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Iparban az anyagvizsgálatoknál jelentős a radioaktív izotópok alkalmazása. Például, a 
hegesztési varratok hibáit, vagy az esetleges zárványokat lehet kimutatni segítségükkel. 
Erre 192-irídium sugárforrást használnak.  

Az alfa-részecskét (He2+) sugárzó izotóp, felezési időtől függően, hosszú ideig egy 
állandó átfolyó áramot tud indukálni. Ezt a tulajdonságát használják ki a pacemakerek-
ben, mivel segítségével a beteget nem kell maximum 5-10 évente egy nyílt mellkas mű-
tétnek kitenni a normál elem cseréjéért. 

Ugyanezen tulajdonsága alapján használhatók az alfa-sugárzó izotópok füstjelző ké-
szülékek működtetésére. A kis áthatoló képességű alfa-részecske a levegőben lebegő szi-
lárd részecskéken (füst) nagy mértékben elnyelődik, így az átfolyó áram hirtelen lecsökken. 

Mezőgazdasági alkalmazások. A talajvíz-gazdálkodás területén tríciummal végeznek 
vizsgálatokat. A fűszerek, fűszer-keverékek, zöldség-szárítmányok és gyógynövények 
esetében a besugárzás hatékony módszer a romlást okozó és kórokozó (pl. Coli, Salmo-
nella) baktériumok továbbá a penészgombák számának csökkentésére. A besugárzás a 
termék tápértékét nem változtatja meg. A besugárzott élelmiszer nem válik radioaktívvá. 
Régebben a gazdasági növények terméshozamának fokozására is használták, ma már 
géntechnológiai módszerekkel végzik az ilyen feladatokat. 

A növényi és állati kártevők- (pl. az ízeltlábúak) ellen is hatékonyan alkalmazható a 
radioaktív besugárzás. Ilyen módszer az ún. SIT, ( steril insect technika). A mezőgazda-
sági kártevő legyeket nagy számban tenyésztik („légy gyárak”), majd gamma-sugárzással 
ivartalanítják. A fertőzött területen nagy számban elengedett steril hímekkel az életük 
során csak egyszer párosodó nőivarú legyek életképtelen petéket raknak le. Így az adott 
területen a légypopuláció jelentősen csökkenthető. Különböző termékek sterilitásának 
biztosításában is jelentős szerepe van a radioaktív izotópoknak. A 60-kobalt izotópot 
használják sugárforrásként különböző termékek csíramentesítésére. Az eljárás előnye, 
hogy a végső csomagolásban lehet elvégezni, ezzel kizáródik a további bakteriális fertő-
zés veszéjének lehetősége. 

A radioaktív izotópoknak a kormeghatározásban és az energiatermelésben való 
hasznosítását a következő cikkünkben tárgyaljuk. 

Máthé Enikő 
 
 

tudod-e?
 

 

Vizek szennyezettségének hatása  
a növények életműködésére 

 
Az egyre nagyobb méreteket öltő környezetszennyezés a nagyváradi Ady Endre El-

méleti Líceum 9. osztályos diákjai szakköri tevékenységükön azt kezdték tanulmányoz-
ni, hogy milyen hatása van a környezetben is előforduló szennyezőanyagoknak a vízi 
növények életműködéseire.  



60 2010-2011/2 
 
 
 

A növények számára toxikusnak tekinthetők azok a szennyezőanyagok, amelyek 
megváltoztatják az életterek fizikai-kémiai paramétereit és ennek következtében módo-
sítják, vagy akadályozzák a légzést, fotoszintézist, tápanyagfelvételt. 

Vízinövényként az átokhínárt (Elodea canadensis) használtuk, amely sötétzöld levelű, 
víz alatt kuszán, gabalyodva növekvő vízinövény. Jellemző rá, hogy az oldott anyagokat 
egész testfelületén keresztül veszi fel. Anyag- és gázcseréje során vízben oldott anyago-
kat vesz fel (a növény nemcsak a vízben oldott anyagokból építi fel testét, hanem a fe-
nékiszap tápanyagaiból is),  ugyanakkor az életműködése során kiválasztott  anyagok 
(ezek közül a gázok is) a vízbe kerülnek vissza.  

