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G U B Ó  E D U A R D 1

YES (Yeast Estrogen Screen) teszt adaptálása,  
különböző talajminták EDC (Endocrine  
Discrupting Compound) meghatározása

1. BEVEZETÉS

A globális iparosodás és az intenzív mezőgazdasági technológiák terjedésével az 
endokrin rendszert károsító vegyületek (EDC), ezen belül az ösztrogénhatású 
anyagok jelenléte környezetünkben egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Ezek 
az anyagok nagyon alacsony koncentrációban káros hatással lehetnek a talaj mik-
robiális életére, a növények felvehetik azokat, a táplálékláncba bekerülve pedig 
befolyásolhatják a vadon élő állatok és az emberek egészségét. A mezőgazdasági 
melléktermékek (istállótrágya, hígtrágya) nagy mennyiségű természetes és szin-
tetikus hormonokat és különféle vegyi anyagokat tartalmazhatnak, melyek elle-
nőrizetlenül kerülhetnek a termőtalajainkba. 

A szervestrágya termőföldbe juttatásával így a tápanyagokon kívül nagy 
mennyiségű ösztrogénhatású anyagot is kijuttathatunk. Kutatásunkban olyan 
talajokat vizsgáltunk, melyek gyakran vannak szervestrágyázva. A vizsgálataink 
során egy génmódosított élesztőgomba törzset használtunk, melynek segítségé-
vel meg tudjuk határozni a vizsgált mintáink ösztrogénhatását.

2. A TALAJ ÉS A HÍGTRÁGYA

A sikeres gazdálkodás egyik legfontosabb komponense a jó minőségű termőtalaj. 
A talaj nemcsak a növények termőhelye, hanem a környezet része is, mely 
tárolja, elnyeli és átalakítja a földfelszínre érkező anyag- és energiaáramlásokat. 
Az egyik legfontosabb természeti erőforrás a talaj, mely az anyagok zavartalan 
körforgásában képes megújulni.2

Ha a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai kedvezőtlen arányban 
megváltoznak és az ökológiai funkciói károsodnak, akkor talajszennyezésről 

[1] SZE Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Is-
kola, PhD-hallgató. Témavezetők: Prof. Dr. Szakál Pál, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazda-
ság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár; Dr. Plutzer Judit, Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ, Budapest, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar, Mosonmagyaróvár.
[2] Stefanovits Pál: Talajtan, 1992, Mezőgazdasági Kiadó, Harmadik kiadás, Budapest.
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beszélünk. Talajszennyezések legtöbbször antropogén (emberi) eredetűek, 
melyek lehetnek pontszerű vagy diffúz szennyezések.3

A hígtrágya állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivó- és technológiai vízből, 
illetve egyéb hulladék anyagokból álló mezőgazdasági melléktermék, mely az 
almozás nélküli állattartás során keletkezik. Hazánkban az 1970-es évek elején 
jelent meg a nagyüzemi állattartó telepek létesítésével.4

3. KÖRNYEZETI ÖSZTROGÉNEK

A környezeti ösztrogének közé tartoznak a növényi eredetű ösztrogének (fi-
toösztrogének), és az antropogén eredetű (xenoösztrogének). Több ezer mester-
séges vegyület található a bennünket körülvevő környezetben, melyek különböző 
hatással lehetnek az élőlényekre. A természetes hormonok analógjaként működő 
lipidoldékony anyagok felboríthatják az endokrin rendszer működését, és befo-
lyással lehetnek bizonyos létfontosságú élettani funkciókra, mint például a sza-
porodás, növekedés, egyedfejlődés.4

Egyre több ED anyag jut a környezetünkbe a mezőgazdaság és az ipar felgyor-
sult fejlődése miatt. Bár ezeknek a mennyisége a szubtoxikus koncentráció alatti, de 
mivel a vegyületek többsége stabil és nehezen bomlik le, képesek a környezetünk-
ben felhalmozódni. Az élőlények, ha hosszabb ideig érintkeznek ezekkel a vegyü-
letekkel, az alacsony koncentráció is elegendő ahhoz, hogy biológiai hatást váltson 
ki.5 Az ösztrogénhatású anyagok legtöbbször szennyezett vízzel, levegővel, talajjal 
történő érintkezéssel és táplálékon keresztül jutnak az élő szervezetekbe.6

