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Meddőség 

 
Aligha van olyan, ami nagyobb keserűséget 
okoz egy családban, mint a meddőség. A fér-
fimeddőség  és az endometriózis számai nap-
jainkban figyelmeztetőek. 
A szerveskémia bizonyára a múlt évszázad 
egyik sikertudománya volt. A hasznosítható 
molekulák utáni kutatás nagyszámú termé-
ket eredményezett. A gyógyszerek és nö-
vényvédő szerek kiemelése közülük eviden-
cia. A követő tudományok (pl. környezetana-
litika, toxikológia, környezet-egészségügy) 
csak az utóbbi évtizedekben jutottak oda, 
hogy a megoldások árát is világossá tegye. 
Néhány esetben ez igen súlyos, és a környe-
zetünkből való visszahívás lett ennek a követ-
kezménye. A rákkeltő hatás feltárása mellett 
a hormonmoduláns hatás az, amin ma igen 
sok biológus/biokémikus/toxikológus dolgo-
zik. Ez utóbbi hatása a reprodukciós teljesít-
ményben mérhető, vagyis hatásukra csökken 
a termékenység és végsősoron meddőség és 
hormonális betegségek alakulhatnak ki. 
Kémiai szempontból az ipari füstgázokat 
(PCB, TCDD), műanyagokat (ftalátok, biszfe-
nol A, PFOA), a gyógyszereket (fogamzás-
gátlók) és növényvédő szereket (klórozott 
szénhidrogének, triazin herbicidek, azol fun-
gicidek) emelhetjük ki. 
A conazole típusú gombaölők szerek csoport-
jára találjuk a legtöbb terhelő adatot, amely 
szteroidhormonjaink képződését/szabályo-
zását zavarja meg, de az izotiocianátok is em-
líthetők. Ezek eddig megúszták az Európai 
Unió szerrevízióját, de aligha kerülhetjük el a 
velük való egészségügyi szembesülést. A her-
bicidek közül a triazinok tiltásával az Európai 
Unió a legjelentősebb lépést megtette, bár a 
glyphosate körül is folyik jelentős vita. Ha-
sonló mondható el a zoocidekről, ahol vi-
szont a piretroidok ebbéli aktivitása van a 
megítélés kereszttüzében. 
 

db 
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Hormonmodulánsok a környezetünkben1 

Darvas Béla,a* Varga Csaba,a Gyurcsó Gergő,b Takács Eszter,b Klátyik Szandra,b 
Oláh Marianna,b Mörtl Máriab és Székács Andrásb 

aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, 
Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu  

Szakcikk 

Ösztrogénagonista vegyületekkel (pl. atrazine*) békák ZZ-hímjéből reverz párzó és tojásrakó neo-
nőstényt, míg tesztoszteronagonistákkal halak Zw nőstényéből reverz neo-hímet is elő lehet állítani 
(lásd AquAdvantage-lazac). Környezetünkből főként a növényvédőszer-maradékainkat (kiemelten a 
klórozott szénhidrogének) és műanyaghulladékainkat (csomagolóanyagok, pl. PVC – ftalátok) gyanúsít-
juk a férfi és női meddőségi statisztikánk rosszabbodásának előidézésével, valamint a hormonfüggő 
daganatok (here-, prosztata-, mell-, endometrium- és pajzsmirigyrák) okozásával. A biszfenol A hor-
monmoduláns hatását közel 80 éve ismerjük, azonban piaca töretlenül felfelé ívelő: 2016-ban mintegy 
8 millió tonna volt az éves forgalma. Gombaölő szerek közül az azol-fungicidek; gyomirtók közül a tria-
zin-* és a szulfonil-karbamid-gyomirtók, valamint a glyphosate; míg rovarölő szerek közül a klórozott 
szénhidrogén-*, chlorpyrifos és piretroid-idegmérgek azok, amelyeket az EU hormonmoduláns felülvizs-
gálata megtizedelhet. 

Kulcsszavak: hormonmoduláns, ösztrogénagonista, atrazine, ftalát, biszfenol A, azol-fungicidek, szulfonil-karbamid gyomirtók, 
klórozott szénhidrogének, glyphosate, chlorpyrifos  

Endocrine-disrupting chemicals in the environment 

Béla Darvas,a Csaba Varga,a Gergő Gyurcsó,b Eszter Takács,b Szandra Klátyik,b Marianna Oláh,b 

Mária Mörtlb and András Székácsb 
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bNARIC Institute of Agro-Environmental Sciences, Budapest  

Estrogen agonist compounds (e.g., atrazine*) induces neo-female from the ZZ male of frogs, while tes-
tosterone agonists can also produce a neo-male from the Zw female of fish (see AquAdvantage-
salmon). From our environment, especially our pesticide residues (e.g., chlorinated hydrocarbons) and 
plastic packaging materials (e.g., PVC – phthalates) are suspected of worsening male and female infer-
tility statistics and of causing hormone-dependent tumors (testicular, prostate, breast, endometrial, 
and thyroid cancers). The endocrine-disrupting effect of bisphenol A has been known for nearly 80 
years, but its market is steadily upwards: in 2016, it had an annual turnover of about 8 million tons. 
Among fungicides, azole fungicides; herbicides triazine* and sulfuron herbicides, as well as glyphosate; 
while among insecticides, organochloride*, chlorpyrifos, and pyrethroid neurotoxic substances are 
those that can be decimated by the endocrine-disrupting chemicals reassessment program of the EU. 

Keywords: EDC, estrogenagonist, atrazine, phthalate, bisphenol A, azol fungicides, sulfonyl urea herbicides, chlorinated hydrocar-
bons, glyphosate, chlorpyrifos   

A szteroidalapú hormonális szabályozás meg-
egyező a gerincesek körében, vagyis a hor-
monhatású anyagokkal kapcsolatos érintett-
ség messze szélesebb, mint az emberi fajé 
[Carson 1962, Colborn et al. 1996]. Sőt, talán 
a kétéltűek (Amphibia – békák, gőték, szala-

mandrák) messze érzékenyebbek is (éppen 
ezért alkalmazunk kétéltűeket indikátorszer-
vezetként a hormonális hatások kimutatásá-
ra). Érzékenységük következménye, hogy má-
ra a legveszélyeztetettebb gerinces osztállyá 
váltak a bolygón, és sok fajuk (mintegy harma-  

1A cikk egy változata hatrészes (1, 2, 3, 4, 5 és 6) sorozatban, 2017 első félévében az Átlátszón jelent meg. 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/03/29/vedtelen-generaciok-figyelmezteto-jelek-a-kornyezetunkbol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/04/13/vedtelen-generaciok-2-hormonmodulans-hatasok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/04/26/vedtelen-generaciok-3-hormonmodulans-anyagok-a-haztartasban/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/10/vedtelen-generaciok-4-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-1-gombaolo-szerek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/24/vedtelen-generaciok-5-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-2-gyomirto-szerek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/07/vedtelen-generaciok-6-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-3-allatirto-szerek/


bioKontroll, 8. évfolyam, 2. szám 

 -5- 

duk kihalása elkezdődött [Carson 1962, Col-
born et al. 1996, Darvas 2000, Hayes et al. 
2002, 2010, McCallum 2007]. 
A szervezetünk számára idegen anyagok egy 
része kapcsolatot létesít a szteroidhormonja-
ink receptoraival, és elfoglalja a valódi hormo-
nok helyét, majd a receptoron keresztül vala-
milyen stimulust indít el. A pozitív irányú vál-
tozásokat előidézőket agonistáknak nevezzük 
(utánozzák a hormon hatását – következmé-
nyeik a hiperfunkciós betegségek), míg a ne-
gatív változásokat indítókat antagonistáknak 
(a hormonnal ellenhatók – hipofunkciós be-
tegségeket okoznak). Emellett olyan hormo-
nális mellékhatású anyagokat is ismerünk, 
amelyek a hormonok bioszintézisét vagy szál-
lítását akadályozzák meg, a biokémiai folya-
matokban érintett enzimek vagy szállítófehér-
jékhez való kötődésükkel. A sikeres hormoná-
lis szabályozásnak optimuma van 
(homeosztázis), amelytől bármely irányban 
való eltérés betegségekkel jár együtt [Ben-

Jonathan et al. 1999]. Bár többnyire az ösztro-
génszabályozás (kör-nyezeti ösztrogének, kör-
nyezeti antiösztrogének) zavarairól beszélünk 
sokat, ma már világos, hogy ez a betegségcso-
port kiterjedten érinti az androgénreceptoro-
kat (környezeti androgének, környezeti anti-
androgének) is. A metabolizmusunk szabályo-
zásában is szerepet játszó további szteroid-
hormonok (glükokorti-koidok és mineralokor-
tikoidok), valamint a tiroid (pajzsmirigy) hor-
monrendszer a környezeti tényezők által oko-
zott zavarai is ismertek ma már. 
Ebben a tanulmányban a hormonális hatáso-
kat kiváltó vagy ilyen mellékhatással gyanúsí-
tott szintetikus vegyületek bizonyos típusait 
járjuk körbe. Az ismertetés elsődlegesen a 
növényvédőszer-hatóanyagokra összpontosít 
(a szövegben *-val jelölt hatóanyagok hazánk-
ban a hatósági adatbázisok szerint nem alkal-
mazhatók) és kitér a hormonális hatások 
egyedi jellegzetességeire. 
 

