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Az úgynevezett EDC (endocrine disruptor chemical/compound) anyagok közismert összefoglaló név azon 

kismolekulákra, melyek közvetlenül vagy közvetetten megzavarják az hormonrendszer működését, ezen belül is 

alapvetően a szteroid és pajzsmirigy hormonrendszert. E molekulák legtöbbje szerkezetileg hasonlóságot mutat az 

előbbi hormonokkal), s azok receptoraihoz és/vagy a hormonok szintézisében, metabolizmusában részt vevő 

enzimekhez, illetve a szállításukat végző fehérjékhez kötődve a hormonok szabad és kötött mennyiségét és hatásait 

fokozva vagy épp gátolva, azok arányait megváltoztatva hoznak létre rendszerint tartós és lassú változásokat. 

Mindemellett epigenetikai hatásokkal is rendelkeznek, melynek lényege, hogy a gének működését képesek 

befolyásolni, elhangolni. 

 

Egyes betegségek egyre gyakoribbak a népesség körében, sokat egyenesen modernizációs betegségnek tartanak. 

Számos közülük gyakran együtt jelentkezik, s egyesek elősegítik mások kialakulását. Vannak már gyermekkorban 

megjelenő állapotok, melyek hozzájárulhatnak későbbi változásokhoz. Mind gyakoribb a gyermekek ivari érésének 

zavara mindkét nemnél, és jellegzetes kapcsolatok körvonalazódnak ki a későbbi betegségekkel. A női és férfi nemi 

szervek problémáit a leggyakoribb környezeti káros hatásokkal és modernizációs problémákkal kapcsolhatjuk össze. 

 

Azt szokták mondani, semmi sincs ok nélkül. A modern orvostudomány már számtalan kapcsolatot ismert fel, és 

még többet vizsgál. A leggyakrabban emlegetett genetikai hajlam sem önmagában, hanem egyéb tényezőkkel, 

sokszor környezeti hatásokkal együtt segíti elő egy-egy betegség kialakulását. Sok ilyen ismert már ma is. Érdemes 

ezeket kiegészíteni az EDC-k okozta hatásokkal, melyek alább kerülnek bemutatásra. 

Irodalom: Darvas Virágot Oikosnak. l’Harmattan (2000); Darvas és Székács Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan (2006) Vargas Változó nemiség és kémiai evolúció. Cunami (2017) 

Több mint ezer EDC molekula létezik, egyes értékelések szerint háromezret is meghaladja a számuk, s mindenütt 

megtalálhatók a környezetünkben. Sokféle növényvédő szer (pl. DDT és társai), tartósítószer (pl. triclosan, parabének, 

BHA, BHT), műanyag összetevő (pl. PFOA, PFOS, BPA, ftalátok), égésgátlók (pl. PCB, PBB, TBBPA, 

organofoszfátok), égéstermékek (pl. dioxinok), színezékek, UV-szűrők, gyógyszerek (pl. DES, fogamzásgátlók és 

egyéb hormonkészítmények) és számos más vegyület. Többségük zsíroldékony, ezáltal átjutnak a vér-agy gáton, a 

méhlepényen és az anyatejjel is kiválasztódnak, így gyakorlatilag bármely sejtbe bejutnak, beleértve a petesejtet, 

spermiumot, illetve a méhlepényen keresztül a magzatot. A csecsemők szervezetébe az anyatejjel kiválasztva jutnak 

be, de a tápszerekben és később a bébiételekben ugyanígy előfordulhatnak, hasonlóan az otthonok porában vagy 

különösen a városi levegőben, amit belélegzünk. A csecsemők és kisgyermekek ráadásul mindent a szájukba vesznek, 

az otthonok padlóján csúsznak, így nem véletlen, hogy számos ilyen EDC bejut a szervezetükbe, akár a felnőtteknél is 

nagyobb koncentrációban, aminek életre szóló hatásai lehetnek. Néhány, a természetben előforduló változatuktól 

eltekintve (mint pl. fitoösztrogének, mikoösztrogének) a legtöbb ilyen anyagot az ipar állította elő szándékosan, 

véletlenül, vagy épp mellék- vagy égéstermékként. Több közöttük tartós környezetszennyező (perzisztens) és 

évtizedek alatt sem bomlik el (pl. DDT és társai). Sok képes felhalmozódni az emberi és állati szervezetben, és a 

táplálékláncban feldúsul. Ma már szinte mindenütt szintetikus anyagokkal találkozunk. Egész életünket mesterséges 

környezetben éljük le, otthonainkban, gépjárműveinkben és öltözetünkben. A modern mezőgazdaság által előállított, 

de feldolgozott ételeket fogyasztunk, legtöbbször műanyag csomagolásban tároltakat. A mai ember egyre több 

kozmetikumot, tisztálkodó és takarítószert használ. A végeredmény pedig az, hogy már a magzatokból is akár száznál 

is több EDC molekula mutatható ki, melyek hosszú távú hatásainak a vizsgálata még most is gyerekcipőben jár. 

Endokrin rendszert károsító anyagok (EDCs) 

Pajzsmirigyhormonok Nemi hormonok 

A nőket érintő egyes betegségeknek 
 különös kapcsolatai és az EDC-k potenciális szerepe 

A férfiakat érintő egyes betegségeknek 
 különös kapcsolatai és az EDC-k potenciális szerepe 

Forrás: Változó Nemiség és kémiai evolúció (2017) 

Forrás: Változó Nemiség és kémiai evolúció (2017) 

Miért épp ezen a két rendszeren keresztül hatnak elsősorban az  

EDC molekulák? 
 

