeinek meghatározására általánosan alkalmas. 

 

Új, nagy mintakapacitású PAH-DNS immunkémiai módszer, az ún. direkt szendvics 

kemilumineszcens immunkémiai módszer (SCIA) validálása: 

 különböző típusú DNS-mintákból összehasonlító DNS-addukt vizsgálatok az 

immunkémiai módszer és a 
32

P-utójelöléses módszer között,  

 a két módszer közötti korreláció vizsgálata. 

 

A biológiai minták előkészítése (tárolás, DNS izolálás) hatásának a vizsgálata a DNS-

addukt mennyiségi meghatározásra a 
32

P-utójelölés és a SCIA új immunkémiai módszer 

esetében.   
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IV. Anyagok és Módszerek 

IV.1. DNS-minták  

 

i) BPDE–DNS-addukt standard: 

( )-7β,8α-dihydroxy-9α,10α-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol 9,10-

epoxide-DNS (BPDE-DNS) addukt standard (111 addukt/10
8
 normál nukleotid). A 

standardot Dr. Frederick A. Beland-tól (NCTR, Arkansas, USA) kaptuk, tárolása -100 

C-on történt. 

ii) Sejtkultúra: 

MCF-7 sejtvonal - aliquotonként 2 x 10
7
 sejtet 1 µM benz [a]pirénnel 37 C-on  24 

óráig kezeltek. A kezelt, lefagyasztott sejtmintát Dr. David H. Phillipstől (ICR, Sutton, 

UK) kaptuk. A sejteket és a belőlük izolált DNS-mintákat felhasználásig -70 °C-on 

tároltuk. 

iii) Kezelt egerek: 

Hím, 10 hetes, 25-30 g súlyú CD2F1 egereket kezeltek intraperitoneálisan trikaprilinban 

oldott benz[a]pirénnel (100 és 200 mg/testsúly kg), benz[b]fluoranténnal (200 és 400 

mg/testsúly kg) és dibenz[a,h]antracénnal (2,5; 5 és10 mg/testsúly kg).  14 nappal a 

kezelést követően az állatok májából DNS-t izoláltak Qiagen mini kittel. A DNS-

mintákat Dr. Soterios Kyrtopoulostól (NHRF, Athén, Görögország) kaptuk. A mintákat 

-20 °C-on tároltuk. 

 iv) Humán tüdőszövet és perifériás vér limfocita: 

Archív DNS minták primér tüdőrák miatt tüdőrezekált betegektől származó tumor- és 

makroszkóposan ép tüdőszövet mintákból, és perifériás limfocitákból (Győrffy E. és 

mtsai, 2004). A mintagyűjtés 2000-2004. között történt az Országos Korányi TBC és 

Pulmonológiai Intézet munkatársainak közreműködésével (OTKA - Országos 

Tudományos Kutatási Alap, T034616 kutatási projektünk keretében). A szövetminták és 

az ebből izolált DNS minták tárolása -100 C-on történt. 

v) Humán fehérvérsejt (buffy coat): 

Egészséges anyai perifériás vér és újszülött köldökzsinór vér összfehérvérsejt 

frakciójából (buffy coat) izolált DNS minták. A minták gyűjtése a NewGeneris EU FP6 
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Integrált Projekt keretein belül történt (szerződés száma: 016320, 

www.newgeneris.org). A minták tárolása -100 C-on történt.  

 

IV. 2. Felhasznált vegyszerek, oldatok, oldószerek módszerek szerint 

IV.2.1. Fenol–kloroform–izo-amilalkoholos extrakció 

 

- 10 mM EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) oldat és 1 mM EDTA oldat 

- 10 % SDS (nátrium-dodecil-szulfát) oldat – 10 mM EDTA oldatban oldva 

- Proteináz K (25 mg/ml, Roche, Manheim, Németország) 

- 1 M Tris-HCl oldat, pH: 7,4 és 50 mM Tris-HCl oldat, pH: 7,4 

- 5 M NaCl oldat 

- Fenol (Sigma, St Louis, MO) 

- Kloroform (Molar Chemicals, Budapest, Magyarország) 

- Izo-amilalkohol (Reanal, Budapest, Magyarország) 

- 70 %-os és 96 %-os etilalkohol  

- RNáz T1 (5 U/μl, Roche, Manheim, Németország; 80°C-on 30 percig hőkezelt 

oldat). 

- RNáz A (10 μg/μl, Novogen, Merck, Darmstadt, Németország; 80°C-on 30 percig 

hőkezelt oldat). 

- 1/100 SSC oldat: 0,15 M NaCl, 0,015 M Na3-citrát, pH: 7  

 

IV.2.2. Qiagen Midi kit  

 

– Blood & Cell Culture DNA Midi Kit (13343; Qiagen, Hilden, Németország) – a 

gyártó leírása szerint, néhány módosítással (Nair és mtsai, 2006; Arab és mtsai, 2009) 

 

- G2, QBT, QC, QF pufferek – a kitben forgalmazott pufferek 

- 1,6 M QF puffer: 140 ml QF puffer + 3,19 g NaCl, pH: 7,4  

- 20 mM Tris-HCl, pH: 7,4 

- 1 x SE puffer: 0,075 M NaCl, 0,024 M EDTA, pH: 8,0 

- Deferoxamin (Sigma, St Louis, MO) 
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- Proteináz K (25mg/ml, Roche, Manheim, Németország) 

- RNáz T1 (5 U/μl, Roche, Manheim, Németország; 80 °C-on 30 percig hőkezelt 

oldat). 

- RNáz A (10 μg/μl, Novogen, Merck, Darmstadt, Németország; 80 °C-on 30 percig 

hőkezelt oldat). 

 

IV.2.3. Kisózásos módszer 

 

- 10 mM EDTA oldat 

- 10 % SDS oldat – 10 mM EDTA oldatban oldva 

- Proteináz K (25 mg/ml, Roche, Manheim, Németország) 

- 5 M NaCl oldat és telített NaCl oldat 

- Kloroform (Molar Chemicals, Budapest, Magyarország) 

- Izo-amilalkohol (Reanal, Budapest, Magyarország) 

- 70 %-os és 96 %-os etilalkohol  

- RNáz T1 (5 U/μl, Roche, Manheim, Németország; 80 °C-on 30 percig hőkezelt 

oldat) 

- RNáz A (10 μg/μl, Novogen, Merck, Darmstadt, Németország; 80 °C-on 30 percig 

hőkezelt oldat). 

 

IV.2.4. 
32

P-utójelöléses módszer 

 

- Mikrokokkusz nukleáz (SIGMA, St Louis, MO)  

- Lép foszfodiészteráz II (Bovine spleen; MP Biomedicals (ICN), Irvine, CA) 

- CaCl2-szukcinát: 50 mM CaCl2, 100 mM borostyánkősav, pH: 6 

- 0,25 M Na-acetát, pH: 5 

- 0,3 mM ZnCl2 

- 1,32 mM Tris bázis 

- Nukleáz P1 (Sigma, St. Louis, USA) 

- dAp (2 pmol/μl) 

- [γ-
32

P]ATP (carrier-free, end-labelling grade, > 6000 Ci/mmol specific radioactivity, 

MP Biomedicals, LLC Irvine, CA) 
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- T4 polinukleotid kináz (10 U/µl; Fermentas, Vilnius, Litvánia)  

- Kináz puffer: 200 mM bicin, 100 mM DL-dithiothreitol, 10 mM spermidin, 100 mM 

MgCl2, pH: 9  

- Poli(etilénimin)cellulóz (PEI) vékonyréteg kromatográfiás lemez (PEI, Polygram 

Cel 300, Macherey-Nagel, Németország; tárolása -20 °C-on, felhasználás előtt 

desztillált vízben történő futtatással előmosva egy éjszakán át) 

- D1 futtató puffer: 1 M NaH2PO4 x 2 H2O, pH: 6,0  

- D2 futtató puffer: 3 M hangyasav, 8,5 M karbamid, pH: 3,5  

- D3 futtató puffer: 0,8 M LiCl, 0,5 M Tris, 8,5 M karbamid, pH: 8  

- D4 futtató puffer: 1,7 M NaH2PO4, pH: 6  

- Szulfát - foszfát futtató puffer: 250 mM (NH4)2SO4,  40 mM NaH2PO4 

- BPDE–DNS-addukt standard (Dr. Frederick A. Beland, NCTR, Arkansas, USA) 

 

IV.2.5. BPDE-DNS direkt szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer 

 

- Anti-nyúl-IgG (Millipore Inc, Billerica, MA)  

- Anti-nyúl-IgG-t kötő puffer: 0,015 M Na22CO3, 0,035 M NaHCO3, pH: 9.6 

- PBST-mosó puffer: 1X PBS, 0,05% Tween 20 

- 10 x NEB puffer: 50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM 

dithiothreitol, pH: 7,9  

- 2 X iBlock: 0,5 g kazein (Tropix, Bedford, MA), 20 ml 10 x PBS, 100 µl Tween 20 

- Tris puffer: 20 mM Tris–1 mM MgCl2, pH: 9,5 

- MspI (10 U/μg DNS; New England Biolabs Inc, USA) 

- Nyúl anti-BPDE-DNS antiszérum (rabbit#33 bleed 8/2/1978; Dr. Miriam C. Poirier, 

Bethesda, MD, USA) 

- Egér anti-ssDNS antitest (sejtkultúra–felülúszóból félig tisztított; Millipore Inc, 

Billerica, MA) 

- Alkalikus foszfatázzal konjugált kecske anti-egér IgG antiszérum (Biolegend, San 

Diego, CA) 

- CDP-Star containing Emerald II enhancer (Tropix, Bedford, MA) 

- BPDE-DNS (Dr. Frederick A. Beland, NCTR, Arkansas, USA) 



 28 

IV.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek leírása  

IV.3.1 DNS-izolálási módszerek 

IV.3.1.1. Fenol–kloroform–izo-amilalkoholos extrakció  

 

 A DNS izolálás az MCF-7 sejtmintákból és a humán mintákból Schoket és mtsai 

által leírtak szerint történt (1999). Csövenként 2 x 10
7 

sejtet tartalmazó sejtmintákat, 

illetve 100 – 500 mg szövetmintákat 10 mM-os EDTA-ban (500 µl – a továbbiakban 1 

térfogat) homogenizáltunk. A tüdőszövet mintákat Potter féle homogenizátorral 

homogenizáltuk (Mechanik Prüfgeräte Medingen, Drezda, Németország). 10 % SDS 

(0,1 térfogat) hozzáadását követően a fehérjék emésztése proteináz K enzimmel (10 

mg/ml, 0,05 térfogat) történt 4 órán keresztül 37 °C-on inkubálva. 1 M Tris-HCl puffer 

hozzáadását követően (0,05 térfogat) extraháltuk a mintákat, először vízzel telített 

fenollal (1 térfogat), utána fenol (0,5 térfogat) és kloroform–izo-amilalkohol (24:1) (0,5 

térfogat) elegyével, majd kloroform–izo-amilalkohollal (24:1; 1 térfogat). A 

felülúszóból 5,0 M NaCl (0,1 térfogat) és 96 %-os jéghideg etanol hozzáadásával (1,5 

térfogat) kicsaptuk a nukleinsavat -20 °C-on, 1 éjszakán át. Centrifugálás után (8100 g, 

6 perc) a csapadék mosása 70 %-os etanollal történt. A mosást követően a DNS-t 1 mM 

EDTA-ban oldva (300 µl – továbbiakban 1 térfogat), 0,015 térfogat RNáz A (10 µg/µl), 

0,01 térfogat RNáz T1 (50 U/µl) és 0,12 térfogat 50 mM Tris-HCl hozzáadásával 

kezeltük 30 percig 37 °C-on. Az RNS emésztést követően kétszer extraháltunk 

kloroform–izo-amilalkohollal (24:1 arányban). A felülúszóból 5,0 M NaCl (0,1 

térfogat) és 96 %-os jéghideg etanol hozzáadásával (1,5 térfogat) kicsaptuk a DNS-t -20 

°C-on, 1 éjszakán át. Centrifugálást követően (8100 g, 6-10 perc) a csapadékot 70 %-os 

etanollal mostuk. A DNS-t 1/100 SSC-ben oldottuk és fagyasztva tároltuk -100 °C-on. 