1. kép  Az Apopka-tóban fejlődő nőstény aligátorok petefészkei – A, B és C polio-
vuláció; C és D többmagvas tüszősejtek (Forrás: Guillette et al. 1994)   

https://books.google.hu/books?id=-Poc9DfJ6DkC&pg=PA610&lpg=PA610&dq=endocrine+disruptor+%2B+testis&source=bl&ots=aT89gET2Af&sig=uLzgss7VfEVekpGnUMC314MdUQg&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwik_tfv4-LSAhXBB5oKHdm1BlwQ6AEIdTAJ#v=onepage&q=endocrine%20disruptor%20%2B%20test
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Előjelek az állatvilágban 
Különösképpen a hímmagzatokat veszélyezte-
tik az ivarszervek fejlődés rendellenességei. Ez 
a floridai Apopka-tavi aligátorok (Reptilia) ese-
te vált ismertté, melyeknek egyedszáma a 
nyolcvanas években folyamatos csökkent 
[Semenza et al. 1997]. A hatást először a 
dicofol* (DDT*-származék) hatóanyagnak tulaj-
donították. A vizsgálatok később azt állapí-
tották meg, hogy a hormonmodulánsok közé 
sorolt DDT* (rovarölő) és bomlástermékei 
(DDE, DDD), valamint DBCP* és EDB* talajfer-
tőtlenítő szerek is a tóba kerültek. Göngyöle-
geiket a szomszédos területeken ásták el, 
amelyek lassan a tóba mosódtak. A hormon-
szintek és az ivarszervek vizsgálata okozott 
komoly meglepetést, amennyiben a hímek 
heréi fejletlenek, tesztoszteronszintjük har-
madrésznyi volt, míg párzószervük rendkívül 
kicsi (micropenis) maradt, amivel a párzás fizi-
kailag is szinte kivitelezhetetlen volt [Guillette 
et al. 1994]. A nőstények ösztrogénszintje két-
szeres magasságot ért el, és tüszőik fejlődési 
zavarait (poliovuláló, többmagvas tüszők) ta-
lálták (1. kép). 
A hormonális egyensúly felnőttkori elveszté-
sének szerteágazó egészségügyi következmé-
nyei vannak. Ezek közül állatkísérletekben ír-
ták le a madarak (Aves) párválasztási zavarait, 
amikor lócsér (Sterna caspia) nősténypárok 

álltak össze [Conover 1983]. Ilyenkor egy-egy 
fészekben az átlagost meghaladó számú ter-
mékenyítetlen tojás gyűlik össze. Gyanúsítják 
ezzel a hatással is a DDT*-t, de ezt nem sike-
rült minden kétséget kizáróan bizonyítani. A 
hóbatla (Eudocimus albus) és a metilhigany-
szennyezés (ami úgyszintén hormonmoduláns 
hatású) esetén viszont igen [Heath és Frede-
rick 2005, Jayasena et al. 2011]. Az első dolog, 
amit a madarak kapcsán Rachel Carson is em-
lített, az a madarak tojásának vékonyhéjúsága 
[Colborn et al. 1993], ami emiatt főként a 
nagytestű ragadozómadarak (a biomagnifiká-
ció miatt a csúcsragadozók a leginkább érin-
tettek) kotlásakor összeroppan (2. kép). A ko-
rabeli vélemények szerint életképes madarak 
sem keltek volna ki ezekből a tojásokból, mert 
az embriók ivarszervei zavart fejlődésűek vol-
tak. Ma hormonmoduláns hatásként tartjuk 
nyilván ezt is, ami a héjmirigyen keresztül fejti 
ki a hatását úgy, hogy csökkenti a szénsav-
anhidráz enzim aktivitását [Berg et al. 2004, 
Holm et al. 2006]. 
Talán itt érdemes tárgyalni az ivardeterminá-
ció jelenségét, ami még a gerinceseken belül 
sem feltétlenül genetikai determináltságú. A 
Z/w-ivari kromoszómás zebradánió-egyedek-
ben (Pisces) születésük után egyöntetűen ju-
venilis petefészek található [Liew és Orbán 
2013].  

2. kép  DDT*-nek tulajdonított vékonyhéjúság a fehérfejű rétisas tojásánál 
(Haliaeetus leucocephalus) (Forrás)  

http://mek.oszk.hu/09800/09886/
http://mek.oszk.hu/09800/09886/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1567320/
https://www.youtube.com/watch?v=vbtp2B-IFmw
http://shannon22495.blogspot.hu/2013/05/visionary-project-rachel-carson.html
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Ennek, apoptotikus úton történő lebomlását, 
majd a ZZ-hímekben a hímgonádok kifejlődé-
sét a környezetükben előforduló hormonhatá-
sú vegyületek indítják el. Zebradániónál 
(Danio rerio) például a 17α-etinil-ösztradiol a 
herék kifejlődését hátráltatta [Fenske et al. 
2009]. A maszkulinizációs hatás, mind a ZZ 
(genetikai hímek), mind a Zw (genetikai nősté-
nyek) típusból funkcionális revertált neo-
hímeket (srZZ és srZw) képes előállítani [Liew 
és Orbán 2013]. A gyakorlati géntechnológia 
az ebbéli genetikai tudást használta fel az 
AquAdvantage GM-lazac esetében, ahol metil
-tesztoszteront alkalmaztak a reverz neo-
hímek előállításához. 
Különösnek gondolhatjuk a hüllők (Reptilia) 
ivardeterminációinak csoportonként eltérő 
eseteit, ahol a krokodil- és hidasgyíkfajoknál 
(Tuatara) nincs ivari kromoszómarendszer. 
További részüknél, pl. a gyíkoknál (Sauria) és 
teknősbékafajoknál viszont van. Genetikailag 
ez lehet X/y-rendszer is, ahol a sperma hatá-
rozza meg az utód ivarát. A kígyóknál a hímek-
re jellemző a ZZ (homogamétás) és a nősté-
nyekre a Zw (heterogamétás) ivari kromoszó-
mapár, tehát Z/w-rendszerben az utód ivarát 
az érett petesejt dönti el. Ez az ivardeterminá-
ció madárfajokra (Aves) is jellemző [Ezaz et al. 
2006]. Az emlősöknél csak X/y-rendszert talá-
lunk (XX – nőstény, míg Xy – hím). A halakra, 
teknősbékákra és gyíkokra a X/y-, Z/w- és TSD
-rendszer (TSD-rendszer – temperature-
dependent sex determination) vegyes előfor-
dulása jellemző. Ezt a sokféleséget találjuk a 
kétéltűeknél (Amphibia) is. 
Az ivari kromoszóma nélküli krokodilféléknél, 
de a teknősbékák többségénél is a keltetési 
hőmérséklet dönti el, hogy hímek vagy nősté-
nyek kelnek-e ki a tojásokból. Ez a fészektár-
sak párzását elvileg lehetetlenné tenné, de 
egy fészek alsó és felső szintjei szerint a fel-
sőkből esetleg nőstények, míg a hidegebb alsó 
szintekből hímek kelnek. 
A szexdetermináció, ahogy a halaknál már 
láttuk a genetikailag meghatározott ivaroknál 
is hormonális hatású anyagokkal felborítható. 

Ezen a területen Tyrone B. Hayes karmosbé-
kával és az atrazine* kukorica-gyomirtóval 
végzett kísérletei [Hayes et al. 2002, 2010] sok 
kutató fantáziáját ismételten megmozgatták. 
A karmosbéka (Xenopus laevis) ebihalai az 
atrazine* hatására (amely a kukoricatermesz-
tő körzetek tócsáiban számottevő mennyiség-
ben rendre előfordult) hermafrodita fejlődési 
irányt vettek, pontosabban a genetikailag 
hímnek (ZZ-kromoszómás) születő békákban 
több here- és több petefészek-szövettelep 
alakult ki (3. kép). 
Hayes és kutatócsoportjának 2010-es munká-
jában a genetikai hímeket sikerült atrazine-
kezeléssel tökéletesen feminizálni, amely so-
rán a kezelt neo-nőstény békák tesztoszteron-
termelése lecsökkent, gonádjaik aromatáz-
aktivitása mérhetővé vált, gégeméretük nős-
tényekre jellemzővé zsugorodott, heréik fejlő-
dése visszamaradt, spermiumtermelésük le-
csökkent, spermiumaik fertilitása alacsony 
volt, párzási viselkedésük nőstényekre jellem-
zővé vált. Párzásra is hajlottak normális hí-
mekkel, sőt kevés, ám életképes tojást is rak-
tak. Vagyis a hímek és nőstények között emlő-
sök esetén átléphetetlennek tűnő fiziológiai 
határ halaknál és kétéltűeknél is képlékeny 
még. 
 