 Kismolekulák, melyek könnyen leutánozhatók mesterséges, vagy épp természetes 

molekulák által. Különösen a halogénezett bifenol és hasonló molekulák érdekesek. 

 Ezen hormonok nagyon kis mennyiségben (mikrogrammos nagyságrendben) 

termelődnek a szervezetben, így viszonylag kis mennyiségben a szervezetbe jutó 

EDC molekula már hatással lehet egy-egy sejt működésére 

 Sok EDC molekula – hasonlóan a pajzsmirigy és nemi hormonokhoz –  

zsíroldékony, és már azokkal versenyeznek a vérben a szállító fehérjéken, átjutnak 

a vér-agy gáton, és minden sejtbe bejutnak, ugyanígy a magzatokba is, ráadásul az 

anyatejjel kiválasztódnak, s akár nagyobb koncentrációban vannak jelen a 

szoptatott csecsemőben, mint az édesanyában. 

 A pajzsmirigy és nemi hormonok sejtmagreceptoron keresztül hatva a hosszú távon 

befolyásolják a szervezet csaknem minden sejtjét, különösen magzati korban. Az 

EDC-k így később életre szóló változásokat, folyamatokat indíthatnak el.  

Magzati fejlődés 

Gyakorlatilag minden sejt működése 

Az endocrine diszruptorok (EDC-k) oki szerepe feltételezhető az alábbi betegségekben 
 
Nők (női nemi szervek) betegségei: 
 Endometriózis (a méhhám máshol is 

megjelenik, pl. a hasüregben, ami a 
menstruációs ciklusnak megfelelően 
működik és okoz panaszokat)* 

 Mellrák* 
 Policisztás ováriumok (PCOS, Polycystic 

Ovary Syndrome)* 
 Petefészekrák 
 Méhrák (a méh rosszindulatú daganata) 
 Mióma (a méh jóindulatú simaizom- 

daganata) 
 Gyerekkori ritka hüvelyrák  
 Serdülőkor zavarai (főként korai, de akár 

késő pubertás) 
 Női meddőség 
 Koraszülés, vetélés és korai terhesség-

megszakadás (magzatkárosító hatás) 
Férfiak (férfi nemi szervek) betegségei: 
 A nemi differenciálódás zavarai: A herék 

fejlődési/leszállási rendellenessége (nem 
a herezacskóban, hanem magasabban, 
akár a hasüregben maradnak a herék)* 

 A nemi differenciálódás zavarai: A 
húgycső fejlődési rendellenessége 
(hipospadiázis, a húgycső nyílása rossz 
helyen van, nem a hímvessző/makk 
végén található)* 

 Meddőség, csökkent megtermékenyítő-
képeség, csökkent spermiumszám, 
spermium minőségének romlása 
(infertilititás/szubfertilitás)* 

 Hererák (a here rosszindulatú daganata)* 
 Prosztatarák (a prosztata rosszindulatú 

daganata)* 
 Jóindulatú prosztata-megnagyobbodás 
 Serdülőkor zavarai (korai és késői 

pubertás) 
 Merevedési zavar (erektilis diszfunkció) 

Idegrendszeri betegségek és zavarok: 
 Autizmus* 
 Gyerekkori hiperaktivitás / ADHD*, (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) 
 Tanulási zavarok (Learning Disabilities)* 
 Parkinson-kór* 
 Alzheimer-kór* 
 Beszédzavar (diszlexia) 
 Depresszió 
 Szorongás 
 Az intelligencia szintjének (IQ) csökkenése és 

memóriazavar 
 Hipofízis adenoma (az agyalapi mirigy jóindulatú 

megnagyobbodása 
Pajzsmirigy betegségek: 
 A pajzsmirigy működési zavarai* 
 Pajzsmirigy rosszindulatú daganata 
Az előbbiekbe nem sorolt egyéb daganatok 
 Fiatalkori daganatok* 
 Tüdőrák 
 Vastagbélrák 
 Májrák 
 Hasnyálmirigy daganat 
 Vérképzőszervi daganatok (pl. leukémia, 

limfóma) 
Cukorbetegség (Diabétesz): 
 Fiatalkori diabétesz* 
 Inzulinrezisztencia 
 Felnőttkori 2-es típusú diabétesz 
Szív és érrendszer betegségek: 
 Érelmeszesedés  
 Aritmia (szívritmuszavar) 
 Magas vérnyomás 
 Egyéb betegségek: 
 Elhízás (kiemelten a has környékén)* 
 Autoimmun betegségek* 
 Csontritkulás (oszteoporózis)* 
 Asztma* 
 Allergia 
 Zsírmáj (nem alkoholos) 

*Magzati korra visszavezethető betegségek a TEDX alapján (http://endocrinedisruption.org/prenatal-origins-of-
endocrine-disruption/prenatal-origins-of-disorders, 2014) A teljes lista a TEDX Prenatal Origins of Endocrine 
Disruption, Prenatal Origins of Disorders (2014), a WHO State of the Science of Endocrine Disrupting 
Chemicals (2012) valamint a könyvben szereplő cikkek és tanulmányok felhasználásával készült. 

 
Forrás: Változó Nemiség és kémiai evolúció (2017) 