 

IV.3.1.2. DNS-izolálás buffy coat-ból Qiagen Midi kittel  

 

 A teljes vért 1500 g-n centrifugáltuk, az interfázis/ buffy coat frakciót leszívtuk, 

majd a buffy coat frakciót 2-szer mostuk 1x SE pufferrel. 
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 A buffy coat-hoz (0,5 ml) 1 ml 5 mM deferoxamin tartalmú G2 puffert adtunk. A 

mintához ezt követően 8,5 ml 5 mM deferoxamin tartalmú G2 puffert és 100 μl 

Proteináz K-t (25 µg/µl) adtunk, és 37 °C-on 4 órán át inkubáltuk, majd 1 éjszakán át  + 

4 °C-on tároltuk a mintát. Ezt követően  hozzáadtunk 25 μl RNáz A (10 μg/μl) és 10 μl 

RNáz T1 (5 U/μl) enzimeket, és 37 °C-on 60 percig inkubáltuk a mintát. A Midi 

oszlopot 4 ml QBT pufferrel ekvilibráltuk. A minta ekvilibrált oszlopon történő 

átfolyatását követően az oszlopot átmostuk 2 x 7,5 ml QC pufferrel. A DNS-t az 

oszlopról 1 x 5 ml 50 °C-on tartott QF pufferrel eluáltuk. Ezután a DNS-t 3,5 ml -20 °C-

os izopropanollal kicsaptuk, majd egy éjszakán át -20 °C-on tároltuk. A centrifugálás 

után a DNS üledéket 2 x 1 ml jéghideg 70 %-os etanollal mostuk, levegőn szárítottuk. A 

DNS-t kétszer desztillált vízben oldottuk és fagyasztva tároltuk -100 °C-on. 

 

IV.3.1.3. Kisózásos módszer 

 

 A DNS izolálás az MCF-7 sejtekből Miller és mtsai által leírtak szerint történt 

(1988). A 2 x 10
7

 sejtminta homogenizálása 10 mM EDTA-ban (összesen: 2 ml – 1 

térfogati egység) történt. A fehérje emésztés 10%-os SDS (0,1 térfogat) és 25 µg/µl 

Proteináz K (0,05 térfogat) hozzáadásával, 1 éjszakán át, 37 °C-on történt. Az emésztést 

követően 1/3 térfogat telített NaCl oldat hozzáadásával és intenzív rázással kicsaptuk a 

fehérjéket, majd 3 ml kloroform–izo-amilalkohollal (24:1 arányban) extraháltunk. 

Centrifugálást követően (8100 g / 15 perc) a felülúszóhoz 6 ml jéghideg 96%-os etanolt 

adva kicsaptuk a nukleinsavat, majd -20 °C-on tartottuk 1 éjszakán át. A csapadékot 70 

%-os etanollal mostuk. A DNS-t 1 ml 1 mM EDTA-ban oldottuk, az RNS szennyezést 

60 µl RNáz A (10 µg/µl) és 40 µl RNáz T1 (50 U/µl) enzimekkel emésztettük 1,5 órát, 

37 °C-on. Az RNS-emésztést követően a mintát kétszer 3 ml kloroform–izo-

amilalkohollal (24:1 arányban) kiráztuk. 5 M NaCl (100 µl) és 96 %-os jéghideg etanol 

(2 ml) hozzáadásával a felülúszóból a DNS-t kicsaptuk, és 1 éjszakán át -20 °C-on 

tároltuk a mintát. Ezt követően kétszer 1 ml 70 %-os etanolban mostuk a DNS-t. A 

DNS-t 1/100 SSC-ben oldottuk és fagyasztva tároltuk -100 °C-on. 
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IV.3.2. DNS-koncentráció mérés 

 

 DNS-tartalom mérésénél a DNS-mintákból egy aliquotot 1/100 SSC-ben 

hígítottunk ki. A DNS-koncentráció mérését UV Spektrofotométer (Beckman Coulter, 

DU 530) készülékkel végeztük. A DNS-tartalom mérése 260 nm-en történt. A 

koncentráció kiszámítása az OD260 alapján: 50 µg/µl DNS koncentrációjú oldat 260 

nm-en mért optikai denzitása 10 mm fényúthosszon 1. Minden mintánál ellenőriztük a 

minta RNS-szennyezettségét (230 nm-en; OD260/OD230 ≥ 1,8) és fehérje 

szennyezettségét (280 nm-en; OD260/OD280 ≈ 1,8-2,0). A minták koncentrációját 

kétszeri ismételt méréssel határoztuk meg, és az átlagértékekkel számoltunk.  

 

IV.3.3. DNS-addukt meghatározás 

IV.3.3.1. A hagyományos 
32

P-utójelöléses módszer  

 

 A nagymolekulájú aromás DNS-adduktok meghatározását 
32

P-utójelöléses 

módszerrel Kovács és mtsai által leírtak szerint végeztük (2011). A módszer elvi sémája 

a 6. ábrán látható. A vákuum centrifugában (Speed Vac, SC1000, Savant) szárazra 

bepárolt DNS-mintát (4 µg) 1 éjszakán át emésztettük 37 °C-on 3’-mononukleotidokra. 

A reakcióelegy összetétele mintánként 4 µl 290 mU mikrokokkusz nukleáz, 1,2 mU lép 

foszfodiészteráz és 0,8 µl CaCl2-szukcinát. Az addukt dúsítást 1 órán át 37 °C-on 1,2 U 

nukleáz P1 enzimet tartalmazó reakcióelegyben végeztük a normál mononukleotidok 

emésztésével. A reakcióelegy összetétele mintánként 2,4 µl Na-acetát, 1,44 µl ZnCl2, 

0,96 µl nukleáz P1. A nukleáz P1 reakció leállítása 1,92 µl 0,5 M Tris bázissal történt. 

Az izotóp jelölés előtt a minta teljes térfogata 11,52 µl volt. A radioizotópos jelölést 1 

µl 50 µCi [γ-
32

P]ATP-vel és 0,6 µl (6 U) T4 polinukleotid kinázzal végeztük 1 µl kináz 

puffer hozzáadásával. A reakcióelegy teljes térfogata 14,12 µl volt. Az inkubálás 37 ºC -

on 1 óra hosszat történt. 

 A többlépéses vékonyréteg kromatográfiát (TLC) 20 cm x 10 cm-es 

poli(etilénimin)cellulóz vékonyréteg lemezeken kezdtük, és a 7. ábrán bemutatott séma 

szerint végeztük (Phillips és Arlt,  2007). A D1 irányú kromatográfia előtt egy 10 cm x 

12 cm-es Whatman 1 szűrőpapírt tűztünk a lemezre. D1 futtató oldatban 1 éjszakán át 
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kifuttattuk a puffer frontot a szűrőpapírra az izotóp felesleg és az aspecifikus 

izotópszennyezők eltávolítása céljából. A szűrőpapírt a lemez felével együtt a futtatást 

követően levágtuk, és az hulladékba került (7. ábra). A kétdimenziós addukt 

kromatogram kifejlesztéséhez a kb. 10 cm x 10 cm-es lemezt D2 irányban D2 futtató 

oldatban a lemez tetejéig futtattuk zárt tankban, majd további 30 percig nyitott tankban. 

A futtatást követően 13,2 mM Tris bázisban 10 perces mosással átlúgosítottuk a 

lemezeket. Ezt követően a lemezeket D3 irányban D3 oldatban a lemez tetejéig történő 

futásig zárt tankban, majd 30 percig nyitott tankban futtattuk.  D4 futtatás előtt 10 cm x 

8 cm-es Whatman 1 szűrőpapírt tűztünk a lemezre, majd a D4 futtató oldatban 1 

éjszakán keresztül futtattuk ki az aspecifikus radioaktív háttérszennyezőket a 

szűrőpapírra. Minden futtatás között a lemezeket desztillált vízben mostuk. A 

többlépéses vékonyréteg kromatográfia irányait a 7. ábra mutatja. 

 A radioaktív mintázatot elektronikus autoradiográffal jelenítettük meg és mértük 

egyidejűleg (InstantImager, Packard Instrument Co., Inc., Meriden, CT). Az 

adduktértékeket terület-arányosan korrigáltuk a kromatográfiás lemez 

háttérradioaktivitásának a levonásával.  

 A biológiai minták jelölésekor minden alkalommal BPDE-DNS külső standardot 

is jelöltünk. Az MCF-7, a kezelt egerek és humán minták DNS-addukt értékeit a BPDE-

DNS standardra vonatkoztatva (111 addukt/10
8
 nukleotid) normalizációval (Gupta és 

mtsai, 1982, Phillips és Castegnaro, 1999) számoltuk, míg a laboratóriumi 

összehasonlító vizsgálatoknál a normalizáció mellett a [γ-
32

P]ATP specifikus 

radioaktivitásával (Phillips. és Arlt, 2007) számoltuk a DNS-addukt értékeket. 

  A [γ-
32

P]ATP specifikus radioaktivitásának meghatározása Phillips és Arlt 

szerint (2007) a következőképpen történt:  A reakcióelegy összetétele 6 pmol dAp (2 

pmol/µl), 6U T4 kináz enzim (10 U/µl), 10 mM Tris (pH: 9), kináz puffer, valamint 90 

µCi [γ-
32

P]ATP. A vak minta dAp helyett desztillált vizet tartalmazott. A reakcióelegy 

teljes térfogata 12,7 µl volt, az inkubálás 37 ºC -on 1 órán át történt. A reakcióelegyet 

desztillált vízzel 1000 µl -re kiegészítettük, majd 5-5 µl aliquotokat 20 x 20 cm hosszú 

PEI TLC lemezre cseppentettünk, és a lemez tetejéig futtattuk szulfát - foszfát 

futtatópufferban. A kromatogramokat autoradiográf készüléken jelenítettük meg, és az 

5’ helyen 
32

P - foszfáttal jelölt dpAp-t mértük.  
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 A DNS minták izotópos jelölése utáni [γ-
32

P]ATP felesleget 1-dimenziós 

kromatográfiával ellenőriztük (Phillips és Arlt, 2007). 5 µl desztillált vizet adtunk 

minden minta felcseppentés utáni nyom mennyiségű maradékához. Ezt az 5 µl anyagot 

20 x 20 cm hosszú PEI TLC lemezre vittük fel, és kb. 3 órán keresztül futtattuk szulfát - 

foszfát futtatópufferben. A kromatogramot elektronikus autoradiográfiával jelenítettük 

meg.  