A fenékiszapba bekerülő nehézfém-ionok felvétele és akkumulációja különösen ve-
szélyes, mert ezek az elemek a hínárokon keresztül bekerülhetnek a táplálkozási láncok 
anyagforgalmába. A nehézfém-származékok és más szintetikus vegyületek is módosít-
hatják a szerkezeti fehérjék konformációját, károsíthatják a biomembránokat, a foto-
szintézist biztosító pigmenteket és gátolhatják egyes tápanyagok felvételét, károsítva ez-
által a növény életfolyamatait. A növények a szennyező anyagok bizonyos koncentráció-
jáig képesek kivédeni azok káros hatásait (felvételi szelektivitás és kelátképzés általi le-
kötés útján), de a védekezési mechanizmusok bizonyos határértékek átlépésekor már 
nem hatékonyak.  

A környezetben felgyűlő nehézfém-vegyületek és más szennyező anyagok közvetett 
úton is befolyásolják a növények táplálkozását, mivel megváltoztathatják a közeg 
vegyhatását és ezáltal módosíthatják az egyes tápanyagok oldhatóságát és hozzáférhető-
ségét.  

Megfigyeléseink során három szennyező anyag  hatását tanulmányoztuk, réz-, ólom- 
valamint nitrát-ion tartalmú vegyületeket alkalmazva. 

A réz-ionok  komplex szerepet töltenek be a növények életfolyamataiban. A réz 
számos vegyület (például enzimek) alkotórésze, ezért minden növénynek szüksége van 
bizonyos mennyiségűre belőle. A növények réztartalmának legnagyobb része, kb.70%-a 
a kloroplasztisban található, a fotoszintézisben is részt vesz. Az alacsony rézkoncentrá-
ció serkenti a fotoszintézist, de magasabb értéknél mérgezési tünetek jelennek meg, 
amelyekből környezetszennyezésre lehet következtetni. 

A nehézfémek közül az ólom vegyületei igen sok megbetegedést okoznak. Növé-
nyekre, állatokra és emberre nézve is veszélyesek. A szervezetbe került ólom nehezen 
ürül ki és 0,05 μg/l-nyi koncentráció felett mérgezést okoz, gátolja egyes enzimek mű-
ködését és a sejtosztódást, zavarja a gázcsere-nyílások működését és a klorofill-
szintézist.  

Kis mennyiségű nitrát szinte minden vízben kimutatható, mivel a talajból könnyen 
kioldódik. A felszíni vizek nitrát-tartalma 0-8 mg/liter között van, a szennyezett vizeké 
50-150 mg/liter körüli vagy ennél is nagyobb. A víz megnövekedett nitráttartalmának 
forrása a mezőgazdaságban használt műtrágyák, vagy ipari hulladékból származik, ami a  
sérült vezetékekből kerülhet a vízbe.  

A szervezetben a nitrát nitritté alakulhat. A nitritek hatására a vérben az oxigén szállí-
tását végző hemoglobin methemoglobinná alakulhat és ez elégtelen oxigénellátáshoz ve-
zet. Az embernél a mérgezés tünetei a kék ajkak, kezek és lábak, fejfájás, légzési nehézsé-
gek, legrosszabb esetben fulladás. Emellett a nitrit rákkeltő nitrozaminná is alakulhat. 
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A tanulókísérlet menete 
Hét 250mL térfogatú Erlenmeyer-lombikba a gyökerénél szálakra szedett átokhínár-

ból (Elodea canadensist) két szálat helyeztük. Szennyezőanyagként nátrium-nitrátot, réz-
acetátot és ólom-acetátot használtunk. Mindegyik anyagból két különböző töménységű 
oldatot készítettünk. Az oldatok töménységét úgy választottuk meg, hogy az alacsonyabb 
érték a megengedett határérték alatti, a nagyobb viszont a szennyezett víz kategóriájának 
feleljen meg. A növényszálakra a mellékelt táblázat adatai szerint töltöttük a tápanyagként 
szolgáló oldatot. A hetedik lombikban nem szennyezett csapvizet töltöttünk a növény-
mintára. Ezt használtuk összehasonlító mintaként (vakpróba). A lombikokat vattadugóval 
bedugtuk, és az iskola biológia laboratóriumában jó fényviszonyok közé helyeztük. 

A növényeket tartalmazó lombikokat 2-3 naponta megvizsgáltuk és feljegyzéseket 
készítettünk. Minden lombikból leveleket vettünk ki és megnéztük őket szabad szem-
mel, illetve mikroszkóppal. Tisztán láthatóak voltak a sejtek, kloroplasztiszok, sejthár-
tyák, a vakuólum és a sejtfal is, ezek időbeli változása a szennyező anyagok hatására. 