Figyelmeztető jelek emberen 
Időzzünk el kicsit az emberi meddőség problé-
májánál. A férfimeddőség aránya emelkedő-
nek látszik, amit persze magyarázhat az is, 
hogy korábban ez a gyanú és kivizsgálása szin-
te csak a nőket érintette [Darvas et al. 2006, 
Vargas 2017]. Az általános egészségi állapotot 
illető problémák említhetők először (1. ábra), 
amelyek az ivarmirigyek működésüknek elég-
telenségét, ún. hipogonadizmust okozhatnak. 
A folyamat fiatalkori elégtelen hormonális 
működést eredményez – ami idős korban ter-
mészetesen is bekövetkezik. A túlsúlyosság és 
extrém soványság főként nőknél feljegyzett 
oka a meddőségnek, ami nyilvánvalóan táplál-
kozási vagy hormonális (pajzsmirigy) zavarok-
nak a következménye. Betegségek szövődmé-
nyeit is feljegyzik, s közülük a cukorbetegség,  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/01/03/lazc-a-hibridcsirkek-hallgatnak/
https://www.scientificamerican.com/article/experts-temperature-sex-determination-reptiles/
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 a lisztérzékenység, a mumpsz, a malária és a 
nemi betegségek a leggyakrabban emlegetett 
okok. Férfiaknál kiemelt helyen említik a here 
betegségeit, a here-visszértágulatot, az ondó-
vezeték és a prosztata problémáit. Nőknél a 
petefészek, a petevezeték, a méh és a méh-
nyálkahártya (endometrium) betegségei talán, 
amik kiemelhetők. A heréhez és a petefészek-
hez tartozó genetikai problémák rendkívül 
sokfélék lehetnek. Azok a mutagén ágensek, 
amelyek egyéb betegségeink kezelése során 
megjelenhetnek (pl. besugárzás, kemoterá-
pia), súlyosan befolyásolják a termékenysé-
günket. Itt sorolhatjuk fel a hormonrendsze-
rünket durván megzavaró gyógyszerezésünket 

is, amelyek közül a testépítők és esetenként 
élsportolók (vö. doppingolás) által fogyasztott 
anabolikus szteroidokat, valamint a fogamzás-
gátlásra használt gyógyszereinket külön ki-
emelhetjük. 
Meddőséghez vezethet többféle szenvedély-
betegség is, így az alkoholizmus, a drogozás 
(kiváltképpen a Cannabis) és a dohányzás 
(ebben a kadmiumszennyezettség fontos té-
nyező). Férfiaknál a sportok közül a biciklizést 
és lovaglást itt említik bár, ha az élsportok 
statisztikáját és a doppingolást nézzük, akkor 
talán a súlyemelés, a lovaglás, a birkózás, a 
judo, a boksz, a rögbi, az úszás és az atlétika is 
figyelmet érdemel. 

3. kép  Atrazine hatóanyaggal kezelt hermafrodita békák. A bemutatott minta 1 µg/kg atrazi-
ne kezelésben részesült. Az A az egész boncolt vese–mellékvese-ivarszervkomplexet mutatja. 
A B-E 8 μm keresztirányú keresztmetszetet mutat (Mallory trichrome módszerrel festve) az A. 
petefészkekben nincs pigment, ami jellemző a hermafroditákra (Fotó: Hayes és mtsai/PNAS) 

http://www.bdarvas.hu/publicisztika/kemiai_biztonsag/idn57
http://www.bdarvas.hu/publicisztika/kemiai_biztonsag/idn57
https://thenextweb.com/insider/2015/07/30/what-data-says-about-doping-in-the-tour-de-france/#.tnw_piIgjXkc
https://www.pnas.org/content/99/8/5476
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Mindezek előre bocsátásával tárgyaljuk a kör-
nyezetünkből érkező és többnyire a táplálko-
zásunkon/italfogyasztásunkon keresztül a 
szervezetünkbe kerülő hatásokat, amelyek 
termékenységünket és így a jövő generációkat 
érintik [Colborn et al. 1996]. Colborn és szer-
zőtársai vezették be a hormonálisan aktív 
anyagok (hormonally active agents, HAA) fo-
galmát, amelybe szervetlen (pl. arzén-, ólom-, 
kadmium- és higanyvegyületek) és szerves 
vegyületek egyaránt beletartoznak. Általában 
ez utóbbiakat emlegetjük gyakrabban környe-
zeti eredetű hormonmoduláns vegyületekként 
(environmental endocrine disruptors, EED). 
 

Férfimeddőség 
1992-ben a dán Elisabeth Carlsen a hímivar-
sejtek számának csökkenő tendenciájára hívta 
fel a figyelmet [Carlsen et al. 1992]. A dán 

spermabankban ~15 ezer mintát vizsgálva azt 
találták, hogy az 1940-es évek óta az ondó 
életképes spermiumszáma jelentősen csök-
kent, vagyis tendálunk az oligospermia esete 
felé. Carlsen szerint ennek köze lehet ahhoz, 
hogy hazájában fél évszázad alatt négyszere-
sére nőtt a férfiakat érintő genitális megbete-
gedések száma. Ennek a dán csoportnak az 
eredményeit igen sokan kritizálták 
(meglehetősen óriási a szórás a valóságos ten-
denciák meglátásához), de még ma is dolgoz-
nak ezen a területen, és 2012-re észleltek 
ugyan pozitív változást [Jørgensen et al. 
2012], de a mai dán férfiak negyedére jellem-
ző csak a megfelelő spermaminőség, míg a 
többiek legalább időszakos kezelésre szorul-
hatnak. 
Az Egyesült Államokban végzett vizsgálatok 
nem állapítottak meg hasonlót, bár a termé- 

1. ábra  A férfiak és nők hormonális megbetegedéseinek kapcsolata más beteg-
ségekkel és a hormonmoduláns vegyületekkel (Vargas 2017 nyomán)  
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szetes és stresszmentes környezetben élő fér-
fiak megtermékenyítő képességét ott is maga-
sabbnak találták. Nagyon érzékeny terület 
azonban ilyesmiben kutakodni, hiszen a kör-
nyezetszennyezés kapcsán gyártáshoz és ter-
mékekhez, azok súlyos gazdasági érdekeinek 
(pl. műanyag-, gyógyszer- és növényvédőszer-
ipar) sérelméhez érünk el. 
A terhesség korai szakaszában az embrió be-
ágyazódása igen kritikus hormonális szabályo-
zás (progesztogén/ösztrogén) alatt áll. Ennek 
zavara korai vetélésekhez vezethet, ami házi-
állatainknál jól ismert a Fusarium gombafajok-
kal fertőzött, fuzarotoxinos (pl. zearalenone, 
DON stb.) takarmányt fogyasztó nőstények-
nél. Ezeket a vegyületeket mikoösztrogének-
nek is nevezzük. 
Az aligátorok (krokodilfélék) példájával szinte 
egy időben olvashattunk az ún. yu-cheng be-
tegségről, ami Tajvanon fordult elő. Ilyen eset, 
egy évtizeddel korábban Yushō-ban (Kanemi 
Co., Japán) is előfordult már [Masuda és 
Schecter 2012] és 1300 embert érintett. Taj-
vanon egy rizsolajszállítmány okozta a problé-
mát, amelyet dibenzo-furán (PCDF) és társai 
(PCT és PCQ) szennyeztek. PCB-keverékkel 
(Kanechlor-400, -500) hűtött japán készüléket 
használtak a rizsolaj tisztítására. A hűtőkö-
peny megsérült, és a hűtőkeverék a rizsolajba 
jutott. Kétezer ember került kapcsolatba ezzel 
a szennyezett élelmiszerrel. A tünetek patta-
násokkal, bőr- és körömelszíneződéssel, vala-
mint a Meibom-mirigy túltermelésével kez-
dődtek a felnőtteknél. A Yushō-i csecsemők – 
akiknek mamája fogyasztott az olajból – a fel-
nőttekhez hasonló tünetekkel születtek, de 
ezek csak hónapokkal később múltak el, s a 
későbbiekben – különösen a fiúk – növeke-
désben visszamaradtak. Az érintett gyerekek 
IQ-ja alacsonyabb maradt, és szignifikánsan 
kisebb volt a hímvesszőjük (micropenis) [Chen 
et al. 1992]. A PCB-vegyületek felhasználása 
egyébként transzformátorállomásokon volt 
igen gyakori, s ugyan betiltásra kerültek, de 
tartós környezetszennyezők, még tengerek 
mélyén is kimutathatók, valamint számos 