 

IV.3.3.2. A módosított 
32

P-utójelöléses módszer 

 

 A szárazra párolt DNS-mintát (4 µg) 3’ mononukleotidokra emésztettük, majd 

addukt dúsítást végeztünk a hagyományos módszernél leírtak szerint. Az addukt dúsítási 

lépés leállítását követően vákuumcentrifugában szárazra pároltuk az emésztett DNS-

mintát a 
32

P-utójelölés előtt. A [γ-
32

P]ATP radioizotópot 50 µCi/4 µg DNS-minta 

mennyiségről 10 µCi/4 µg DNS minta mennyiségig csökkentettük. Az izotóp jelölési 

lépéshez a reakcióelegy végső térfogatát 5 µl-re állítottuk be.  

 A háttér radioaktivitás korrigálása és a normalizáció BPDE–DNS-addukt 

standardra megegyezett a hagyományos 
32

P-utójelöléses módszerrel (Phillips. és 

Castegnaro, 1999). A 
32

P-utójelöléses módszer módosításait a 6. ábrán kék színnel 

jelöltük (Kovács és mtsai, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

6. ábra: 
32

P-utójelöléses módszer sematikus ábrázolása (Kovács és mtsai, 2011). Np = 

normál 3’-mononukleotid; Xp, Yp= adduktot hordozó 3’-mononukleotid; N, normál 

mononukleozid; *p, 5’-
32

P-foszfát. A módszermódosító lépéseket kék színnel jelöltük.  
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7. ábra: Többlépéses vékonyréteg kromatográfia irányainak bemutatása 20 x 10 cm-es 

PEI TLC lemezeken. (Phillips és Arlt, 2007) 

 

 

IV.3.3.3. BPDE-DNS direkt szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer 

(SCIA) (Georgiadis és mtsai, 2012) 

 

 96 lyukú mikrotiter lemezre (Greiner Labortechnik, Németország) 100 μl hígított 

anti-nyúl-IgG-t kötöttünk (1:300 arányban hígítva kötő pufferrel) egy éjszakán át  4 ºC-

on. Háromszor mostuk a mikrotiter lemezt desztillált vízzel, ezt követően 310 μl 0,25% 

kazeint tartalmazó PBST-vel blokkoltuk az aspecifikus kötőhelyeket 1,5 órán át 37 °C-

on, majd  kétszer mostuk PBST-vel a lemezt.  

 A BPDE-adduktot hordozó DNS-t (0,16 BPdG addukt/1000 nukleotid) vagy az 

ismeretlen DNS mintát (5,5 µg) emészettük 1 μl MspI restrikciós enzimmel (10 U/µg 

10 cm

Startpont

8,5 cm

Whatman 1 szűrőpapír (10 x 12 cm)

D1

D3, D4

D2

1,5 cm       

10 cm

20 cm

10 cm

Startpont

8,5 cm

Whatman 1 szűrőpapír (10 x 12 cm)

D1

D3, D4

D2

1,5 cm       

10 cm

20 cm

 

 



 35 

DNS) 20 μl 10 x NEB pufferben 37 °C-on egy éjszakán át. Az elegy teljes térfogata 

desztillált vízzel kiegészítve 200 μl volt. A mintát 95 °C-on 10 percig denaturáltuk, 

majd folyékony nitrogénben 3 másodpercig fagyasztottuk. A jégen tartott mintákhoz 

200 μl nyúl anti-BPDE-DNS antiszérumot (hígítva 1:12.500 arányban 0.5% kazeint 

tartalmazó 2 X PBST-vel) adtunk, majd inkubáltuk 37 °C-on 1,5 órán át rázó 

vízfürdőben.  

 Minden mintából ezt követően 100 μl-t a mikrotiter lemezre pipettáztunk (3 

párhuzamossal dolgoztunk), majd 1,5 órán át szobahőmérsékleten inkubáltuk a lemezt.  

Az inkubálást követően ötször mostuk a lemezt PBST oldattal. Ezt követően 100 μl egér 

anti-ssDNS antitestet (hígítva 1:100 arányban 0,25 % kazeint tartalmazó PBST-vel) 

adtunk a lemezen lévő mintákhoz. Szobahőmérsékleten történő egy órás inkubálást 

követően ötször mostuk a lemezt PBST-vel. A mintákhoz tisztított alkalikus 

foszfatázzal (AP) konjugált kecske anti-egér IgG antiszérumot adtunk (hígítva 1:500 

arányban 0,25 % kazeint tartalmazó PBST-vel), majd szobahőmérsékleten történő egy 

órás inkubálást követően ötször mostuk PBST oldattal. 

 Végül kétszer mostuk a lemezt Tris-HCl pufferrel. A mintákhoz lyukanként 100 

μl CDP-Star-t tartalmazó Emerald II enhancer-t adtunk, majd szobahőmérsékleten 

történő 0,5 órás inkubálást követően a kemilumineszcenciát Safire II Microplate 

Luminometer (TECAN) készülékkel 542 nm-en mértük. A PAH–DNS-adduktszinteket 

BPDE-DNS standard görbe alapján számoltuk 0,1 - 2 fmol BPdG addukt/mikrotiter 

lyuk mérési tartományban). A BPDE-DNS direkt szendvics kemilumineszcens 

immunkémiai módszer (SCIA) sematikus ábrázolását a 8. ábra mutatja. A 96 lyukú 

mikrotiter lemezen a kalibrálósor és a minták elrendezésének sémáját a 9. ábra mutatja. 
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8. ábra: A BPDE-DNS direkt szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer (SCIA) módszer sematikus ábrája. 
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9. ábra: A 96 lyukú mikrotiter lemezen a kalibrálósor és a minták elrendezésének 

sémája. Ks1-4: kalibrálósor, M1-13: minta. Minden mintánál három párhuzamossal 

dolgoztunk. 

 

 

IV.3.4.  Statisztikai elemzések 

 

 A mintákat a 
32

P-utójelöléses módszernél kétszer, a BPDE-DNS SCIA 

módszernél háromszor mértük. A statisztikai elemzéseket a GraphPad Prism 4.0 

programmal végeztük Mann-Whitney, Wilcoxon és páros t teszttel. A korrelációs 

elemzést Spearman korrelációs teszttel végeztük. Kétoldali p értékeket adtunk meg. p 

<0,05 esetén az értékek statisztikailag szignifikánsak voltak.  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B  Ks1 Ks1 Ks1 Ks2 Ks2 Ks2 Ks3 Ks3 Ks3   

C  Ks4 Ks4 Ks4 M1 M1 M1 M2 M2 M2   

D  M3 M3 M3 M4 M4 M4 M5 M5 M5   

E  M6 M6 M6 M7 M7 M7 M8 M8 M8   

F  M9 M9 M9 M10 M10 M10 M11 M11 M11   

G  M12 M12 M12 M13 M13 M13 Vak Vak Vak   

H             
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V. Eredmények 

V.1. DNS-adduktok mennyiségi meghatározása a hagyományos és a módosított 

32
P-utójelöléses módszerrel 

 

 A következőkben BPDE–DNS-addukt standard, B[a]P-nel kezelt  MCF-7 

sejtvonalból izolált DNS-minták, humán perifériás tüdőszövetből izolált DNS-minták, 

perifériás vér limfocitából és buffy coat frakcióból izolált DNS-minták hagyományos és 

módosított 
32

P-utójelöléses módszerrel mért DNS-adduktszintjeinek összehasonlítását 

mutatom be.  

 

V.1.1. BPDE–DNS-addukt standard 

 

 A hagyományos 
32

P-utójelöléses módszerrel, a BPDE–DNS-addukt visszanyerés 

átlagosan 72%-kal csökkent 50 µCi helyett 10 µCi [γ-
32

P]ATP izotópmennyiséggel 

történő jelölést követően bepárlás nélkül (n=4, p=0,02). A módosított metodikánál 

ellenben 14%-os növekedés volt 10 µCi [γ-
32

P]ATP izotópmennyiséggel történő jelölést 

követően  (n=14, p=0,03). 

 

V.1.2. Benz[a]pirénnel kezelt  MCF-7 sejtvonalból izolált DNS-ből mért 

adduktszintek 

 

 Fenol–kloroform–izo-amilalkohollal izolált DNS-minták adduktszintjét mértük 

32
P-utójelölés módszerrel. Nem volt szignifikáns különbség a hagyományos módszerrel 

50 µCi [γ-
32

P]ATP-vel és a módosított módszerrel 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel mért DNS-

adduktszintek között (1630  540 illetve 1600  530 addukt /10
8
 nukleotid, n=9, 

p=0,94). A Qiagen kittel izolált DNS-mintáknál ezzel szemben közel szignifikáns 

különbség volt a két módszerrel mért DNS-adduktszintek között. A hagyományos 

eljárással 50 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölt mintáknál 1950  310 addukt/10
8
 nukleotid 

értékeket kaptunk, míg a módosított metodikával 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölt minták 

addukt értékei 1540  600 addukt/10
8
 nukleotid voltak (n=9, p=0,054). 
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V.1.3. Humán perifériás tüdőszövetből izolált DNS-minták 

 

 Humán tüdőszövet DNS-mintákat izoláltunk fenolos extrakcióval, majd a 

hagyományos és a módosított 
32

P-utójelöléses módszerrel meghatároztuk a DNS-

adduktszinteket. Különböző mennyiségű [γ-
32

P]ATP-vel jelöltük a DNS-mintákat. 

Amikor a hagyományos módszerrel jelöltük a mintákat bepárlás/térfogat csökkentés 

nélkül, de a radioaktívan jelölt szubsztrát mennyiségét csökkentettük 50 µCi -ről 25 

µCi, illetve 10 µCi mennyiségig, akkor körülbelül 30 %-os csökkenést tapasztaltunk az 

addukt értékekben. A bepárlásos, módosított módszerrel 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel történő 

jelöléssel a minták addukt értékei nem változtak szignifikánsan a hagyományos 

módszerrel, 50 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölt mintáknál kapott adduktértékekhez 

viszonyítva (n=21, p=0,13). A hagyományos és a módosított 
32

P-utójelöléssel mért 

eredményeket a 2. táblázat mutatja. 

 

V.1.4. Perifériás vér limfocitából és a buffy coat frakcióból izolált DNS-minták 

DNS-addukt értékei  

 

 Fenollal izolált humán perifériás vér limfocita DNS-ből 
32

P-utójelöléses 

módszerrel mért DNS-adduktszintek hasonlóak voltak a hagyományos eljárással 50 µCi 

[γ-
32

P]ATP-vel és a módosított eljárással 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel történő jelölés során 

(n=7, p=0,33; 2. táblázat). Qiagen kittel, buffy coat frakcióból izolált DNS mintáknál a 

DNS-adduktértékek a hagyományos módszerrel, de 25 µCi-vel jelölve körülbelül 76%-

ra csökkentek, míg 10 µCi-vel történő jelölés során körülbelül 48%-ra csökkentek az 50 

µCi [γ-
32

P]ATP-vel kapott DNS-adduktértékekhez képest. A Qiagen kittel izolált DNS 

mintáknál a módosított 
32

P-utójelöléses módszerrel 25 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölt minták 

DNS-adduktszintje  hasonló eredményt mutatott a hagyományos módszerrel mért DNS-

adduktszintekhez. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja.  
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2. táblázat: Nagymolekulájú, aromás DNS-adduktszintek összehasonlítása a hagyományos és a módosított 
32

P-utójelöléses módszerrel (Kovács 

és mtsai, 2011). 