A xenoösztrogének mindenütt jelenlevő (ubiquiter) szennyező vegyületek, 
megtalálhatók a talajban, levegőben, vízben is. Hosszú ideig jelen vannak a kör-
nyezetünkben, mivel ellenállnak a biológiai és kémiai degradációnak.7 Olyan or-
ganoklorin vegyületek is tartoznak ebbe a csoportba, melyek a levegő porszem-
cséihez tapadva eljutnak iparilag érintetlen területekre is.8 Ide tartoznak bizonyos 
növényvédőszerek, mint például a diklór-difenil-triklóretán (DDT), a hexa- 

[3] Simon László (szerk.): Talajszennyeződés, talajtisztítás, 1999, Környezetügyi Műszaki Gaz-
dasági Tájékoztató, 5. kötet, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest; Vermes László: A talaj-
szennyezettség megelőzésének, illetve felszámolásának jelentősége és lehetőségei, 1995, Agroké-
mia és Talajtan, Budapest; Kádár Imre: A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyeződése 
kémiai elemekkel Magyarországon, 1995, KTM, MTA-TAKI, Akaprint, Budapest.
[4] Ankley, G. T. – Johnson, R. D. – Toth, G. – Folmar, L. C. – Detenbeck, N. E. – Bradbury, 
S. P.: Development of a research strategy for assessing the ecological risk of endocrine disruptors, 
in Environmental Toxicology, 1997/1., 231–267.
[5] Matthiessen, P. – Sumpter, J. P.: Effect of estrogenic substances in the aquatic environment, 
in Fish Ecotoxikology, 1998, Switzerland.
[6] Dudutz Gy. – Kincses-Ajtay M. – Csép K.: Fontosabb endokrin diszruptor vegyületek és az 
élő szervezetekre kifejtett hatásaik, in Orvostudományi Értesítő, 2009/82. (3), 156–164.
[7] Sohár Pálné – Matyosovszky K. – Páldy A. – Vaskövi Béláné: A POP-ok környezet-egész-
ségügyi jelentősége, élelmiszerekben mérhető szintjeik és egészségügyi kockázatuk, in Fodor 
József Országos Közegészségügyi Központ összefoglaló (FJOKK), 2003, Budapest.
[8] Fisher, B. E.: Most unwanted, in Environmental Health Perspectives, 2009/107, 18–23. o.
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klór-ciklohexán (HCH),9 metoxiklór, endoszulfán, lindán, toxafén10 a műanyag 
lágyítók közül a biszfenol-A (BPA), ftalátok, tartósítószerek és különböző felüle-
taktív anyagok.11

4. AZ ÖSZTROGÉNEKRŐL ÁLTALÁNOSAN

Biológiailag aktív hormonok az ösztrogének, melyek a mellékvesekéregben, pe-
tefészekben és a herékben termelődnek. A szteroid ösztrogének lehetnek termé-
szetesek vagy szintetikusak, melyet az 1. ábrán mutatunk be.

A több mint 7 milliárd ember a földön körülbelül 30.000 kg/év természetes 
szteroid ösztrogéneket (E1, E2, E3) és további 700 kg/év szintetikus ösztrogént 
(EE2) juttat a természetbe. Az állattartásból származó ösztrogén kibocsátás sok-
kal nagyobb mennyiséget tesz ki. Az Európai Unió és az Egyesült Államok állat- 
állományának éves ösztrogén kiválasztódása 83.000 kg/év, ami az emberi kibo-
csátás több mint kétszerese.12 Az ösztrogének bomlásideje nagymértékben függ a 
degradációs körülményektől. Az emberekben és állatokban kiválasztódó szteroi-
dális ösztrogének (E1, E2, E3) rövid felezési idejűek, míg a szintetikus ösztrogén 
hosszabb idő alatt bomlik le. Az E1, E2, E3 vizes fázisokban és üledékes közegben 
2-6 nap alatt bomlik. Az E2 és EE2 aerob körülmények között 2–81 nap alatt 
bomlik le, míg anaerob körülmények között nem bomlanak le.13