ilyen régi transzformátor áll változatlanul szol-
gálatban. 
A fentieknél enyhébb tünetei is vannak a mag-
zati hormonális zavaroknak, ilyen például a 
hereleszállás elmaradása, vagyis a rejtettheré-
jűség. A here leszállását a fiúmagzat heréjé-
nek tesztoszterontermelése segíti, azonban 
magas ösztrogénszintnél ez a folyamat akadá-
lyozott. A növényvédő szerek (pl. vinclozolin*) 
kiterjedt használatával hozták ezt összefüg-
gésbe [Gray et al. 1994, Weidner et al. 1998], 
de a PVC-típusú műanyagok lágyítására hasz-
nált ftalátokat is gyanúsítják ezzel a hatással 
[Toppari et al. 2010]. Vannak, akik a kamasz-
kori heredaganatok előfordulásának gyakori-
ságemelkedését is a hormonmodulánsok ha-
tásának tartják [Nori et al. 2010]. 
A madarakon tapasztalt viselkedés köszönt 
vissza a gyógyszerként használt dietil-stilb-
ösztrolnál* (DES*) [Hines 2011]. A magzati kor-
ban való kitettség (az anyáknak a múlt század 
közepén éppen a terhesség megtartása miatt 
adták) növelte a későbbi leszbikus érdeklődés 
arányát és az ivarszervi daganatok gyakorisá-
gát. 
Lényegét tekintve már Hayes első eredményei 
elvezettek a triazin-típusú gyomirtók európai 
betiltásához (bár a hivatalos indok nem ez 
volt, hanem az, hogy ekkorra már ismertté 
vált, hogy a hatóanyag és maradékai a felszíni 
vizeket és talajvizet is elszennyezték, és az 
ivóvízben is megjelentek) [Darvas 2000], illet-
ve irányította a tudományos világ figyelmét 
ismételten a hormonmoduláns anyagok felé, 
hiszen a kétéltű fajok gyors fogyatkozása ezt a 
lépést elkerülhetetlenné is tette. 
Ezen a ponton következhetnek a rosszindulatú 
betegségek, amelyek között akadnak hormon-
függők is. Kiemelten ilyen a mellrák, amelyet 
igen korán kapcsolatba hoztak a klórozott 
szénhidrogének közé tartozó rovarölő szerrel 
[Iscan et al. 2002], a lindane* (γ-HCH*) ható-
anyaggal, de triazin-típusú herbicidekkel is. A 
lindane* és társainak Izraelből való kivonása a 
mellrák előfordulási statisztikájának javulását 
eredményezte. Az emlegetett klórozott szén- 

https://www.researchgate.net/publication/233720979_The_Yusho_and_Yucheng_Rice_Oil_Poisoning_Incidents
https://www.isglobal.org/en/-/iarc-monographs-evaluate-ddt-lindane-and-herbicide-24-d
http://www.wolf.sk/dok/pesticidy/bcancerreport.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/DNV3-JJN1-G8KE-TV19
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hidrogének (kiemelten HCH*) mellett a DPCE 
és ftalátok is felelősek lehetnek az endometri-
ózis nevű betegségben, ami endometriális 
rákban végződhet [Upson et al. 2013, Hunt et 
al. 2016]. A méhnyálkahártya-szigetek nem 
szokványos területeken való megtapadása (pl. 
hasüregben) vezet el ehhez a kórképhez. Mi-
vel ez a szövetféleség hormonálisan érzékeny, 
ezért eldobása követi a menstruációs ciklust, 
függetlenül attól, hogy megfelelő helyen van-
e a testben vagy sem. Mindez igen fájdalmas, 
gyulladásos folyamatokkal jár együtt. Ezt a 
betegséget iparból származó vegyületekkel is 
kapcsolatba hozták. Halogéntartalmú szerves 
vegyületek füstgázmosó nélküli égetőműben 
történő égetése közben (vö. hulladékégetők, 
ipari tevékenységek) az olyan vegyületeket 
(pl. PCB, PCDF, TCDD* stb.) tartalmazó korom 
hullik ki a környezetben, amelyek endometrió-
zist idézhetnek elő. 
Férfiaknál a prosztatadaganat rendkívül gya-
kori betegségfajta, amelyet ma inoperábilis 
esetekben az urológusok ösztrogénkezeléssel 
(korábban DES*) tartottak kordában, amit ma 
az androgéndeprivációs terápiák egyéb formái 
váltottak fel, mivel ilyenkor a daganatsejtek 
növekedése leáll, hiszen a növekedésüket ép-
pen az androgénhatású vegyületek növelnék. 
A klórozott szénhidrogén rovarölők közül az 
aldrin*-t, míg a foszforsav-észterek közül a 
fonofos*, malathion* (csípőszúnyog-állomány-
gyérítésre hazánkban is hosszú ideig használ-
ták) és terbufos* hatóanyagokat gyanúsítják 
prosztatarák okozásával [Koutros et al. 2013]. 
A környezeti hormonmoduláns anyagok kö-
zött több is szerteágazó hatású. Csökkentik, 
illetve befolyásolják az immunrendszer műkö-
dését (immunmoduláns hatásúak) [Repetto és 
Baliga 1996, Dietert 2015], ami a rosszindula-
tú sejtek felismerésében és eltávolításában is 
fontos szerepet játszik, de más hormonok te-
rületén is zavarokat okoznak, például pajzsmi-
rigy-tumorokkal is kapcsolatba hozzák néme-
lyiküket [Zeng et al. 2017]. 
Az Egyesült Államok Endokrinológiai Társasá-
ga két kitűnő összefoglaló munkát jelentetett 

meg: az elsőt 2009-ben [Diamanti-Kandarakis 
et al. 2009], míg a folytatását 2015-ben [Gore 
et al. 2015]. A két munka főként a hormon-
moduláció alapvegyületeinek hatását szemlé-
zi, így kiemelten foglalkozik a DES* nevű haj-
dani magzatvédő gyógyszerrel, a műanyag-
gyártásból ismertté vált biszfenol A-val és a 
PVC-alapú műanyagok gyártásából elhíresült 
ftalátokkal, amelyek közül a bisz-(2-etil-hexil)-
ftalát (DEHP*) nevű a legtöbbet emlegetett, de 
itt említhető a dibutil-ftalát (DBP*) is, melynek 
kozmetikumokban történő használatát az Eu-
rópai Unió már 1976 óta tiltja. Komoly teret 
szántak a PCB (poliklórozott-bifenilek) és PBB 
(polibrómozott-bifenilek) neveken ismertté 
vált vegyületeknek, amelyeket az iparban sok-
felé használtak (a PCB alapú Arochlor nevű 
termékek gyártója a Monsanto volt) és a nö-
vényvédő szerek közül a DDT*-nek, illetve né-
hány társának. Az endokrinológia releváns 
alapjait találhatjuk a 2009-es és 2015-ös írá-
sokban [Diamanti-Kandarakis et al. 2009, Gore 
et al. 2015], de a növényvédő szereket illető-
en a mai kutatások messze többről szólnak 
már. Közülük több mint száz hatóanyagot gya-
núsítanak hormonmoduláns hatásokkal. 
 

Hormonális betegségek és okaik 
A hormonmoduláns hatásokkal kapcsolatban 
néhány általános megjegyzés kívánkozik előre. 
Az ilyen hatások erős kor- és ivarfüggőséget 
mutatnak. Másként reagál a magzat/embrió 
és a fejlődőben lévő szervezet (poszt-
embrionális fejlődés), továbbá másként serdü-
lőkorú és a felnőtt vagy az idős ember. A hatás 
minden esetben késleltetett, tehát többségé-
ben nem gyors reakciókat várhatunk. A kör-
nyezetünkben/élelmiszereinkben ma már 
többnyire különféle – esetleg ellentétes hatá-
sú – keverékekkel találkozunk, amelyek egy-
mást gyengíthetik, de erősíthetik (szinergiz-
mus) is. A szójában termelődő fitoösztrogén 
(genistein) például tipikusan ilyen vegyület, 
amelynek a szerepére a prosztatarák megelő-
zését illetően figyeltek fel. Az afroamerikai 
férfiak körében a prosztatarák  kétszer gyako-
ribb, mint  a tofufogyasztó fehérek között  

http://oem.bmj.com/content/early/2017/02/15/oemed-2016-103931
http://oem.bmj.com/content/early/2017/02/15/oemed-2016-103931
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2726844/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4702494/?report=classic
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Kamaszkorban a gonadotropin-felszabadító 
hormon idő előtti szekréciója (gonadarche) 
már ivaronként eltérő korai fejlődést eredmé-
nyez. A kamaszkori hormonális zavarok követ-
kezménye a korai/kései menstruáció (pl. 
DDT*, PFOA) és a policisztás petefészek szind-
róma (polycystic ovary syndrome, PCOS – pl. 
biszfenol A, ftalátok). Kamaszfiúknál a herék 

fejletlensége (testis pubis), de a korai hereda-
ganatok is súlyos figyelmeztető jelek. 
Felnőttkorban a spermiumszám-csökkenés 
(oligospermia) alakulhat ki, amelynek követ-
kezménye a férfimeddőség lehet. Daganatfé-
leségek közül here- (pl. PCB) és prosztatada-
ganat (pl. biszfenol A) sorolható fel. Nőknél 
mell- (pl. DES*, TCDD*, PCDF, lindane*), pete- 

[Diamanti-Kandarakis et al. 2009]. Mostaná-
ban a jamgyökér szójához hasonló hatásáról is 
sokan beszélnek. Epidemiológiai tanulmányok 
szerint a prosztatarák előfordulását a 
chlorpyrifos, fonofos*, coumaphos*, phorate*, 
permethrin* és butylate* hatóanyagokkal való 
munka növelte. Különösen veszélyzetettek a 
permetezőmesterek. Az említett hatóanyagok 
közül Európában a chlorpyrifos még napjaink-
ban is használható. 
A hormonmoduláns anyagok nem feltétlenül 
követik szorosan a dózis/hatás-összefüggést, 
vagyis hatásuk nem monoton módon változik 
a dózis (koncentráció) emelkedésével. Emel-
lett a hatások nem csak a kezelt nemzedékre 
vonatkozhatnak, hanem a csíravonalon ke-
resztül ún. transzgenerációs hatások is fellép-
hetnek, ahol epigenetikus következményeken 
– a DNS metileződésén (pl. biszfenol A) és a 
hisztonok acetileződésén – keresztül az utód-
generációt is érinthetik [Gore et al. 2015]. 