Nagymolekulájú aromás DNS addukt/10
8
 nukleotid - Átlag ± SD (egyedi biológiai minták száma)  

 γ-
32

P[ATP]
a
 mennyisége - hagyományos eljárás  γ-

32
P[ATP]

a
 mennyisége - módosított eljárás 

Minta típus / DNS izolálási 

módszer 

50 µCi / minta, mint 

vonatkoztatási érték 
25 µCi / minta 10 µCi / minta   25 µCi / minta  10 µCi / minta 

Humán perifériás tüdőszövet 

minták - fenolos extrakció 
      

 Mintacsoport I (n=4) 9,2 ± 3,1  

 

10,4 ± 3,8  

 p=0,35 

 

6,4 ± 1,0  

p=0,10 

   

 Mintacsoport II (n=8) 23,9 ± 9,0  

 

17,4 ± 7,4  

p=0,02 

    

Mintacsoport III (n=21) 10,0 ± 5,5      

 

12,1 ± 7,3 

p=0,13 

Humán perifériás vér limfocita 

minták – fenolos extrakció (n=7) 
3,5 ± 1,9      

 

4,8 ± 3,8  

p=0,33 

Humán buffy coat minták - 

Qiagen extrakció 
      

A csoport (n=6) 

 
16,1 ± 7,3   

 

12,3 ± 5,0  

p=0,09 

 

7,7 ± 3,1  

p=0,01  

   

B csoport (n=8) 

 
3,8 ± 1,3     

4,4 ± 1,8  

p=0,22 

2,6 ± 1,0  

p=0,08 

C csoport (n=58) 17,0 ± 8,8        
16,4 ± 9,2  

p=0,52 
  

a 
hordozó mentes [γ-

32
P]ATP ( >6000 Ci/mmol specifikus radioaktivitás gyártó szerint)     
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V.2.
 
A

 32
P-utójelöléses módszer laboratóriumok közötti, illetve vizsgáló személyek 

közötti összehasonlító vizsgálata 

 

  Az Institute of Cancer Research-ben (ICR, Sutton, UK) Dr. David H. Phillips 

laboratóriumában és munkahelyemen, az Országos Környezetegészségügyi Intézet 

Molekuláris Környezet-epidemiológiai Osztályán (OKI, Budapest) összehasonlító 

laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk a 
32

P-utójelöléses módszer gyakorlati 

végrehajtásával kapcsolatban a két laboratórium és vizsgáló személyzete között. 

 

 A vizsgálatokat humán tüdőszövetből izolált egyedi DNS-mintákból és 

poolozott DNS-mintákból végeztük. Az adduktszinteket a hagyományos (50 µCi [γ-

32
P]ATP) és a módosított (25, 12,5, 10 µCi [γ-

32
P]ATP) 

32
P-utójelölési eljárásokkal 

határoztuk meg.  

 

V.2.1. Az autoradiográfiás kromatogramképek értékelése  

  

 Összehasonlítottuk a hagyományos módszerrel (50 µCi [γ-
32

P]ATP-vel), és a 

módosított módszerrel (10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel) jelölt minták autoradiográffal mért 

kétdimenziós kromatográfiás képének a kiértékelését a két laboratórium között. A 10. 

ábráról leolvashatók a két laboratórium kiértékelésében lévő különbségek. Az egyik 

laboratórium tipikusan a startponthoz a lehető legközelebb kezdte a diagonális 

radioaktív zónák területének a bejelölését, míg a másik laboratóriumnál ez a startponttól 

kissé beljebb történt. A bejelölt diagonális zónák területe ez által különböző lesz, ami 

különbséget eredményezhet a számszerű értékekben. 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Autoradiográffal kapott 
32

P-utójelöléses kromatogram képek kiértékelése. 

Humán tüdőszövetből izolált DNS-minta 50, ill. 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölve; BPDE–

DNS-addukt standard 50, ill. 10 µCi [γ-
32

P]ATP-vel jelölve a) Magyar partner 

kiértékelése (OKI). b) Angol partner kiértékelése (ICR). Az adduktértékeket korrigáltuk 

a kromatográfiás lemez háttérradioaktivitásának a levonásával.  

 

V.2.2. A DNS-adduktszintek kiszámításának összehasonlítása a 
32

P-utójelöléses 

módszernél a két partner laboratórium között  

 

 A DNS-adduktszinteket kétféleképpen számolhatuk ki, BPDE–DNS-addukt 

standardra normalizálva és a [ -
32

P]ATP laboratóriumi módszerrel mért specifikus 

radioaktivitásával számolva, mely utóbbinak a meghatározása az Alkalmazott vizsgálati 

módszerek fejezetben olvasható. 

 Az adduktszinteket a hagyományos (50 µCi [γ-
32

P]ATP) és a módosított (25, 

12,5, 10 µCi [γ-
32

P]ATP) 
32

P-utójelölési eljárásokkal határoztuk meg. Amennyiben a 

DNS-adduktszinteket a BPDE–DNS-addukt standardra normalizálva számoltuk, nem 

volt szignifikáns különbség a két partner eredményei között. A két partner közötti 

mérési arány 87,5 % volt (p≥0.1; 3. táblázat). 

Humán tüdő DNS 

50 µCi-vel

BPDE-DNS 10 µCi-velBPDE-DNS 50 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

10 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

50 µCi-vel

BPDE-DNS 10 µCi-velBPDE-DNS 50 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

10 µCi-vel

 

Humán tüdő DNS 

50 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

10 µCi-vel

BPDE-DNS 50 µCi-vel BPDE-DNS 10 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

50 µCi-vel

Humán tüdő DNS 

10 µCi-vel

BPDE-DNS 50 µCi-vel BPDE-DNS 10 µCi-vel

 

a) b) 
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3. táblázat: Azonos autoradiogrammok kiértékelése két partner laboratórium között. A 

partner: OKI, budapesti laboratórium, B partner: ICR, suttoni laboratórium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezen minták DNS-adduktszintjeit a suttoni partner labor a normalizáció mellett 

[ -
32

P]ATP specifikus radioaktivitással is kiszámolta. A DNS-adduktszintek körülbelül 

35%-al alacsonyabbak voltak a [ -
32

P]ATP specifikus radioaktivitásával történt 

számolással, mint a BPDE–DNS-addukt standardra történt normalizálással (4. táblázat).  

 

 Összehasonlítottuk a két partner laboratóriumban alkalmazott eltérő számítási 

módszerekkel kapott DNS-adduktértékeket (Partner A: BPDE–DNS-addukt standardra 

normalizálva, Partner B: [γ-
32

P] ATP specifikus radioaktivitással számolva). A DNS-

adduktértékek között közepesen erős, szignifikánsan pozítív korreláció volt (n= 12, 

r=0,59, p=0,04; 11. ábra). 

 

 

 

 

 

Két laboratórium által mért DNS-adduktszintek összehasonlítsa 

BPDE–DNS-addukt standardra normalizálva (Addukt /10
8
 nukleotid- átlag±SD) 

 Izotóp mennyiség 
Partner A 

(Átlag±SD) 

Partner B 

(Átlag±SD) 

Partner B/  

Partner A arány 

Hagyományos  

eljárás 
50 µCi 13,9 ± 1,9 9,2 ± 0,9 

87,5% 
Módosított 

eljárás 

25 µCi 17,5 ± 4,2 13,8 ± 3,2 

12,5 µCi 15,7 ± 3,1 14,0 ± 2,0 

10 µCi 11,1 ± 7,4 13,1 ± 2,3 

p értékek 50 µCi-hez viszonyítva 0,25 – 0,36 0,08 – 0,15  
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4. táblázat: DNS-adduktszintek összehasonlítása a két addukt számítási módszer között 

(BPDE–DNS-addukt standardra normalizálás és [γ-
32

P] ATP specifikus radioaktivitás).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Két partner laboratóriumban a kétféle számítási módszerrel meghatározott 

DNS-adduktszintek közötti korreláció vizsgálata. A kapott értékek közötti korreláció: 

r=0,59, p=0,04, n=12. 

 

DNS addukt számítási módok összehasonlítása (Addukt / 10
8
 nukleotid - átlag) 

 
Izotóp 

mennyiség 

BPDE-DNS addukt 

standardra 

normalizálva 

[γ-
32

P] ATP 

Specifikus 

radioaktivitással 

számolva 

Spec.aktivitás/ 

Normalizáció 

Hagyományos 

metodika 
50 µCi 9,2 6,3 

64,8% 
Módosított 

metodika 

25 µCi 13,7 9,1 

12,5 µCi 14,0 9,0 

10 µCi 13,1 8,1 

p értékek 50 µCi-hez viszonyítva 0,08-0,15 0,10-0,17  
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V.3. DNS-adduktszintek összehasonlítása a BPDE-DNS SCIA és a 
32

P-utójelöléses 

módszer között – Kezelt sejtek, állatkísérletes és humán minták 

 

 A BPDE-DNS direkt szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszert 

(SCIA) PAH–DNS-adduktok kimutatására Dr. Soterios Kyrtopoulos (NHRF, Athén) 

munkacsoportja fejlesztette ki 2006-2011. között (Georgiadis és mtsai, közlésre 

elfogadva: Mutagenesis, 2012.04.05.). Kutató munkám során közreműködtem a SCIA 

módszer validálásában, melynek részeként ugyanazon biológiai minták DNS-

adduktszintjeit határoztam meg SCIÁ-val és 
32

P-utójelöléses módszerrel, és elemeztem 

a két módszerrel nyert mérési eredményeket. 

 

V.3.1. Benz[a]pirénnel kezelt  MCF-7 sejtvonalból izolált DNS-ből mért 

adduktszintek 

 

B[a]P-nel kezelt  MCF-7 sejtvonalból izolált DNS-nél a SCIA-val mért DNS-

adduktértékek 30-60 %-kal voltak alacsonyabbak (a DNS-izolálási módszertől függően) 

a 
32

P-utójelöléses módszerrel mért értékeknél. A két módszer közötti mérési arány 0,4 - 

0,7 között volt. A mérési arány a fenolos extrakcióval izolált mintáknál: 0,7, a 

módosított Qiagen kittel izolált mintáknál: 0,4, és a kisózásos módszerrel izolált 

mintáknál: 0,5 volt a SCIA és 
32

P-utójelölés között. B[a]P-nel kezelt  MCF-7 

sejtvonalból izolált DNS-ből a SCIA és a 
32

P-utójelöléses módszerekkel mért DNS-

adduktszintek összehasonlítását a 12. ábra mutatja.  
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12. ábra: B[a]P-nel kezelt  MCF-7 sejtvonalból izolált DNS-nél a SCIA és az 
32

P-

utójelöléses módszerekkel mért DNS-adduktszintek összehasonlítása a DNS-izolálási 

módszer alapján (Átlag±SE; Georgiadis és mtsai, 2012).  

