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ÅNºv®nyv®dŖ szerek felhaszn§l§sa vil§gszerte tºretlen/nºvekszik 

 

ÅMinden kºrnyezeti elembŖl kimutathat·ak, az alkalmaz§s 

hely®tŖl nagy t§vols§gra is 

ïTalaj 

ïFelsz²ni ®s felsz²n alatti vizek, ¿led®kek 

ïIv·v²z, csapad®k, kºd 

 

 

ÅTalaj/¿led®kek: redukt²v kºr¿lm®nyek kºzºtt, becsapd§z·dva 

®vtizedekig perziszt§lhatnak 
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ÅNem c®lszervezetekre gyakorolt k§ros biol·giai 
hat§sok: 

ïAkut toxicit§s 

ïKr·nikus toxicit§s: 

ÅGenotoxicit§s, mutagenit§s 

ÅKarcinogenit§s 

ÅReprotoxicit§s, teratogenit§s  

ÅImmunmodul§ns hat§s  

ÅHormonmodul§ns hat§s 

 

ÅKºrnyezetbŖl elimin§l§suk bioremedi§ci·val 

ÅPeszticidek biodegrad§ci·j§r·l kiterjedt irodalom 

ÅMarad®kanyagok biol·gia hat§s§t nem vizsg§lj§k!  



Atrazine Terbuthylazine S-metolachlor Mesotrione 

St§tusz EU-ban nem enged®lyezett enged®lyezett enged®lyezett enged®lyezett 

Biodegrad§ci· sor§n keletkezŖ marad®kanyagok biol·gia hat§svizsg§lata! 

ED ï endokrin diszruptor 

Felsz²n alatti v²z 

szennyezŖ  (PAN) 
igen x igen x 

Akut toxicit§s 

(WHO)  
III. (m®rs®kelten vesz®lyes) nem szerepel 

Karcinogenit§s  

US EPA lista 
nem val·sz²nŤ 

 D, nem 

besorolhat· 

 C, lehets®ges 

r§kkeltŖ 
nem szerepel 

Karcinogenit§s 

IARC  lista 

3, nem 

oszt§lyozhat·;  
nem szerepel; nem szerepel; nem szerepel 

Perzisztencia m®rs®kelt 

Mo-n felhaszn§lt 

mennyis®g (kg, 

2015) 

- 285 452 (8.) 666 354 (3.) 36 335 

Hormonmodul§ns 

hat§s 
Igen 

Metabolit   
ED, 

toxicit§s=atrazine 

Igen 

ED 

nem ismert 

toxikus (AMBA)  

Igen 

toxikus 



 

ÅNºv®nyv®dŖ szer hat·anyagok biodetoxifik§ci·j§ra 

k®pes bakt®riumtºrzsek szelekci·ja 

 

ïDegrad§ci· m®r®se k®miai analitikai m·dszerekkel 

(HPLC, GC-MS) 

 

ïDetoxifik§ci· m®r®se biol·giai hat§sm®rŖ m·dszerekkel 



× 17 bakt®riumnemzets®g  

ï34 k¿lºnbºzŖ faj 

Å51 bakt®riumtºrzs 

Å23 tºrzskever®k 

 

ïBakt®riumtºrzsek sz§rmaz§si kºzegei: szennyezett talaj, 

felsz²n alatti v²z ®s komposztmint§k, ill. bolygatatlan 

talajmint§k 

 

ïKor§bbi k²s®rleteinkben j· sz®nhidrog®n/mikotoxin-

bont· k®pess®get mutattak 

 

 

 



Marad®kanyagok citotoxicit§s§nak m®r®se: 

meghosszabb²tott kontaktidejŤ (25h) Aliivibrio fischeri (AVF) teszttel 
 

Ą vizsg§lt peszticidek eset®ben ®rz®kenyebb, mint az akut (30 min) teszt 

Kr·nikus AVF teszt elŖnyei: 

- Mikrotiter lemezen kivitelezhetŖ 

- Nagysz§m¼ minta egyidejŤ vizsg§lat§t teszi lehetŖv® 

- Kis mintamennyis®g sz¿ks®ges 

Atrazine  Terbuthylazine  S-metolachlor  Mesotrione  

Teszt kontaktidŜ EC50 (mg/L)  

Akut  30 min  >125 >100 265 118 

Kr·nikus 
10 h  2,67 4,97 60,12 75,86 

15 h 8,28 9,62 54,94 189,2 

https://www.flickr.com/photos/55386616@

N07/7082321451/ 



Å Indirekt hormonmodul§ns hat§s 

 

Å 3, nem citotoxikus atrazine marad®kanyag eset®ben 

 

ÅNemi hormon szint®zis megzavar§s§nak vizsg§lata (saj§t  fejleszt®s): 

 

ĄH295R hum§n adrenokortik§lis karcin·ma sejtvonal +  

BLYES/BLYAS  ®lesztŖ alap¼ bioriporter teszt ºsszekapcsol§s§val 

 

ïAtrazine eset®ben emelkedett ºsztrog®n ®s androg®n szint®zis H295R 

sejtekben 



Biolumineszcencia 
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frp  
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Sejtmag hER/hAR g®n 

hER/hAR 

¥sztrog®nek/ 

androg®nek 

1. Steroidogenesis assay 

H295R sejtvonal 
2.   BLYES ®s BLYAS bioreporter teszt 

        ºsztrog®n- ®s androg®nhat§s m®r®s®re 

48 ·r§s expoz²ci· ut§n 

ATRAZINE BONTĆSI 

MARAD£KANYAGOK 

Fel¿l¼sz· 

H295R sejtek 