A magzatkori hatások mindkét ivart érintik és 
a méhen belüli fejlődés-visszamaradás 
(intrauterine growth restriction, IUGR) említ-
hető (2. ábra). Fiúmagzatok esetében a here-
leszállás elmaradása (cryptochorismus – pl. 
DES*, ftalátok, DDT*, PCB) és a húgycsőnyílási 
rendellenességek (hypospadiasis – pl. DES*, 
ftalátok, vinclozolin*) a gyakorta emlegetett 
betegségek. Itt sorolható fel a pénisznöveke-
dési elmaradás (micropenis) (pl. DES*, PCB, 
dicofol*) jelensége is (lásd yu-cheng betegség), 
ami alacsonyabb IQ-értékkel is párosul. Ka-
maszkor előtti gyerekkorban (pre-pubertans) 
mindkét ivarban előfordulhat a mellékveseké-
reg korai androgéntermelése (adrenarche), 
ami mindkét ivarban a fanszőrzet korai megje-
lenését (pubarche) eredményezheti. Kislá-
nyoknál a mell korai fejlődését (thelarche – pl. 
ftalátok) az ösztradiolszint emelkedése okoz-
hatja. Ezekben az esetben a jelenség időpont-
jának eltolódása a probléma. 

2. ábra  Hormonmodulációval kapcsolatba hozott betegségek kor és ivar szerint  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/08/17/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-1-novenyvedo-szermaradek-mustra/
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 fészek- és hüvelydaganatok (pl. adenokarci-
noma – DES*) okaiként tartjuk számon a za-
vart hormonális miliőt, az endometrium meg-
telepedési zavarai (endometriózis – pl. TCDD*, 
PCDF, ftalátok, HCH*, mirex*; 4. kép) mellett, 
amely utóbbi endometriális rákban is végződ-

het. Férfiaknál a herefejlődés-visszamaradási 
tünetegyüttest (testicular dysgenesis syndro-
me, TDS) a cryptorchorismus-t, a hypospa-
diasis-t, az oligospermia-t és a hererákot fog-
lalja magában a betegségfonál (pl. PCB). 

A biszfenol A az egyik környezetünkből ki-
emelhető hormonmoduláns vegyület, melyet 
polikarbamát típusú műanyagok erősítésére 
(kopásállóságának növelésére) használnak 
[Mesnage et al. 2017]. Ez a vegyület már korai 
kitettséget eredményezhet, hiszen csomago-
lóanyagaink, otthonaink, járműveink és eszkö-

zeink szennyezettsége révén megjelenhet a 
kezdetektől a magzatvízben, vagyis rendkívül 
korán hatni kezd. 
A sperma minőségét tekintve a ftalátok (pl. 
DEHP*) hatását emelik ki, ami a PVC-típusú 
műanyagjaink révén jut elsősorban a szerve-
zetünkbe. Szintén megemlíthetjük a PCB- 

4. kép  Endometriózis (Mikroszkópos fotó: ultrasoundcare.com)  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/03/01/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-11-amit-csomagolaskor-es-fozeskor-mi-keverunk-az-eteleinkbe/
https://pirulakalauz.hu/2020/10/12/endometriozis-egy-sokakat-erinto-rejtelyes-betegseg/
http://www.ultrasoundcare.com.au/services/middle-years-endometriosis.html
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típusú vegyületeket, amelyek füstgázokban 
gyakoriak (pl. dibenzodioxinok), illetve régeb-
bi műanyagokban és egyéb termékekben 
égésgátlóként is alkalmaztak, és a hímeket 
veszélyeztető hormonális szindróma (TDS) 
hátterében is ott találhatjuk. 
A kutatási eredmények kezdetekben főként a 
szexszteroidok hatásának modulációjára kor-
látozódtak. Később kiterjedtek a különféle 
peptidhormonokra, majd a pajzsmirigy hor-
monjaira is. A tiroidszabányozás területén a 
perklorát (rakétatechnika, tűzijátékok), PCB, 
PBDE (égésgátlók) és biszfenol A is hasonló 
moduláns hatással tűntek ki [Gore et al. 
2015]. A kutatások a szerteágazó élettani kö-
vetkezményekre is kezdtek kiterjedni, s ma 
már a hormonmoduláns hatásokat a magas 
vérnyomás – cukorbetegség (diabetes) – zsír-
sav-lebontási zavar (dislipidemia) metabolikus 
szindrómával is kapcsolatba hozzák, amely 
korunk egyik népbetegsége, s következmény-
ként a kóros kövérséget (obesitas) is említik 
[Diamanti-Kandarakis et al. 2009]. Ezek együtt 
pedig a metabolikus szindrómának elnevezett, 
egyre gyakoribb tünetegyüttest jelentik. 
Álljunk meg egy pillanatra a biszfenol A ügyé-
nél, amelyről leírtak már minden rosszat. 
Közel 80 éve tudjuk, hogy xenoösztrogén 
(ösztrogénpótló gyógyszer hatóanyagaként is 
fejlesztésben volt az 1930-as években), és ki-
mutatták a vérből és vizeletből is [vom Saal és 
Welshons 2015], de piaca ennek ellenére tö-
retlenül száll az egekbe, pillanatnyilag évi 8 
millió tonna körül tart, és további gyártásbőví-
tést terveznek. Ezzel egyike nem csupán a leg-
nagyobb mennyiségben gyártott hormonmo-
duláns hatású anyagoknak, hanem az ember 
által előállított mesterséges molekuláknak is. 
Főként polikarbonát-műanyagok előállításá-
hoz és epoxigyanták előanyagaként használják 
fel. A polikarbonát-műanyagokat törés- és 
hőellenálló képességük teszik elterjedtté 
(szemüveglencsék, CD/DVD, mobiltelefonok, 
számítógépek, háztartási eszközök érintőkép-
ernyői és vázai), de autóalkatrészekben is elő-
fordulnak. Használják étel/ital tárolására szol-

gáló edényekben (pl. cumisüvegek, palackok, 
tányérok). A konzervdobozok és tárolóedé-
nyek belső felületét epoxigyantával vonják be, 
amivel az élelmiszer közvetlenül érintkezik. 
Használják PVC-csövek belső bevonására, va-
lamint hőpapírokban. Bankkártyás fizetési 
bizonylat formájában is sokszor érintkezhe-
tünk vele. Bőrön keresztül is felszívódik 
[Demierre et al. 2012]. Sokféle orvosi eszköz-
ben, autógumiban és fékfolyadékban szintén 
előfordulhat. Határértéke az Európai Unióban 
4 µg/ttkg. 
Hasonló a története a ftalátszármazékoknak 
is. Lassú, de hosszú ideig tartó párolgással 
szabadulnak fel a különböző termékekből. 
Ezeket az anyagokat a PVC (éves forgalma 35 
millió tonna volt 2005-ben) lágyítására hasz-
nálják. Műanyagburkolatainkban való előfor-
dulásukkal a környezetünk részei. Ftalátokkal 
lágyított PVC-t használnak az oxigénmaszkok-
hoz, katéterekhez, infúziós szerelékekhez és 
egészségügyi tároló tasakokhoz is. A ftalátok – 
közülük toxikológiai szempontból a DEHP a 
leginkább ismert – megtalálhatók flakonjaink-
ban, ruháinkban és műszaki cikkeinkben egy-
aránt. A ftalátok a bőrbe könnyen beszívód-
nak, színtelenek és szagtalanok, ezért még 
parfümökben is alkalmazzák őket akár 1%-nál 
is nagyobb töménységben, hogy az illatanya-
gokat magukkal szállítva meghosszabbítsák a 
hatásukat. Legtöbbször csak parfume vagy 
fragrance kategóriák alá sorolva kerülnek fel-
tüntetésre az összetevők közt. A PCB-
származékok felhasználása a gumi- és gyanta-
alapú műanyagoknál, festék- és papírgyártás-
nál gyakori, így épületeinkben szinte minden-
hol előfordulnak. A Stockholmi Egyezmény 
szerint 2001-től nem gyártható ilyen vegyület, 
de lassú lebomlásuk miatt együtt élünk velük. 
Napjainkban sokat beszélnek a perfluór-
oktánsav (PFOA) származékairól, amelyeknek 
hormonmoduláns hatása szintén ismertté 
vált. A fluoropolimerek szőnyegekben, azok 
tisztító folyadékaiban, vízálló túra- és sportru-
hákban, teflonedényekben, mikrohullámú 
sütőben pattogatható kukorica zacskójában és  

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol79/mono79.pdf
http://kockazatos.hu/anyag/biszfenol-bpa
http://www.prnewswire.com/news-releases/bisphenol-a--a-global-market-overview-300282092.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/bisphenol-a--a-global-market-overview-300282092.html
http://kockazatos.hu/anyag/vinil-klorid
http://kockazatos.hu/anyag/polikl%C3%B3rozott-bifenilek-%E2%80%93-pcb-k
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1. táblázat  A hormonmoduláns hatással kapcsolatban gyakorta emlegetett ve-
gyületek IARC szerinti rákkeltési, valamint az EU prioritási besorolásai 

ipari hulladékokban gyakori előfordulásúak. 
Legtöbbet emlegetett hatásuk a kései menst-
ruációval és a pajzsmirigyrákkal kapcsolatos. A 
DuPont által 1951 óta gyártott teflon alap-
anyaga, a perfluór-oktánsav 1947 óta ismert. 
PFOA kimutatása felszíni (Ohio folyó) és ivóvi-
zekben lehangoló meglepetés volt az amerika-
iak számára, bár az EPA 15 éve tud erről a ve-
szélyről. A felmérések szerint közel 70 ezer 
lakos fogyasztott szennyezett ivóvizet a feltárt 
eset kapcsán. A monitorozás tehát az ivóvíz-
bázisokat érintette elsősorban, illetve a kato-
nai kiképző táborokat és repülőtereket, hiszen 
a tűzoltáshoz használt hab is tartalmazta eze-

ket a vegyületeket. Ausztráliában 30 év után is 
kimutatható volt olyan területeken, ahol ezzel 
tűzoltási gyakorlatot végeztek, jelezve a rend-
kívüli megmaradóképességet. 
Nyugat-Kínában a PFOA mellett a perfluór-
oktán-szulfonát (PFOS) is kimutatható volt az 
elszennyezett környezetben. Ezek a vegyüle-
tek megjelentek az érintett állatok tejében és 
tejtermékeiben, ami a helyiek joghurton ke-
resztüli kitettségét idézte elő [Xing et al. 
2016]. Az iparban alkalmazott hormonmo-
dulánsok IARC szerinti rákkeltő besorolását a 
1. táblázatban foglaltuk össze. 