 

 

V.3.2. Dózisfüggés kimutatása BPDE-DNS SCIA-val és a 
32

P-utójelöléses 

módszerrel az állatkísérletes mintákból  

 

 Megvizsgáltam, hogy a BPDE-DNS SCIA módszernél milyen egymáshoz 

viszonyított arányokban jelenik meg különböző PAH-addukt típusoknál a 

keresztreakció. A Benz[b]fluorantént (B[b]F) és dibenz[a,h]antracént (DB[a,h]A) 

vizsgáltuk. 

 

B[a]P-nel, B[b]F-nel, illetve DB[a,h]A-nel több dózisban kezelt egerek májából 

14 nappal a kezelést követően DNS-t izoláltunk. A DNS-adduktszinteket BPDE-DNS 

SCIA és 
32

P-utójelöléses módszerrel mértük. A BPDE-DNS SCIA módszerrel lineáris 
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adduktszint növekedést kaptunk az alkalmazott dózis tartományban mind a B[a]P-nel 

kezelt mintáknál, mind a másik két PAH-nál. Az állatkísérletes mintákból a BPDE-DNS 

SCIA-val sokszor kisebb DNS-adduktszinteket kaptunk, mint a 
32

P-utójelöléses 

módszerrel (≈ 1:5 B[a]P -re, ≈ 1:30 B[b]F-re és ≈ 1:5 DB[a,h]A-ra). A dózisfüggésre 

nagyon szoros, szignifikáns pozitív korreláció volt a két módszer között, B[a]P-nel 

kezelt mintáknál: r=0,94, p=0,03; B[b]F-nel kezelt mintáknál: r=0,99, p<0,0001; 

DB[a,h]A-nel kezelt mintáknál: r=0,87, p<0,01 (13. ábra). 
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13. ábra: PAH vegyületekkel több dózisban kezelt egerek májából izolált DNS BPDE-DNS SCIA és 
32

P-utójelöléses módszerrel mért 

adduktszintjeinek összehasonlítása. a) 100 és 200 mg/testsúly kg B[a]P; b) 200 és 400 mg/testsúly kg B[b]F; c) 2,5, 5 és 10 mg/testsúly kg 

DB [a,h]A.  
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V.3.3. Buffy coatból és perifériás vér limfocitáiból izolált DNS minták DNS-addukt 

értékei 

  

 Anyai perifériás vérből és újszülött köldökzsinórvérből (n=40 vizsgált pár) 

módosított Qiagen kittel izoláltunk DNS-t. A DNS-mintákból az adduktszinteket 

BPDE-DNS SCIA és 
32

P-utójelöléses módszerrel határoztuk meg.  

A BPDE-DNS SCIA módszerrel mért PAH–DNS-adduktszintek átlagértékei 

anyai mintáknál 1,41 ± 0,93 addukt/10
8
 nukleotid (átlag ± SD), míg újszülött mintáknál 

1,13 ± 0,99 addukt/10
8
 nukleotid értékek voltak (14. ábra A). Az ennek megfelelő 

medián értékek anyai mintáknál 1,32 addukt/10
8
 nukleotid, újszülött mintáknál 0,93 

addukt/10
8
 nukleotid értékek voltak. Az anyai átlag adduktértékek szignifikánsan 

magasabbak voltak az újszülöttek adduktszintjénél (p=0,04; Wilcoxon teszt).  

A 
32

P-utójelöléses módszerrel mért nagymolekulájú aromás DNS-adduktszintek 

mintegy tízszer magasabbak voltak mind az anyai, mind az újszülött DNS mintákban a 

BPDE-DNS SCIA módszerrel mért értékekhez képest (14. ábra B). Az anyai és az 

újszülött minták átlag DNS-addukt értékei 11,5 ± 9,0 addukt/10
8
 nukleotid (átlag ± SD) 

illetve 10,7 ± 9,1 addukt/10
8
 nukleotid voltak (p>0,05), míg a medián értékek 8,4 illetve 

7,2 addukt/10
8
 nukleotid értékek voltak. Nem volt korreláció az anyai és az újszülött 

mintáknál a két módszer által mért DNS-adduktszintek között (14. ábra: C és D). 

Ugyanakkor pozitív korrelációt állapítottunk meg az egyik és a másik módszernél is az 

anyai és az újszülött DNS-adduktértékek között. (15. ábra: A és B; Spearman 

korrelációs koefficiens (rs) SCIA: r=0,66, p<0,001; 
32

P-utójelöléses módszer: rs= 0,60; 

p<0,001). 
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14. ábra: DNS-adduktszintek meghatározása anyai perifériás- és újszülött 

köldökzsinórvér DNS-ből (A) BPDE-DNS SCIA  és (B) 
32

P-utójelöléses módszerekkel. 

A whisker-box plot ábrázolásban a minimum, az alsó kvartilis (25%), a medián, a felső 

kvartilis (75%), és a maximum értékek jelennek meg. Korreláció vizsgálat a BPDE-

DNS SCIA és a 
32

P-utójelöléses módszer között, C: anyai minták, D: újszülött minták.  
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15. ábra: Korreláció vizsgálat anyai és újszülött DNS-adduktszintek között (A) BPDE-

DNS SCIA módszerrel: r=0,66, p<0,001; (B) 
32

P-utójelöléses módszerrel r=0,60, 

p<0,001  
 

 

A BPDE-DNS SCIA módszert elsőként alkalmaztuk a NewGeneris. EU FP6 Nr. 

016320 Integrált Projektben európai kohorszokból magzati PAH expozíció
 
kimutatása 

céljából. Az eredmények statisztikai elemzése és a konzorciumi publikációk 

előkészítése folyamatban van.   
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V.4. Biológiai minták feldolgozásának és tárolásának hatása a DNS-

adduktszintekre  

 

 Kutatási munkám során vizsgáltam a biológiai minták feldolgozási és tárolási 

körülményeinek hatását, melyek lényegesen befolyásolhatják az adduktok stabilitását és 

a DNS-adduktszinteket. 

 

V.4.1. A DNS-adduktszintek összehasonlítása DNS-izolálási módszer szerint  

 

 Kutatási munkám során vizsgáltam és összehasonlítottam a hagyományos fenol–

kloroform–izo-amilalkoholos extrakció, a módosított Qiagen kit módszer és a kisózásos 

módszer hatását a DNS-addukt mennyiségi meghatározásra mind a 
32

P-utójelöléses, 

mind a BPDE-DNS SCIA módszernél. 

  

V.4.1.1. Benz[a]pirénnel  kezelt  MCF-7 sejtvonalból izolált DNS  

 

1 μM B[a]P -nel 24 óráig kezelt MCF-7 sejtvonalból aliquotonként izoláltunk 

DNS-t a hagyományos fenol–kloroform–izo-amilalkoholos extrakcióval, a módosított 

Qiagen kittel és a kisózásos módszerrel.  Mindegyik izolációs módszerrel nyert DNS 

mintát analizáltuk, két alkalommal BPDE-DNS SCIA módszerrel, és három alkalommal 

32
P-utójelöléses módszerrel egymást követő napokon.  

 Az MCF-7 mintákból kapott vékonyréteg kromatográfiás képeken körülbelül 

25%-al magasabb háttér radioaktivitást mértünk a Qiagennel izolált mintáknál a fenollal 

és a kisózásos módszerrel izolált DNS-mintákhoz képest (16. ábra). 
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16. ábra: B[a]P-nel kezelt MCF-7 sejtvonalból izolált DNS 
32

P-autoradiogrammja. a) 

Hagyományos fenolos extrakcióval előállított DNS; b) módosított Qiagen kittel izolált 

minta; c) kisózásos módszerrel izolált minta. 

 

A 
32

P-utójelöléses módszerrel és a BPDE-DNS SCIA módszerrel mért DNS-

adduktszinteket DNS izolálás szerint az 5. táblázat mutatja. Az MCF-7 sejtvonalból 

kereskedelmi forgalomban kapható Qiagen kittel izolált minták 
32

P-utójelöléses 

módszerrel mért DNS-adduktszintjei mintegy 20 %-al magasabbak voltak a 

hagyományos fenolos extrakcióval és a kisózásos módszerrel izolált minták DNS-

adduktszintjeinél. Az MCF-7 sejtvonalból hagyományos fenolos extrakcióval izolált 

minták BPDE-DNS SCIA módszerrel mért DNS-adduktszintjei mintegy 30 %-al voltak 

magasabbak a Qiagen kittel, és a kisózásos módszerrel izolált minták DNS-

adduktszintjeihez képest. 

 

5. táblázat: B[a]P-nel kezelt MCF-7 sejtvonalból izolált DNS-minták DNS-

adduktszintjeinek összehasonlítása 
32

P-utójelöléses módszerrel és BPDE-DNS SCIA 

módszerrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.1.2. Humán perifériás tüdőszövetből izolált DNS minta 

  

DNS izolálási metodika 

32
P-utójelölés –  

Addukt/10
8
 nukleotid 

átlag ± SE, n=9 

BPDE-DNS SCIA –  

Addukt/10
8
 nukleotid 

Átlag ± SE, n=6 

Fenolos extrakció 1682 ± 496 1162 ± 256  

Qiagen kit 2048 ± 340 871 ± 92 

Kisózásos módszer 1712 ± 308 799 ± 104 

 

a) b) c)a) b) c)
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Párhuzamosan izoláltunk DNS-t hagyományos fenol–kloroform–izo-

amilalkoholos extrakcióval és módosított Qiagen kittel humán tüdőszövet 

homogenizátumból (n=2) DNS-addukt meghatározáshoz. Az autoradiográfiás képek 

háromszor magasabb háttér radioaktivitást mutattak a Qiagennel izolált mintáknál, mint 

a fenollal izolált mintáknál (17. ábra). A háttér radioaktivitással történt korrekció után a 

DNS-adduktszintek körülbelül háromszor magasabbak voltak a Qiagennel izolált 

mintáknál, mint a fenollal izolált DNS mintáknál (átlag: 28 illetve 9 addukt/10
8
 

nukleotid; 6. táblázat).  

  

Megvizsgáltuk, hogy vajon a Qiagen kittel történő izolálás során keletkezik-e 

műtermék. Fenol extrakcióval izolált DNS-mintát újra „izoláltunk”: i) a teljes kit 

metodikával, és ii) equilibrált Qiagen oszlopon eluálással. Az autoradiográfiás képeken 

a háttér radioaktivitás körülbelül 30%-al emelkedett a csak fenolos módszerrel 

izoláltakhoz képest mindkét esetben (n=3). A háttérrel való korrekciót követően nem 

volt szignifikáns különbség az adduktszintekben, tehát műtermék nem keletkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Autoradiográfiás mintázat, humán perifériás tüdőszövetből izolált DNS 

mintánál. a) Hagyományos fenolos extrakcióval izolált minta; b) módosított Qiagen 

kittel izolált minta. 

 

V.4.1.3. Buffy coatból és perifériás vér limfocitából izolált DNS minta  

 

 Összehasonlítottunk buffy coatból izolált DNS mintákat a fenolos és a 

módosított Qiagen eljárás szerint. A kittel izolált aliquotokból a 
32

P-utójelölést követően 

a) b)a) b)

 



 55 

a kétdimenziós autoradiográfiás képeken magasabb radioaktivitást mértünk a diagonális 

zónában, mint a fenolos extrakcióval izolált aliquot párjánál. A kétféle metodikával 

izolált DNS minta párok közötti jelentős képminőségi és adduktszintbeli különbséget 

mutatja a 18. ábra. 