[9] Shekhar, P. V. – Werdell, J. – Basrur, V. S.: Environmental estrogen stimulation of growth 
and estrogen receptor function in preneoplastic and cancerous human breast cell lines, in Journal 
of the National Cancer Institute, 1997/ 89., 1774–1782. o.
[10] Van der Linden, S. C. – Heringa, M. B., – Man, H. Y. – Sonneveld, E. – Puijker, L. 
M. – Brouwer, A. – Van der Burg, B.: Detection of multiple hormonal activities in wastewater 
effluents and surface water, using a panel of steroid receptor CALUX bioassays, in Environmen-
tal Science & Technology, 2008/42. (15), 5814–5820. o.
[11] Gomez, E. – Pillon, A. – Fenet, H. – Rosain, D. – Duchesne, M. J. – Nocolas, J. C. – 
Balaguer, P. – Casellas, C.: Estrogenic activity of cosmetic components in reporter cell lines: 
parabens, UV screens, and musks, in Journal of Toxicology and Environmental Health, 2005/68., 
239–251. o.; Nimrod, A. C. – Benson, W. H.: Environmental estrogenic effects of alkylphenol 
ethoxylates, in Critical Reviews in Toxicology, 1996/26., 335–364. o.
[12] Shrestha, S. L. – Casey, F. X. – Hakk, H. – Smith, D. J. – Padmanabhan, G.: Fate and 
transformation of an estrogen conjugate and its metabolites in agricultural soils, in Environmen-
tal Science & Technology, 1996/ 46., 11047–11053. o.; Laurenson, J. P. – Bloom, R. A. – Page, 
S. – Sadrieh, N.: Ethinyl Estradiol and Other Human Pharmaceutical Estrogens in the Aquatic 
Environment, in The AAPS Journal, 2014/16 (2).
[13] Ying, G. G. – Kookana, R. – Ru, Y. J.: Occurrence and Fate of Hormone Steroids in the 
Environment, in Environment International 2003/28. (6), 545–551. o.
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1. ábra: A természetes és szintetikus ösztrogének kémiai struktúrája

4.1. Mintavételi eljárás és a minták előkészítése

A talajmintáinkat egyszer használatos, steril polipropilén centrifugacsövekbe 
tettük, melyek fémmentesek, DNáz-, RNáz-, endotoxin, és vegyszereknek ellen-
állók, -80°C-ig fagyaszthatóak. A mintavételek során ügyeltünk arra, hogy ne 
használjunk műanyag kellékeket.

A talajmintákat szobahőmérsékleten légszárazra szárítottuk, majd homo-
génné zúztuk. 10 g talajmintát 10 ml metanollal 30 percen keresztül 30°C-on 
ultrahangoztuk. Ezután 10 percig 2000 fordulatszámon 4°C-on centrifugáltuk 
a mintáinkat. A felülúszó metanolos oldatot áttöltöttük egy új centrifugacsőbe, 
majd nitrogén gázzal 500 μl-re beszárítottuk. 

4.2. Alkalmazott módszer leírása

Vizsgálatainkat az ISO 1904014 szabvány szerint végeztük, mely a víz, szennyvíz 
és üledékek ösztrogén potenciáljának meghatározására szolgál a Saccharomyces 
cerevisiae BJ 3505 genetikailag módosított élesztő törzzsel. 

A YES (Yeast Estrogen Screen) egy riportergén analízis, mely a humán öszt-
rogénreceptor-alfa (hERα) aktiválódásának mérésére szolgál ösztrogén hatásokat 
kiváltó vegyületek jelenlétében. Ha az élesztőgomba ösztrogénnel vagy azzal ho-
mológ molekulával találkozik, β-galaktozidáz enzimet kezd termelni, melynek 
mennyiségét sárga színű szubsztrát (chlorophenolred- β - D - galactopyranoside, 
CPRG) hozzáadásával számszerűsítettünk fotométer segítségével. Az eredmé-
nyeket relatív ösztrogén aktivitásban adtuk meg.15

A YES Teszt első napján 5 ml növekedési tápoldathoz 350 μl gomba tenyésze-
tet adtunk steril körülmények között, majd 22 óra ± 1 órán keresztül 30° C ± 1° C 
hőmérsékleten állandó keverés mellett inkubáltuk. A második napon a talajaink 
metanolos oldatából 10 μl-t kimértünk a 96 lyukú vizsgálati lemezre. Minden 
mintát négy ismétlésben vizsgáltunk. A vizsgálati lemezen a 3–6. és 8–11. osz-
lopokban vizsgáltuk a talajmintáinkat, a 2. és 7. oszlop negatív kontroll, míg az 