Az Európai Unió felülvizsgálati listája 
Az Európai Unió előzetes hormonmoduláns 
listáján ott találjuk a felsorolt anyagokat és 
társaikat. I-es minősítést kapott a biszfenol A, 
ftalátok, PCB, PBB, PCDF, TCDD*, rezorcinol 
(fertőtlenítő szer, festék- és műanyaggyártás-
nál is használt), sztirol (műanyaggyártás alap-
anyaga); II. minősítést kaptak számos ftalát és 
PCB vegyületek, nonil-fenol (detergens), 
TCDF; III-as besorolást kapott a benzofenon 
(UV-szűrő), ETU (a ditiokarbamát-típusú gom-
baölő szerek gyakori szennyező anyaga), 
mestranol* (szteroidszerkezetű gyógyszer), 
egyes ftalátok és PCB vegyületek, mosapride 

(anorexiában szenvedő kutyák gyógyszere) és 
vinil-acetát (műanyaggyártás alapanyaga). Az I
-es jelűek esetében a legnagyobb az előzete-
sen számított kitettség. A hormonmodulánsok 
területén való hatósági rendrakás nem is ke-
vesek szerint lassan halad, ami talán nem is 
meglepő olyan területeken, ahol a gazdaság a 
környezet-egészségüggyel frontálisan ütközik. 
 

Hormonmodulánsok 
A kozmetikumokon például gyakorta találjuk 
azt a feliratot, hogy parabénmentes, ami elő-
nyösnek tűnik számunkra. Arról is találunk 
viszont írásokat, hogy nagyságrendekkel gyön-
gébb a hatása ezeknek a szintetikus vegyüle- 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://theconversation.com/should-you-be-worried-about-pfoa-in-drinking-water-heres-what-we-know-56463
http://www.ewg.org/enviroblog/2016/04/epa-must-act-now-protect-public-teflon-chemical-drinking-water
http://www.themanufacturer.com/articles/tensions-build-after-toxic-pfos-and-pfoa-chemicals-found-in-australia/
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/veszelyes-vegyi-anyagok-divatban
http://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/
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teknek [Boberg et al. 2010], mint a természe-
tes hormonoknak. Az ösztrogénhatást lehet 
mérni a bioszintézis kulcsenzimén (pl. aroma-
táz), a receptoron és az ahhoz való kötődésen 
[Kojima et al. 2004], a termelődés szintjén, az 
aktivitás mérőszámain, de a következményein 
(pl. a magzatra vonatkozó hatásokon) is.  
Gerincesekben aktív szteroidhormon többféle 
van, termelődésüket neurohormonok irányít-
ják, vagyis utóbbiakon keresztül is befolyásol-
ható a rendszer. Találunk adatbázisokat, ahol 
a máj és hasnyálmirigy állapota is a megfonto-
lás tárgya [Marx-Stoelting et al. 2014], hiszen 

hormonjaink hatása nagyon is sokféle, és azt 
is észre kell vennünk, hogy pajzsmirigy- és 
mellékvesehormonjainkkal (vagyis metaboliz-
musunkat befolyásoló hormonjainkkal) kap-
csolatban is bővül a tudásunk [Del Pino et al. 
2016, Schug et al. 2016]. 
A bennünket ért hatások igen sok irányból 
érkezhetnek (3. ábra). A természetben megta-
lálható és az ipar által előállított vegyületek 
csak bizonyos csoportjai (HAA az ábrán belül) 
kritikusak a számunkra. Tárgyalásuk miatt cso-
portokra bontom majd az áttekintésüket. 

3. ábra  Fontosabb hormonálisan aktív anyagok (HAA) és eredetük vázlata  

A hormonálisan aktív vegyületek italainkon és 
élelmiszereinken keresztül érnek el bennün-
ket (4. ábra). Ezek egy része természetes ere-
detű lehet, más részük szintetikus. A kémia 
virágkorában és a toxikológia fejletlenségének 
korában (múlt század közepén) elképesztő 
mennyiségű, perzisztens klórozott szénhidro-
gén került a környezetünkbe. Elenyésző 
mennyiségben hasonló biológiai hatású ve-
gyületekkel a hajdani vulkáni tevékenység is 

szolgált. Különösképpen felülvizsgálatra szo-
rulnak a műanyagipar anyagai (minden ita-
lunkkal és élelmiszerünkkel kapcsolatba kerül-
nek, bár a keményítő-/cellulózalapú műanyag-
jaink révén látni véljük a fényt az alagút vé-
gén), a növényvédőszer-ipar termékei (részle-
tesen később) szabályozásának pedig az em-
beri és állatgyógyszerekre vonatkozóval ha-
sonló szigorúságúnak kellene lennie. Különös-
képpen azért, mert nem betegség ellen tuda-  
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tosan, a gyógyulás reményével (vö. gyógysze-
rek fő- és mellékhatásai) juttattunk a szerve-
zetünkbe valamit, hanem rejtett szennyezés-
ként (vö. szermaradékok) ajándékba kapjuk 
ezeket. 
Háztartásunk része lesz sokféle anyag, me-
lyeknek közös jellemzője, hogy végül hulladé-
kokban jelennek meg, majd esetleg hulladék-
égetőkbe kerülve füstgázok formájában szó-
ródnak ki a környezetünkben. Ezért fontos a 
magas hőmérsékletű égetéstechnológiák 
(plazmatechnológia) alkalmazása, a keletkező 
füstgázok gyors hűtése, valamint füstgázmosó 
vagy hatékony porleválasztás használata a 
füstgázok kibocsájtás előtt. A műanyaghulla-
dékok esetleg hulladéklerakóba kerülnek, 
ahonnan – műszaki védelem híján – a vízold-
ható vegyületek megkezdik útjukat a felszíni 
és talajvizek felé. 

Ez a perzisztens anyagok esetében egyféle 
szennyezés-recirkulációt jelent, amit segít a 
bioakkumuláció és a biomagnifikáció jelensé-
ge [Darvas és Székács 2006]. Mindez rendkí-
vüli következményekkel járhat, mint például 
az Északi-sarkon élő jegesmedvék kiemelt ex-
pozíciójával. A Földön uralkodó szélirányok és 
áramlatok az Északi-sark felé terelik a klóro-
zottszénhidrogén-tartalmú csapadékot és a 
vízi prédaállatokat. A szennyezők az itteni hi-
degben még kevésbé bomlanak (vö. hűtőszek-
rény-effektus), mint a melegebb, déli vidéke-
ken, így a terület csúcsragadozói (jegesmedve 
és követője a sarki róka, valamint az eszki-
mók) klórozottszénhidrogén-kitettsége a leg-
jelentősebbé vált. Immunológusok szerint a 
kitettség és a következtében fellépő immun-
szupresszió miatt mára az itteni gyerekek vak-
cinázása is problematikussá vált [Repetto és 
Baliga 1996]. 