 

 A háttér radioaktivitási szintek körülbelül négyszer magasabbak voltak a 

Qiagennel izolált mintáknál a fenollal izolált mintákhoz képest. A háttér levonás után a 

hagyományos 
32

P-utójelöléses módszerrel mért nagymolekulájú DNS-addukt 

mennyisége átlagban körülbelül hétszer magasabbak voltak a kittel izolált mintáknál a 

fenollal extrahált mintapárjukhoz képest (p<0,001, n=21). Nem volt korreláció a 

mintapárok között (Spearman r= - 0,07, p=0,7; 6. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: 
32

P-Autoradiográfiás mintázat humán buffy coat mintákból izolált DNS-nél 

a) Hagyományos fenolos extrakció, b) Qiagen kit. 

 

 

 

 

a) 

b) 
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6. táblázat: A DNS-izolálási metodika hatása a DNS-adduktszintekre – összehasonlítás 

a hagyományos fenolos extrakció és a módosított Qiagen kit eljárás között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4.2. DNS-adduktok stabilitását befolyásoló tárolási tényezők 

V.4.2.1. BPDE–DNS-addukt standard 

 

 Vákuumcentrifugában szárazra párolt és egy hétig szobahőmérsékleten tárolt 

standardot hasonlítottunk össze -100 °C-on tárolt standard mintával, a DNS-

adduktszintek között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség.  

 

V.4.2.2. Archív DNS-minták 

 

 Szobahőmérsékleten 1 hétig tároltunk 1/100 SSC-ben oldott, valamint 

vákuumcentrifugában szárazra párolt DNS mintát, és ezen mintákat hasonlítottuk össze 

-100 °C-on 1/100 SSC-ben mélyfagyasztva tárolt párjaik DNS-adduktszintjével. A 

szobahőmérsékleten 1 hétig 1/100 SSC-ben tárolt mintáknál csökkent a DNS-

adduktszint a -100 °C-on 1/100 SSC-ben tárolt minták DNS-adduktszintjéhez képest, 

bár a különbség nem volt szignifikáns (14,3  2,7 és 7,7  3,9 addukt/10
8
 nukleotid; 

n=4, p=0,11). A szárazra párolt mintáknál nem volt számottevő különbség a DNS-

adduktszintekben a -100 °C-on 1/100 SSC-ben tárolt minták adduktszintjeihez képest 

(20,7  3,8 és 22,9  4,3 addukt/10
8
 nukleotid; n=4, p=0,69). 

Izolálási módszer/ 

Minta típus 

Fenol extrakció 

Átlag±SD 

Módosított 

Qiagen kit 

Átlag±SD 

 

Fenol/Qiagen  

arány 

Humán tüdő szövet 
9 

(n=2) 

28 

(n=2) 
0,32 

Humán buffy coat 
1,2  1,6 

(n=21) 

9,3  8,8 

(n=21) 

0,13 

p<0,001 
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 Összehasonlítottuk a négy év különbséggel, 
32

P-utójelöléses módszerrel 

meghatározott DNS-adduktszinteket -100 °C-on tárolt archív tüdőszöveti DNS 

mintáknál. Nem volt szignifikáns különbség az adduktszintek között (10,5  8,8 és 8,5  

6,8 addukt/10
8
 nukleotid; n=25, p=0,26). 

 Tüdőszövetből származó, fenolos extrakcióval izolált archív DNS minták DNS-

adduktszintjeit össze akartuk hasonlítani a BPDE-DNS SCIA és 
32

P-utójelöléses 

módszerrel. A BPDE-DNS SCIA módszerrel többszöri sikertelen vizsgálatot követően 

agaróz gélen megfuttattuk a mintákat, melyeken megmutatkozott a DNS nagyfokú 

töredezettsége - vélhetően a feldolgozás, tárolás következményeként-, valamint hogy a 

DNS szálak hosszúsága nem megfelelő a MspI restrikciós enzimmel történő 

emésztéshez.  
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VI. Megbeszélés 

 A mai korszerű molekuláris epidemiológiai kutatások egyik fő kihívása a sok 

száz vagy sok ezer minta feldolgozását igénylő nemzetközi konzorciumi vizsgálatok 

megvalósítása. A jelenlegi biomarker kutatásoknak az egyik fő iránya nagy 

érzékenységű és nagy minta kapacitású gazdaságos módszerek kidolgozása, valamint a 

már létező módszerek továbbfejlesztése, melyekben a vizsgáló laboratóriumok 

módszertanilag harmonizált és közös elvek szerint kidolgozott metodikát 

alkalmazzanak, mellyel a kapott eredmények egységesen feldolgozhatóak legyenek, és 

jól tükrözzék az expozíció mértékét. 

 Az évek során számos módszert fejlesztettek ki PAH eredetű DNS-adduktok 

kimutatására és mérésére. Minden módszernek megvannak az előnyei és hátrányai 

specifikusságát, érzékenységét, kimutatási határát, és az elemzéshez szükséges 

mintamennyiséget tekintve (Poirier, 2004; Farmer és Enemy, 2006). A 
32

P-utójelölés 

módszert, a BPDE-DNS immunkémiai módszereket, valamint a BPDE-DNS 

immunhisztokémiai módszert szélesebb körben alkalmazzák (Győrffy és mtsai, 2004; 

Santella és Zhang, 2011; Pratt és mtsai, 2011). A 
32

P-utójelöléses módszer alkalmas 

nagymolekulájú aromás vegyületeket magában foglaló, akár ismeretlen összetételű 

expozíció kimutatására, míg a BPDE-DNS-sel szemben kifejlesztett antitest vagy 

antiszérum alkalmazásával, az immunkémiai módszerekkel összetett PAH expozíció 

vizsgálható. Nagy igény van olyan DNS-addukt meghatározási módszerekre, amelyek 

nagy mintaszámú molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban sorozatmérésekre is 

alkalmasak, és kis mennyiségű DNS-ből elvégezhetők biobankokban tárolt korlátozott 

mennyiségű DNS-ből.  

 

VI.1. A 
32

P-utójelöléses módszer módosítása 

 

A 
32

P-utójelöléses módszerfejlesztésem azt a célt szolgálta, hogy az adduktok 

optimális izotóp jelölési hatásfokának a biztosítása mellett csökkentsük a mintánkénti 

radioizotóp felhasználást, hogy ezen keresztül meg tudjuk növelni a laboratóriumi 

mintafeldolgozó kapacitást, ugyanakkor ne sérüljön a személyzet sugárvédelme és 
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sugáregészségügyi biztonsága. Módszertanilag alapvető, hogy biztosítva legyen a 

radioaktívan jelölt ATP szubsztrát megfelelő koncentrációja a T4 polinukleotid kináz 

által katalizált reakcióban a lehető legjobb DNS-addukt jelölési hatásfok eléréséhez. A 

hagyományos módszerhez is a kereskedelmi forgalomban lévő lehető legnagyobb 

specifikus radioaktivitású és hordozómentes [γ-
32

P]ATP készítményeket kell alkalmazni 

a nagy mérési érzékenység eléréséhez, ezért a radioaktív szubsztrát inaktív szubsztráttal 

való részleges helyettesítése nem megoldás.  

 

A nagymolekulájú aromás DNS-addukt meghatározására szolgáló hagyományos 

32
P-utójelöléses módszernél (Phillips és Arlt, 2007) általában 4 µg a DNS-minta 

mennyisége, a jelöléshez 50 Ci [γ-
32

P]ATP-t és 6 U T4 polinukleotid kinázt használnak, 

és a reakció végtérfogata 14,12 μl. A hagyományos 
32

P-utójelöléses módszerhez képest 

egy bepárlási művelet beiktatásával szignifikánsan lecsökkentettük az izotópjelölési 

reakcióelegy térfogatát, mely mellett csökkentettük a felhasznált [γ-
32

P]ATP szubsztrát 

mennyiségét 50 µCi-ről 25 illetve 10 µCi-re. A módosított metodikát többféle biológiai 

mintán teszteltük, és összehasonlítottuk a két módszerrel mért DNS-adduktszinteket 

(Kovács és mtsai, 2011). A módosított metodikával mintegy 80%-al le tudtuk 

csökkenteni az egy mintához szükséges radioizotóp felhasználást fenollal izolált DNS 

mintáknál, és 50%-al a kereskedelmi forgalomban kapható, módosított Qiagen kittel 

izolált DNS mintáknál. 

 

Volt korábban is néhány módszermódosítási törekvés a radioizotóp 

mennyiségének a csökkentésére. Segerbäck és mtsai (1993) tizenkét különböző PAH-al 

egyenként és a keverékükkel patkánymáj S9 metabolizáló rendszerben kezeltek DNS-t. 

A nukleáz P1 emésztést követően a DNS-t (5 μg) szárazra párolták és 7 Ci [γ-
32

P]ATP-

vel jelölték a mintát. A reakció végtérfogata összesen 3 μl volt. Szyfter és mtsai (1994) 

öntödei munkások vérmintáiból kinyert DNS-t vizsgáltak. A nukleáz P1 emésztést 

követően a DNS-t szárazra párolták és ≈ 7 Ci [γ-
32

P]ATP-vel (2,4 pmol / minta) jelölték 

a mintát. A reakcióelegy végtérfogata 2 μl volt. Hasonló addukt mintázatot nyertek, 

mint korábban az eredeti módszerrel (Szyfter és mtsai, 1992).  Munnia és mtsai (2007) 

humán leukocita DNS-ből mértek PAH-típusú DNS-adduktokat, mely mintákból 

előzőleg Peluso és mtsai (2005) hagyományos módszerrel már meghatározták az 
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adduktszinteket. Az emésztést követően a DNS-t szárazra párolták és 7 Ci [γ-
32

P]ATP-

vel jelölték. A reakcióelegy végtérfogata 2 μl volt. A DNS-adduktszintek hasonlóak 

voltak a két metodikával. Mindegyik felsorolt vizsgálatban a DNS-t fenolos 

extrakcióval tisztították, és nem történt semmilyen vizsgálat arra vonatkozólag, hogy a 

módszermódosításuk általánosan alkalmazható-e különböző eredetű DNS mintákra. 

  

 Figyelembe kell venni, hogy maga az eljárás három intenzív munkanapot vesz 

igénybe, majd ezt követi a szintén napokban mérhető időigényű autoradiográfia. A 

hagyományos módszerrel egy vizsgáló személy általában két jelölési folyamatot indít és 

hajt végre hetente 18 mintával. Az általam kidolgozott és széleskörű alkalmazásra 

javasolt módosított módszerrel jelentősen növelni lehet a jelölésenkénti mintaszámot, 

és/vagy a heti jelölési folyamatok számát háromra, ha az egyéb eszközellátottság 

biztosítva van. Egy nagyobb személyi és eszköz ellátottságú laboratóriumi 

létesítményben mindez a duplájára növelhető.  