[14] ISO 19040-1:2018 Water quality – Determination of the estrogenic potential of water and 
waste water – Part 1: Yeast estrogen screen, Saccharomyces cerevisiae (2018).
[15] Hong, T. A.: The YES assay as a tool to analyse endocrine disruptors in different matrices in 
Vietnam, Fakultät der Rheinischen Friedrich, 2012, Wilhelms-Universität zu Bonn.
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1. és 12. oszlop pozitív kontroll volt. Az első nap tenyésztésnek indított gom-
bánkból 40 μl-t mértünk a lemez összes sorára, kivéve az utolsó H sort, mivel az 
a ,,vak,, sorunk, mely szintén egyfajta kontrollként szolgál. Az elkészült hígítási 
sort 30°C-on 24 órán keresztül inkubáltuk. A 2. ábrán láthatjuk a vizsgálati lemez 
felépítését.

2. ábra: Vizsgálati lemez (elisa plate) felépítése

A harmadik napon pipettával felszuszpendáltuk a mintáinkat és 620 nm-en 
megmértük fotométerrel a sejtsűrűséget, hogy lássuk, mennyire egyenletesen fej-
lődött a gombatörzsünk. Ezután 30 μl-t átmértünk a mintáinkból egy új lemezre, 
majd Lac-Z reagenst adtunk hozzá és egy órán keresztül inkubáltuk. Egy óra el-
teltével újból fotométer segítségével lemértük a lemezt 580 nm-en, ahol a szín-
reakciónak köszönhetően (3. ábra) meg tudtuk határozni az ösztrogénaktivitást, 
melynek értékét online statisztikai analízissel kaptuk meg.16 

[16] Purvisa, I. J. – Chotai, D. – Dykes, C.W. – Lubahn, D. B. – French, F. S. – Wilson, E. M. 
– Hobden, A. N.: An androgen-inducible expression system for Sacharomyces cerevisiae, Gene, 
1991/106., 35–42. o.; Routledge, E. J. – Sumpter, J. P.: Estrogenic activity of surfactants and 
some of their degradation products assessed using a recombinant yeast screen, in Environmental 
Toxicology and Chemistry, 1996/15(3), 241–248. o.
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3. ábra: A: Lemez inkubálás előtt; B: Lemez 1 óra inkubálás után;  
C: Elisa analízis dózis-válasz görbe

5. YES TESZT KIÉRTÉKELÉSE

A fotométerrel kapott értékeink alapján (a kiindulási és vég élesztőgomba sejt-
sűrűség, illetve a színváltozás 580 nm hullámhosszon) kiszámoltuk excel tábla 
és online statisztikai modell segítségével (https://www.elisaanalysis.com/app) az:

• élesztőgomba relatív növekedését,
• átlagos korrigált abszorbanciát,
• indukciós hányadost, mely a pozitív kontroll, illetve a vizsgált minta kö-

zépértékének és a hozzá tartozó negatív kontroll középértékének a há-
nyadosa,

• mennyiségi meghatározás határát (LOQ),
• kimutatási határt (LOD),
• legalacsonyabb hatástalan hígítást (LID).

A standard görbe kalibrálását 4PL/5PL regresszió modellel végeztük. Az 
E2-ösztradiol-ekvivalensek (EEQ) meghatározásához a mintakivonatok korri-
gált abszorbanciáját interpoláltuk a megfelelő ösztradiol-standard görbe lineáris 
tartományában. A kapott EEQ koncentráció azt mutatja, hogy az adott minta 
ösztrogénaktivitása ekvivalens egy egyenlő koncentrációjú E2-oldat ösztrogén 
aktivitásával.17
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6. EREDMÉNYEK

Kutatásunk eredményeinek kiértékelése és a vizsgálatok megismétlése a tanul-
mány leadásának időpontjában még folyamatban van. A szakirodalom áttanul-
mányozásának köszönhetően tudjuk, hogy a talajokban előforduló ösztrogén-
hatású anyagokat a növények képesek felvenni és azokat a növényi sejtekben 
felhalmozhatják. Fontosnak tartjuk, hogy vizsgálatainkat nemcsak hatásoldalról, 
de analitikai mérésekkel is alátámasszuk. 
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