4. ábra   Fontosabb hormonálisan aktív anyagok (HAA) és környezeti útjuk vázlata  

http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn4007
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A természetes környezetünkben többféle ne-
hézfémsót találunk. Az arzén-, hi-gany-, kad-
mium- és ólomsókat vádolják hormonmo-
duláns hatással. A hazai ivóvizeink arzén-
szennyezettsége jól ismert, amint régi házaink 
ólomszerelvényei is. Tengeri halakkal és tinta-
halakkal viszont higany- és kadmiumszennye-
zettséget vásárolhatunk. Meghökkentő talán, 
hogy kardhalféleségeket (Xiphias gladius, Ma-
kaira indica, M. nigricans) – ínyencek figye-
lem! – higanytartalom nélkül szinte nem is 
rendelhetünk már, de a cápauszonyleves és 
cápasteak készítésre is használt cápaféléknél 
(Prionace glauca, Isurus oxyrhinchus, Muste-
lus mustelus) is gyakorinak nevezhető ez az 
állapot. A tonhalféléket (Thunnus fajok, fő-
ként T. albacares) is itt sorolhatjuk fel. 
Természetes előfordulású fitoösztrogénekben 
gazdag táplálékaink a szója, amelynek geniste-
in-, valamint a lucerna, melynek coumestrol-
tartalma figyelemre méltó. A szója fogyasztá-
sát Ázsiában emlő- és prosztatarák megelőzé-
sére javasolják. A gabonaféléken károsító Fu-
sarium-fajok többféle fuzarotoxint is termel-
nek. Közülük a zearalenone (malacoknál a pé-
ra vérbőségét eredményezi) és a DON mikoto-
xinok azok, amelyeket mikoösztrogénekként 
ismerünk, s amelyek előfordulása fertőzött 
gabonában várható. Reprodukciós zavarokat 
okozhatnak a sertésállományunkban, s hason-
ló hatásokra emberen is számítani kell. 
A vegyipar által előállított vegyületek sokféle 
célt szolgálnak, és nyilvánvalóan nem ártó 
szándékkal kerültek a környezetünkbe. Ezek a 
természetidegen anyagok (xenobiotikumok) 
vezető szerepet játszanak a hormonmoduláns
-kutatás (pl. xenoösztrogének) ügyében, 
ahogy ezt műanyagok területén is láthatjuk. 
Sokszorosan halogénezett műanyagjaink to-
vábbi problémája, hogy égetéskor biológiailag 
még aktívabb vegyületek (pl. PCB, TCDD*, 
PCDF stb.) keletkeznek, amelyek füstgázmosó 
nélkül a korommal kiszóródnak a környeze-
tünkben és például legelő állatok (kiemelhető 
a szarvasmarha) révén a tejbe és tejtermékek-

ben ismételten az élelmiszerláncba kerülnek. 
A halogénezett szénhidrogének az emberi civi-
lizáció eredményeként így egyfajta cirkuláció-
ra képesek. 
Természetesen az állatok lipidgazdag szövetei 
(pl. csontvelő, gonádok, emlő stb.) is raktároz-
zák ezeket a vegyületeket. Halogéntartalmú 
vegyületeket égető ipari tevékenységek körze-
tében tehát bioállattartás nem javasolható. Ez 
az oka a kerti szemétégetés tiltásának is, hi-
szen a hozzáadott műanyagzacskókkal ezt a 
helyzetet a kert végében mi is elő tudjuk állí-
tani. Sok gond akadt már ilyen területekről 
vásárolt olcsó kaszált téli takarmánnyal is, ami 
előtt egy dunántúli nagy biogazda is értetlenül 
állt, míg kiderült számomra, hogy olcsó takar-
mányát egy hajdani orosz lőtér területén ka-
szálták. Ugyancsak nem véletlen a hajdani 
DDT*-gyártók (pl. Budapesti Vegyiművek) ipar-
telepeinek körzetében a giliszták és rajtuk ke-
resztül a szabadtartású tyúkok tojásainak 
DDT*-tartalma sem, hiszen a körzetben lévő 
talaj a mai napig szennyezett [Oláh et al. 
2016]. 
Háztartásunk viszonylag egyszerűbben felgön-
gyölhető problémája a detergensek kérdése, 
amelyek közül az alkil-fenolokat emelhetjük 
ki. Közülük a nonil-fenolok nevét halljuk sok-
szor, s azért is, mert mosószereink gyakori 
előanyagát képezik. Az EU szigorúbban ítéli 
meg ezt a csoportot, mint az EPA. A nonilfenol
-etoxilát a műanyag-, bőr- és textiliparban is 
gyakori előfordulású; évi forgalmát ~200 ezer 
tonnára becsülik. A ruházatunkban előforduló 
hormonmoduláns vegyületek (detergensek, 
vízállóság-növelők és égéscsillapítók) ellen a 
nemzetközi civilszervezetek kiterjedt kam-
pányba kezdtek. Oldószereink közül a glikol-
étereket éri sokféle kritika. Közöttük jégoldó, 
fagyásgátló, festék- és kozmetikai termékek is 
vannak. 
Kozmetikumainkban tartósításra használjuk a 
parabéneket (E214 – E219). Ez az egyik olyan 
vegyületcsoport, amelytől való mentességet 
kívánatosnak tartjuk. Főként a parabéntartal- 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/01/04/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-7-nehezfemek/
https://www.3trois3.com/cas-clinique-du-monde/intoxication-par-les-mycotoxines-dans-un-elevage-de-truies_10398/
https://www.3trois3.com/cas-clinique-du-monde/intoxication-par-les-mycotoxines-dans-un-elevage-de-truies_10398/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Haztaji-tojasokat-vizsgalt-a-Greenpeace-az-Illatos-ut-kornyeken/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megerkezett-hazankba-is-a-vilag-egyik-vezet-meregkeverje-a-GAP/
http://kockazatos.hu/anyag/glikolok-%C3%A9s-glikol-%C3%A9terek
http://kockazatos.hu/anyag/glikolok-%C3%A9s-glikol-%C3%A9terek
http://kockazatos.hu/anyag/parab%C3%A9nek
https://zoldgondoskodas.hu/karos-hatasok-es-vegyszerek/terhesseg-alatt-kerulendo/terhes-vagy-8-kozmetikai-osszetevo-amit-azonnal-felejts-el
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mú dezodorokat hozták összefüggésbe mell-
rák kialakulásával [Darbre et al. 2004], azon-
ban az IARC ezt eddig nem erősítette meg. 
Naptejek és -olajok UV-szűrői is kritika tárgyát 
képezik. A benzofenonokat UV-szűrőként 
használják. Ennek hormonmoduláns hatásán 
túlmenően vízi ökoszisztémákban igen mérge-
zőnek bizonyult, és nehezen is bomlik. A ben-
zofenonok közül a BP-3 (benzofenon-3) a leg-
ismertebb termék. 
A tesztoszteront és az anabolikus hatású szár-
mazékait egyaránt rákkető hatással gyanúsít-
ják (2A). A DES* – már senkinek sem képezi az 
érdekét a védelme – hatásának példái min-
denhol megtalálhatók az endokrinológiában, 
de a tamoxifen nevű hatóanyag (amit éppen 
mellrák ellen vetettek be) rákkeltő hatása (1) 
sem titok. A mai napig különlegesen érzékeny 
területnek számít a fogamzásgátlásra használt 
gyógyszereinkről beszélni, de vajon miért, ha 
az ösztradiolt és a tesztoszteront is rákkeltés-
sel gyanúsítja az IARC? 
Azt találjuk a szakavatott dokumentációkban, 
hogy a menopauzás ösztrogénkezelés bizo-
nyosan rákkeltő, mint a szintén menopauza 
során alkalmazott ösztrogén-progeszteron 
kombinált kezelés is (1). Ugyancsak rákkeltő 
az ösztrogén-progeszteron kombinált fogam-
zásgátlás (1) is. Aligha kell bizonygatni, hogy 
az eredeti hormonokhoz hasonló szteroidve-
gyületek (a menopauza kezelése – mestranol*; 
fogamzásgátlás – cyprosterone, ethinylestra-
diol*, lynestrenol*, megestrol, norethisterone, 
norethynodrel*) úgyszintén rákkeltők (állat-
kísérletekben ezt bizonyították), és hogy ezt a 
tulajdonságukat éppen hormonmoduláns ha-
tásuk révén érik el. Szóval használjuk ezeket, 
csakhogy a sokféleségünk következtében alig-
ha jósolható meg, hogy ki tartozik az érzékeny 
és ki a tűrőképes csoportokba. Tehát a velük 
való fogamzásgátlás egyféle önként vállalt 
súlyos kockázat. Jó lenne, ha a vállalás súlya 
az érintett nőkben is tudatosulna. Nyilván a 
fenti az egyik oka annak, miért kezeljük a min-
dennapi életünkbe máshonnan beköszöntő 
fenyegetéseket is elhanyagolhatónak, hiszen a 

gyógyszeres fogamzásgátlás mellékhatásait – 
úgy tűnik – nem engedjük a tudatunkig elha-
tolni, mint ahogy a dohányzással kapcsolatos 
súlyosan megszenvedett tudásunkat sem. 
Szinte minden anyag a csatornában és a hulla-
dékban végzi. A városi hulladékégetők klóro-
zott szénhidrogénjeiről már sokat tudunk. Ta-
lán a perklorátok említhetők még itt, amelyek 
nem a füstgáz részei, de a rakéta- és pirotech-
nika (tűzijátékok) révén a környezetünkben 
nem számítanak ismeretlennek. A szennyvíz 
rövidebb-hosszabb (ez utóbbi szűrést/kezelést 
feltételez) út után eléri a felszíni vizeket és 
ennek megfelelően jelennek meg abban hor-
monhatású szennyezések (mosó-, mosogató-, 
gyógyszer- és növényvédőszer-maradékaink). 
A vízi szervezetek közül a halak, kétéltűek és 
hüllők mesélhetnének arról, hogy mindezt 
miként lehet túlélni, hiszen a nonil-fenolok, a 
biszfenol A, a ftalátok és fogamzásgátlók min-
den városi szennyvíz részét képezik már, így a 
felszíni vizeinkben is megjelenhetnek [Andrási 
et al. 2013, Faludi et al. 2015]. Atrazine* ható-
anyagú kukorica-gyomirtót a Balaton mélyi-
szapjában is kimutattak már [Darvas 2000], és 
mi is mértük, ahogy a hajdani Nitrokémia Ipar-
telepek felőli kis érben tartott a tó felé. Üdü-
lőkörzetünkben az UV-szűrők, míg mezőgaz-
dasági területeken a növényvédő szerek is 
kimutathatók [Székács et al. 2015]. 
A kémia hőskorában – amikor a gyógyszerek 
szelektivitásában hittünk – az ipar sietett a 
növényvédelmi problémák megoldására. Igen, 
azok a cégek, amelyek a gyógyszereket is 
gyártották. Az akkori toxikológiai tudásunkkal 
azt hittük, hogy csak idő kérdése az, hogy min-
denre megtaláljuk a megfelelő kémiai megol-
dást. Ma a géntechnológiáról gondoljuk 
ugyanezt. 
Kereskedelmi indíttatásból a növényvédő sze-
reket (peszticid) a termelésben betöltött funk-
ciójuk szerint gombaölő szerekre (fungicid), 
gyomirtó szerekre (herbicid) és állatirtó sze-
rekre (zoocid, inszekticid) osztjuk fel. Mivel  
igen sok idetartozó hatóanyag áll hormonmo- 