 

Kapacitásnövelés céljából kísérletet tettek a 
32

P-HPLC metodika fejlesztésére is 

(Nagy és mtsai, 2009). Az analízis idejének 100 percről 20 percre csökkentésével a 

módszer érzékenysége nem változott, és bár csökkent a kromatográfiás felbontás, a 

nagymolekulájú DNS-adduktok még mindig jól elkülönültek más DNS-

komponensektől. A gyorsabb módszerrel mintegy 3-5-szörösére lehetett növelni a 

mintaszámot. 

 

VI.2. A BPDE-DNS SCIA módszer validálása 

 

 A PAH–DNS-adduktok kimutatására újonnan kifejlesztett BPDE-DNS direkt 

szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer (BPDE-DNS SCIA, Georgiadis és 

mtsai, 2012) érzékenyebb, mint az eddig alkalmazott kompetítív BPDE-DNS ELISA 

módszerek (Poirier és mtsai, 1991; Schoket és mtsai, 1993; Santella, 1999; Divi és 

mtsai, 2002). A módszerben ugyanazt az anti-BPDE-DNS antiszérumot használtuk, 

mint az eddigi kompetitív eljárásokban (Poirier és mtsai, 1980; van Schooten és mtsai, 

1987), viszont a mérendő kemilumineszcens jel kifejlesztéséhez új jelsokszorozási elvet 

alkalmaztunk a közel egyidejűleg kifejlesztett O
6
-metilguanin-SCIA (O

6
-meG-SCIA) 
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módszerhez hasonlóan (Georgiadis és mtsai, 2011). Ennek eredményeképpen ~ 0,15 

addukt/10
8
 nukleotid érzékenység eléréséhez egy minta egyszeri méréséhez elég 5 μg 

DNS, míg a korábbi immunkémiai módszerekben 10-35 μg DNS. 

  

 Egy immunkémiai módszer kémiai specifitását alapvetően meghatározza az 

antigén ellen használt antitest illetve antiszérum. A BPDE-DNS ellen termelt antitestek 

nemcsak a BPDE–DNS-adduktokat ismerik fel, hanem az antitest keresztreaktivitása 

következtében kémiailag rokon szerkezetű más karcinogén PAH–DNS-adduktokat is 

(Poirier és mtsai, 1980). B[a]P-nel, B[b]F-nel, illetve DB[a,h]A-nel több dózisban 

kezelt egerek májából izolált DNS-mintákból megvizsgáltuk, hogy a BPDE-DNS SCIA 

módszernél milyen egymáshoz viszonyított arányokban jelenik meg a keresztreakció az 

egyéb PAH-adduktoknál. A DB[a,h]A és B[b]F adduktokat kisebb hatásfokkal ismerte 

fel a BPDE-DNS antiszérum.  

Kezelt sejteken, állatkísérletes mintákon összehasonlító DNS-addukt 

vizsgálatokat végeztünk a BPDE-DNS SCIA módszer és a 
32

P-utójelölés módszer 

között a két módszer közötti korrelációt vizsgálva az új immunkémiai módszer 

validálása céljából. Mintegy 30-60 %-al alacsonyabb DNS-adduktszintet mértünk a 

SCIA módszerrel, mint a 
32

P-utójelöléses módszerrel az alkalmazott DNS-izolálási 

eljárástól függően. Lehetséges, hogy a 
32

P-utójelöléses módszerrel detektált néhány 

adduktot az antiszérum csak nagyon kis hatásfokkal ismert fel (Sayer és mtsai, 1991).   

 Összehasonlítottuk 40 pár anyai perifériás vérből és újszülött köldökzsinórvérből 

izolált DNS minta adduktszintjeit a BPDE-DNS SCIA és a 
32

P-utójelöléses módszerrel. 

A nemdohányzó, nagyon alacsony környezeti PAH-expozíciónak kitett anyák és 

újszülöttjeik SCIA-val mért átlagos DNS-adduktszintje 1 addukt / 10
8
 nukleotid körül 

volt, ami hasonló más anyai és újszülött vizsgálati populációban fehérvérsejtből 

kompetitív immunkémiai módszerrel kimutatott értékekhez (Whyatt és mtsai, 1998). 

Ezzel szemben a 
32

P-utójelölés módszerrel mért adduktszintek körülbelül 10 addukt / 

10
8
 nukleotid nagyságrendűnek adódtak, ami lényegesen nagyobb, akár 10-szerese 

annak, mint amit nagy légszennyeződésnek kitett populációban limfocita mintákban 

korábban találtak (Binkova és mtsai, 2007; Topinka és mtsai, 2009). A hivatkozott 

vizsgálatokban a minták DNS-ét hagyományos fenolos extrakcióval izolálták, míg a 40 

pár mintát jelen esetben a módosított Qiagen kittel, ami okozhatja ezt a nagy 
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különbséget. Az anyai és újszülött mintákból mért DNS-adduktszintek között közepesen 

erős pozitív korreláció volt (SCIA módszer: r=0,66, p<0,001; 
32

P-utójelöléses módszer: 

rs= 0,60; p<0,001). Nem volt viszont korreláció a SCIA és a 
32

P-utójelöléses 

meghatározással mért DNS-adduktszintek között.  

 

A 
32

P-utójelölés és a BPDE-DNS kompetitív immunkémiai módszerek 

eredményeit számos tanulmányban vetették össze (Győrffy és mtsai, 2006, Győrffy és 

mtsai, 2008). Hemminki és mtsai (1988) DNS-adduktszintet mértek vasöntödei 

munkások fehérvérsejt mintáiból. A 
32

P-utójelöléses módszerrel mért adduktértékek 

mintegy négyszer magasabbak voltak az ELISA-val mért adduktértékeknél (átlagosan 2 

addukt/10
8
 nukleotid és 0,5 addukt/10

8
 nukleotid), de a dózisfüggésre pozitív korreláció 

volt az ELISA és a 
32

P-utójelöléses módszer között. Schoket és mtsai (1993) 

alumíniumgyártásban dolgozók perifériás vér limfocita DNS-mintáiból gyenge negatív 

korrelációt találtak az ELISA és a 
32

P-utójelöléses módszer között (r = -0,219, p<0,05), 

bár mindkét módszer jól mutatta az expozíciós szintbeli relatív különbségeket a 

csoportok között. Poirier és mtsai (1998) Kuwaitban szolgáló amerikai katonák DNS-

adduktszintjeit vizsgálta DELFIA és 
32

P-utójelöléses módszerrel, nem volt korreláció a 

két módszer között (r=-0,02, p=0,87). Győrffy és mtsai (2004) tüdőszövetből izolált 

DNS-minták adduktszintjeit vizsgálta BPDE-DNS CIA és 
32

P-utójelöléses módszerrel. 

A DNS-adduktszintek dohányzóknál 0,3 és 27,8 addukt/10
8
 nukleotid értékek között 

voltak, míg nemhohányzóknál 0,3 és 14,4 addukt/10
8 

nukleotid között mindkét 

módszerrel. Közel szignifikáns, pozitív korreláció volt a két módszer között daganatos 

tüdő DNS esetén (r= 0,27, p=0,054, n= 50), míg normál tüdő mintáknál nem.  

 

Megállapítható, hogy a 
32

P-utójelölés és az egyes PAH-DNS immunkémiai 

módszerek az expozíciós csoportok illetve a dózis szerinti relatív különbségeket 

hasonlóan jól tükrözték. Viszont mindkét módszer szemikvantitatív, és a számszerű 

értékek eltérései a két módszer között a szubsztrátspecifitás részleges átfedéséből, 

illetve eltéréseiből adódhatnak. Az összehasonlítások minden esetben PAH-

expozícióknál történtek, de joggal feltételezhetjük azt is, hogy a PAH-összetétel eltérő 

volt a különböző PAH-forrásoknál. 
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Az immunkémiai módszereknek alapvetően nagyobb a mintakapacitása, mint a 

32
P-utójelöléses módszernek. Az eljárás maga 2 munkanapot vesz igénybe, 13 biológiai 

minta vizsgálható egy folyamatban egy mikrotiter lemezen, ennek a duplája két 

lemezen, és így 8 folyamat hetente. Az immunkémiai módszer több lépése 

automatizálható, ami még alkalmasabbá teszi nagy mintaszámú molekuláris 

epidemiológiai vizsgálatokban történő alkalmazásához. 

 

VI.3. A DNS-izolálás módjának befolyása az addukt meghatározásra 

 

 Különböző DNS-izolálási eljárásokat alkalmaznak molekuláris biológiai célokra, 

melyek különböző tisztasági fokú DNS-t biztosítanak. A molekuláris epidemiológiai 

vizsgálatokban a nagy érzékenységű DNS-addukt analízisekhez elengedhetetlen 

alapfeltétel a nagytisztaságú DNS. Hagyományosan a fenolos extrakciós eljárást 

alkalmazták a 
32

P-utójelölés előtt, mert a tapasztalatok szerint ezzel alacsony háttér 

szennyezettségűek voltak az autoradiogramok. Az irodalomban kevés információ volt 

más DNS-izolálási módok alkalmazásáról a 
32

P-utójelöléses módszerhez.  Ugyanakkor 

a korszerűség és a nagyobb mintafeldolgozási kapacitás jegyében egyre inkább előtérbe 

került a kitek használhatóságának a kérdése. Először Godschalk és mtsai (2002) 

használták a Qiagen kitet DNS izolálásra humán tüdőszövetből, majd immunkémiai 

dúsítással kombinált 
32

P-utójelöléses módszerrel mutattak ki O
4
-etiltimidin, 1,N

6
-

ethenodeoxiadenozin és a  3,N
4
-ethenodeoxicitizin adduktokat. 

Lényegében kisebb módosításokkal ugyanezt a DNS-izolálási módszert 

alkalmazták Nair és mtsai (2006) hasnyálmirigy szövetmintákból, majd Arab és mtsai 

(2009) anyai és újszülött köldökzsinórvér mintákból 1,N
6
-ethenodeoxiadenozin és a 

3,N
4
-ethenodeoxicitizin kimutatására. Ezekben a laboratóriumokban nem végeztek 

összehasonlító vizsgálatot fenollal izolált DNS mintákkal. 

 

PhD tanulmányaim során a klasszikus fenol-kloroform-izoamilalkoholos 

extrakció, a kisózásos módszer, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható Qiagen 

kit hatását vizsgáltam a 
32

P-utójelöléses módszernél és a BPDE-DNS SCIA módszernél 

a DNS-addukt mennyiségi meghatározásra különböző biológiai minták esetén. A háttér 

radioaktivitása az autoradiogramokon legalább kétszer olyan magas volt a kittel izolált 
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mintáknál, mint a hagyományos fenolos extrakcióval izolált mintáknál. Ez a különbség 

származhat a Qiagen kitben használt tisztítási oszloptól, ahol a negatív töltésű DNS 

foszfát csoportja és a gyanta felületén a pozitív töltésű DEAE csoportok között 

kölcsönhatás jön létre.   