Befejezésül a kísérletünk 14. napján  növényi kataláz aktivitását vizsgáltuk. 
A kataláz rendkívül elterjedt enzim a növényi szövetekben. A sejtek kataláztartalma 

elsősorban a peroxiszómákban található, a kloroplasztisz nem tartalmaz katalázt. A 
kataláz hidrogénperoxid (H2O2) bontását katalizálja, ami in vitro a következő bruttó 
egyenlet szerint megy végbe: 

 
Ebben a folyamatban a kataláz a H2O2 molekulához kapcsolódik, a keletkező komp-

lex újabb H2O2 molekulával reakcióba lépve, az enzim szabaddá válása mellett víz és 
oxigén keletkezik. 

A szervezetekben számos enzimatikus reakció jár H2O2 termeléssel. A C3-as foto-
szintézist végző növényekben (ezek a leggyakoribb növények) jellegzetes H2O2 termelő 
hely a peroxiszóma. A peroxiszóma egyszeres hártyával körülvett apró sejtszervecske, 
mely a növényi és az állati sejtekben is előfordul. 

A növények öregedése során a kataláz aktivitása csökken, ami a szabad gyökök és 
peroxidok akkumulációjához vezet, ez pedig elsősorban a membránlipidmolekulák- és 
ezáltal a membránok károsodását idézi elő. 

A kataláz-enzim aktivitásának vizsgálatát kálium-permanganátos titrálással követtük 
kénsavas közegben. A kísérlet utolsó napján mindegyik  lombikból kivettük a növénye-
ket és külön-külön homokkal, és 30mL desztillált vízzel porcelán mozsárban összezúz-
tuk. A zúzatokat leszűrtük, s belőlük 10-10mL térfogatút használtunk a titrálásra. Az 
irodalomban talált leírás szerint végeztük a meghatározást, amely az alábbi egyenlettel 
leírható reakción alapszik: 

2KMnO4 +  5 H2O2  + 4H2SO4 =  2KHSO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 5O2 
Megfigyeléseink és méréseink alapján a következőket állapíthatjuk meg: a szennyező 

anyagot nem tartalmazó lombikban (vakpróba) az átokhínár levelei a kísérlet végéig 
élénk zöld színűek maradtak (csak igen kevés levél halványult el kissé). 

A réz-ionokat tartalmazó oldatokban már a kísérlet harmadik napjától megfigyelhető 
volt a levelek halványodása, sokkal erőteljesebben a magasabb koncentráció esetében. 

Az ólomvegyületet tartalmazó edényekben a változás sokkal hangsúlyosabb volt, a 
növénynek levelei a kísérlet végére teljesen elszíntelenedtek.  

A nitrát iont tartalmazó lombikokban is sárgulni, halványulni kezdtek a levelek. 
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A használt szennyezőanyagok esetén a meghatározások alapján megállapítható, hogy 
ezek a kataláz enzim aktivitását csökkentik, ezzel magyarázható, hogy a nagyobb ion-
koncentrációk esetén nagyobb mennyiségű hidrogén-peroxid volt a próbákban, ennek 
megfelelően nagyobb volt a permanganát-mérőoldat fogyás. 
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Puskás Ágnes, tanár 

Ady Endre Líceum, Nagyvárad 
 
 
 

Ultrahang 

II. rész 

Hanglencsék 
A hangtörés jelensége alkalmas akusztikai lencsék előállítására, akárcsak a fénytan-

ban. Az analógia csak részben alkalmazható. Ez egyrészt annak tulajdonítható, hogy 
fény  esetében a hullámhossz jóval kisebb, mint a lencse geometriai mérete, tehát a diff-
rakció nem játszik lényeges szerepet. Hallható hangok esetében a két méret közel azo-
nos nagyságrendű, lényeges hangelhajlás jön létre, nem érvényes tökéletesen a sugárirá-
nyú terjedés. Ultrahangoknál (a magas frekvencia következtében) a sugár irányú terjedés 
válik lényegessé. Az  ultrahangok gyakorlati alkalmazásainál a hanglencséket széles kör-
ben alkalmazzák a sugárzási energia kis térfogatban való koncentrálására. Optikai len-
csék esetében a hullámközeg általában levegő, míg a lencse üvegből készül (levegőben a 
fázissebesség nagyobb, mint szilárd halmazállapotú anyagban). Ultrahangok esetében a 
leggyakrabban alkalmazott szállítóközeg víz, vagy olaj, a lencsék pedig nagyobb fázisse-
bességgel jellemzett szilárd halmazállapotú anyagból készülnek. A fénytani gyűjtőlencse 
akusztikai szempontból szóró, és fordítva (2.a., 2.b.ábra). 

 
                     2.a .ábra                                                      2.b.ábra 