 

A B[a]P-nel kezelt MCF-7 sejtekből fenollal izolált DNS-minták esetén az 

adduktszintek többszörösen kisebbek voltak, mint a kittel izolált mintáknál. Godschalk 

és mtsai (1998) fenolos extrakcióval és kisózásos módszerrel izoláltak DNS-t B[a]P-nel 

in vitro kezelt humán perifáriás vérlimfocitából és B[a]P-nel kezelt patkány májából. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a kezelt sejtekből mintegy 5-ször magasabb B[a]P-

DNS-adduktszintet mértek a kisózásos módszerrel izolált mintákból, mint a fenollal 

izolált mintákból 
32

P-utójelöléssel. A különbség mintegy 1,5-szeres volt az in vivo 

minták B[a]P-DNS adduktszintjében.  Mindez utalhat a különböző DNS-addukt 

struktúrák stabilitási különbségeire a DNS-izolálási eljárásokban, amit humán minták 

ismeretlen szerkezetű DNS-adduktjai vonatkozásában különösen nem ismerünk. Ezzel 

magyarázhatjuk a buffy coat mintáknál is a fenollal és a kittel izolált DNS-párokból az 

adduktszintekben a korreláció hiányát. Kwasniewska és mtsai (2004) kereskedelmi 

forgalomban kapható Genomic Prep Plus kittel izoláltak humán méhnyak 

szövetmintákból DNS-t. 
32

P-utójelöléssel a DNS-adduktértékek körülbelül 30 

addukt/10
8
 nukleotid voltak, mintegy egy nagyságrenddel nagyobbak, mint fenolos 

módszerrel izolált méhnyaki szövetek DNS-adduktértékei (Simons és mtsai, 1993; 

Phillips és Shé, 1994). 

   

A mintaelőkészítés, a DNS izolálása és tisztítási módszerek kritikus lépései a 

DNS-addukt meghatározásnak. A disszertációban ismertetett eredmények rámutatnak 

arra, hogy tudásunk korlátozott a DNS-adduktok stabilitását illetően a különböző DNS-

izolálási eljárásokban, beleértve a legszélesebb körben használt fenol extrakciós eljárást 

is. Ezért gondosan kell eljárni a DNS-izolálási eljárás megválasztásában, különösen a 

sokvégpontos molekuláris epidemiológiai vizsgálatoknál, hogy optimális minőségű 

DNS-t biztosítson a biomarker analízisek speciális mintaigényeihez. 
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Összefoglalás 

 A jelenkorban a molekuláris epidemiológiai vizsgálatok nagy kihívása olyan 

biomarker módszerek kifejlesztése, amelyekkel több száz vagy akár több ezer humán 

biológiai mintát lehet megvizsgálni nagy érzékenységű, validált módszerekkel, szoros 

időkeretben, egy vagy több laboratóriumi centrumban, nagy mintakapacitású 

eljárásokkal. Környezeti policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) humán expozíció 

kimutatására a széles szubsztrátspecifitású 
32

P-utójelöléses módszert és a PAH–DNS-

adduktokra specifikus immunkémiai eljárásokat célszerű továbbfejleszteni, kutatásaim 

ezekre a módszerekre irányultak.  

A 
32

P-utójelöléses módszerfejlesztést célzó kutatásaim arra irányultak, hogy a 

mérési hatásfok megtartása mellett lecsökkentsem a mintánkénti radioizotóp 

felhasználást, hogy ezen keresztül meg tudjuk növelni a laboratóriumi mintafeldolgozó 

kapacitást. A hagyományos 
32

P-utójelöléses módszerhez képest egy bepárlási művelet 

beiktatásával harmadára lecsökkentettem az izotópjelölési reakcióelegy térfogatát, mely 

mellett le lehetett csökkenteni a DNS mintánként felhasznált [γ-
32

P]ATP szubsztrát 

mennyiségét - a DNS-izolálására alkalmazott módszertől függően - a felére illetve az 

egyötödére, kísérletes és humán eredetű DNS-mintáknál egyaránt. A PAH-DNS 

adduktok kimutatására újonnan kifejlesztett benz[a]pirén-7,8-diol-9,10-epoxid-DNS 

direkt szendvics kemilumineszcens immunkémiai módszer (BPDE-DNS SCIA) 

validálása céljából összehasonlító vizsgálatokat végeztem az új immunkémiai módszer 

és a 
32

P-utójelöléses módszer között. A DNS-minták benz[a]pirénnel (B[a]P) kezelt 

MCF-7 sejtvonalból, B[a]P-nel, benzo[b]fluoranténnel (B[b]F), illetve 

dibenz[a,h]antracénnel (DB[a,h]A) több dózisban kezelt egerek májából, valamint anyai 

perifériás és újszülött köldökzsinórvér mintákból származtak. Az MCF-7 sejtekből mért 

B[a]P–DNS-adduktszintekben a SCIA /
32

P-utójelölés mérési arány kb. 0,5 volt. Az 

állatkísérletes mintákból az immunkémiai módszerrel sokszorosan kisebb DNS-

adduktértékeket kaptunk, mint a 
32

P-utójelöléssel (≈ 1:5 B[a]P-re, ≈ 1:30 B[b]F-re és ≈ 

1:5 DB[a,h]A-ra). A dózisfüggésre nagyon szoros, szignifikáns pozitív korreláció volt a 

két módszer között (r= 0,87-0,99). A humán mintáknál átlagosan kb. 1:10 volt az arány 

a SCIA/
32

P-utójelölés között, de nem volt korreláció a SCIA/
32

P-utójelölés adatpárok 

között. A humán mintáknál a korreláció hiánya a két módszer között az összetett humán 

környezeti expozícióból származó különböző szerkezetű DNS-adduktok eltérő 
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hatásfokú kimutathatóságára vezethető vissza. A módosított 
32

P-utójelöléses módszert 

és a BPDE-DNS SCIA módszert sikeresen bevezettük és alkalmaztuk új nemzetközi 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban. 
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Új tudományos eredmények és hasznosításuk 

 

• A 
32

P-utójelöléses módszernél az általam kidolgozott módszermódosítással 2-5-

szörösére lehet növelni a DNS-addukt meghatározásra egyidejűleg feldolgozható 

biológiai minták számát - a DNS-izolálására alkalmazott módszertől függően - 

kísérletes és humán eredetű DNS-mintáknál egyaránt, az adduktok optimális izotóp 

jelölési hatásfokának a megőrzése mellett, és a sugárvédelmi biztonság 

megőrzésével.   

• A fenti előnyök alapján különösen ajánlom a módosított módszert nagymintaszámú 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatokban való alkalmazásra környezeti PAH-

expozíció kimutatására. 

• Bevezettem a módosított 
32

P-utójelöléses módszert a nemzetközi molekuláris 

epidemiológiai kutatásokba, és alkalmaztam a NewGeneris EU FP6 Nr. 016320 

Integrált Projektben (konzorciumvezető: Prof. Dr. J. Kleinjans, Maastricht 

University, Hollandia) környezeti és táplálkozási eredetű PAH-expozíció 

kimutatására európai anya-újszülött gyermek kohorszokból származó ~ 600 fős 

populációban.  

• Az újonnan kifejlesztett BPDE-DNS SCIA direkt szendvics kemilumineszcens 

immunkémiai módszer validálása során megállapítottam, hogy ez az új 

immunkémiai módszer a 
32

P-utójelöléses eljárással megegyező módon mutatja ki a 

PAH-expozícióbeli különbségeket expozíciós csoportok között.  Ebből a minőségi 

szempontból a 
32

P-utójelöléses módszerrel egyenértékű, kísérletes rendszerekben és 

molekuláris környezet-epidemiológiai vizsgálatokban kiválóan alkalmazható. Az 

egyedi mintáknál a kétféle adduktérték közötti korreláció hiánya megerősíti 

ismereteinket a két módszer szubsztrátspektruma közötti részleges eltérésről.  

• Jelen doktori értekezésem írásakor a BPDE-DNS SCIA módszerrel már mintegy 

2000 anyai és újszülött vérminta elemzése történt meg európai kohorszokból 

magzati PAH expozíció
 
kimutatása céljából a NewGeneris. EU FP6 Nr. 016320 
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Integrált Projektben. Az eredmények statisztikai elemzése és a konzorciumi 

publikációk előkészítése folyamatban van.   

 

• Megállapítottam, hogy a mintaelőkészítés során alkalmazott DNS-izolálási módszer 

és a DNS-minták tárolási módja kritikus hatással van a DNS-addukt mennyiségi 

kimutatásra. Erre különös figyelemmel kell lenni archív DNS-minták molekuláris 

epidemiológiai célú felhasználásánál és jövőbeni DNS-mintabankok tervezésénél. 
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Rövidítések jegyzéke 

8-oxo-dG = 8-oxo-7,8-dihidro-2-deoxiguanozin  

B[a]P = benz[a]pirén 

B[b]F = benz[b]fluorantén  

BPDE = benz[a]pirén-7,8-dihidrodiol-9,10-epoxid  

BPdG = (7R)-N
2
-{10-[7β,8α,9α-trihidroxi-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[a]pirén]-yl}-

deoxiguanozin  

CIA = Chemiluminescence immunoassay 

DB[a,h]A = dibenz[a,h]antracén 

DELFIA = Dissociation-enhanced lanthanide fluoroimmunoassay 

EDTA= etilén-diamin-tetraecetsav 

ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay 

GC = gázkromatográfia 

HPLC = nagy felbontású folyadékkromatográfia  

PAH = policiklusos aromás szénhidrogén 

SCIA = Sandwich chemiluminescence immunoassay  

SDS= nátrium-dodecil-szulfát 

TLC = vékonyréteg kromatográfia   
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Erikának, Bodnár Lászlónénak, Papp Istvánnénak, Karácsonyi Gábornénak és Lévay 

Katalinnak szakmai és emberi segítőkészségükért. 

 Köszönöm Dr. Soterios Kyrtopoulosnak és Dr. Panagiotis Georgiadisnak a 

National Hellenic Research Foundationban, Athénban, szakmai útmutatásukat, 

tanácsaikat három hónapos ECNIS tanulmányi ösztöndíjam alatt 2008-ban, mely 

megalapozta további tudományos együttműködésünket a SCIA immunkémiai módszer 

kifejlesztésében és validálásában. Köszönöm Stella Kailanak és Paraskevi 

Makedonopoulounak a technikai segítséget.  

 Köszönöm Dr. David H. Phillips professzor úrnak, a DNS-addukt kutatás és a 

32
P-utójelölés nemzetközi szaktekintélyének, hogy az Institute of Cancer Research, UK, 

suttoni laboratóriumában az ECNIS által szponzorált tanulmányi ösztöndíj keretein 
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belül 2007-ben összehasonlító laboratóriumi vizsgálatokat végezhettem a 
32

P-

utójelöléses módszerrel. Köszönöm James Evansnek és Kathy Colenak a technikai 

segítséget. 

 

 Köszönöm családomnak és barátaimnak, hogy a tudományos munkámban nagy 

szeretettel és megértéssel támogattak és bátorítottak. 

  

 A PhD munkámat az alábbi projektek támogatásával készítettem, amelyért 

ezúton mondok köszönetet: ECNIS (Environmental cancer risk, nutrition and individual 

susceptibility) EU FP6 K+F Network of Excellence (szerződésszám: 513943). ECNIS
2
 

(Towards ECNIS Centre for Research and Education on Cancer, Environment and 

Food) EU FP7 (szerződésszám: 266198). NewGeneris (Newborns and Genotoxic 

exposure risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to 

genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother-

child birth cohorts and biobanks) EU FP6 K+F Integrated Projekt (szerződésszám: 

016320-2).  

 

 

 