http://www.femina.hu/szepseg/kozmetikumok_karos_osszetevoi
http://www.inchem.org/documents/iarc/vol21/testosterone.html
http://www.inchem.org/documents/iarc/suppl7/androgenicsteroids.html
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100A/mono100A-16.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100A/mono100A-13.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono6.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono6.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100A/mono100A-17.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol91/mono91-7.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100A/mono100A-19.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100A/mono100A-19.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol79/mono79.pdf
http://www.agrarunio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:ftalatot-talaltak-a-tiszaban-szennyezok-a-tiszai-arterben-felhalmozodott-pet-palackok&catid=2:hirek&Itemid=101
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914013004529
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duláns gyanú alatt, ezért ebben a csoportosí-
tásban tárgyaljuk majd ezeket. Előre bocsát-
juk, hogy rendkívül szerteágazó és folyamato-
san bővülő tudásterületről (vö. tiroidszabályo-
zás gátlói) van szó, vagyis számos, részben 
eltérő listát találhatunk, így sokféle hatás-
irányt is. Az itt megjelenő adatok támaszkod-
nak a tudományos cikkekben, összefoglalók-
ban, könyvrészletekben és könyvekben meg-
jelenő hatásokra, és használják az EU ebbéli 
előirányzatát is [Damstra et al. 2002, Kojima 
et al. 2004, Diamanti-Kandarakis et al. 2009, 
Eldridge és Stevens 2010, Mnif et al. 2011, 
Bergman et al. 2013, Gore et al. 2015]. A köz-
zétett lista az EU ebbéli munkáját tervezi, és 
amit 2014-től – lassú és kompromisszumos 
megoldásai miatt – már sokan és joggal kriti-
zálnak. Van olyan vegyület (a műanyag-
gyártásból elhíresült biszfenol A) is, ami eseté-
ben nyolcvan éve tart ez a kitartó várakozás. 
 

Gombaölő szerek 
A növényeknél gyakori gombás megbetegedé-
sek kivédésére a kémia hamarosan igen sokfé-
le permetezhető vegyületet kínált fel. Az Eu-
rópai Unió előzetes listája az évtizedek óta 
sorakozó tudományos eredmények alapján 
állt össze. Jelentősen túllépett már a tributil-
ón-származékokon (TBT*, hajókon alkalmazott 
gombaölő fafestékként terjedtek el legin-
kább), a vinclozolin* és a prochloraz hatóanya-
gokon [Vinggaard et al. 2006, Diamanti-
Kandarakis et al. 2009, Lemos et al. 2011], 
amelyeket korábban gyakorta emlegettek. 
Sokféle in vitro és in vivo munkára támaszko-
dik a mai tudásunk [Mnif et al. 2011], amelyek 
összevetése ma már alig lehetséges. Igyek-
szünk azért találékonyak lenni, mégis csak az 
emberi faj (sőt a gerinces fajok) jövője múlhat 
ezen. A kockázatkezelő európai csoport, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) is 
kidolgozott egy sémát, amely alapján a három 
éve halogatott munkáját megkezdi, továbbá 
az EFSA és az ECHA 2016-ban elkezdte egy 
útmutató kidolgozását a hormonmoduláns 
hatású vegyületek azonosításához az 

528/2012/EU és 1107/2009/EK rendeleteknek 
megfelelően [Európai Parlament és a Tanács 
2009, 2012]. Ebben döntő szempont a kitett-
ség értékelése, amely részben az eddig fel-
használt (gyártott) mennyiség függvénye, illet-
ve aminek környezeti sorsát a megmaradó 
képesség (perzisztencia) befolyásolja. A gyár-
tott mennyiség azonban bizalmas természetű 
adat; nem szívesen szellőztetik, így ha találunk 
is effélét, a pontosságát biztosra nem vehet-
jük. 
Marad a környezetanalitika. Hazánkban na-
gyon csekély ez az aktivitás, az állam erre for-
dított figyelme/támogatása alig mérhető. 
Ilyesmire valók lennének a környezeti monito-
rozási rendszerek, amelyek legalább veszélyes 
anyagok esetében nyomon követik a környe-
zetünkben a súlyos változásokat. A felszíni 
vizek monitorozása törvényszerűen idetartoz-
na, de nálunk a VITUKI – igaz hosszas leépülés 
után – egyszer csak eltűnt. Ki követi, akkor a 
felszíni vizeinkben és milyen mintaszámmal az 
élőrendszerek állapotát? 
Az EU bizottsága mára választott a gyanúsított 
hatóanyagok közül, vagyis I jelölést kaptak a 
legégetőbb ügyek és ezt követik a kevésbé 
sürgetők. A hormonmoduláns hatás elképesz-
tően csekély mennyiségek esetében is jelent-
kezik már [Vandenberg et al. 2012], példaként 
a glyphosate [Darvas és Székács 2016] gyomir-
tó, és a gombaölő hatású chlorothalonil* 
[McMahon et al. 2011], vinclozolin* [Eustache 
et al. 2009], illetve maneb* hatóanyagok 
[Manfo et al. 2011] sorolhatók. Az írásunkban 
megjelenő hatóanyagok nem tartalmazzák 
valamennyi gombaölőt, amit tetten érhetünk, 
csupán a legfontosabbnak tűnő 30-at (2. táb-
lázat). 
A növényeket megbetegítő mikroszkopikus 
gombák igen sokfélék és eltérő az érzékenysé-
gük a gombaölő szerekre [Gang et al. 2015]. 
Az európai hatóanyag-revízió ezt a csoportot 
érintette eddig a legkevésbé, aminek oka, 
hogy az elemzők nem találtak helyettesítő 
technológiákat. Azt mondhatom tehát, hogy 
gombaölő szerként ma szerte a világon sokfé- 

http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
http://greenfo.hu/hirek/2012/06/01/elszall-a-hajo-a-vituki-vegnapjai
https://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_main.pdf
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le szükségtechnológiát alkalmazunk, amelyek 
közül többnek már régóta nem kellene a kör-
nyezetünkben lenni. Ilyenek a rákkeltéssel 
gyanúsított chlorothalonil* [Raman 2014], 
vagy a sokféleképpen elmarasztalt ditiokarba-

mátok (pl. daganatkeltő és teratogén hatások 
– mancozeb, genotoxikus, DNS károsító hatás 
– maneb*, mancozeb, zineb*) [Garrett et al. 
1986, Darvas 2000, 2016, Miranda-Contreras 
et al. 2005]. 

2. táblázat  Néhány az EU által hormonmoduláns hatással gyanúsított gombaölő szer 
Megjegyzések: * – hiányos; III-as besorolás; A – aktivitás; b – kötődés; c – követő sejtaktivitás; g 
– génaktivitás; i – gátlás; I – magas kitettség; II – közepes kitettség; III – alacsony kitettség; m – 
moduláció; M – metabolizmus; n – növelés; P – produkció; R – receptor; t – magzati toxicitás; T 
– trophormonok; w – gyönge; X – X receptor; Z – menstruációs zavar; a vastagon szedett ható-
anyagok még használhatók hazánkban; a pirossal szedett hatóanyagokat az IARC vagy az EPA 

rákeltéssel gyanúsítja 

A 2. táblázatban a hatóanyagok mérlegelése 
után két nagy csoport el kell, hogy gondolkoz-
tasson bennünket, a ditiokarbamátok 
(mancozeb, metiram, thiram és ziram) és a 
konazolok (difenoconazole, epoxyconazole, 
metconazole, penconazole, propiconazole és 
tebuconazole). E két csoporttal együtt kétség-
telenül fontos oszlopok dőlnek ki majd a gya-
korlati növényvédelem alól. Környezet-
egészségügyi megítélés után etikus azonban 
hormonmoduláns és rákkeltéssel gyanúsított 

hatóanyagokkal élelmiszernek szánt termést 
védeni? Elmondják ezt a felhasználó gazdák-
nak a gyártók, a kereskedők és az engedélye-
zők, majd azok a fogyasztóknak? Azt gondol-
juk, hogy az európai biopiacokat/bioboltokat 
látogató fogyasztók már megérteni véltek va-
lamit. Mindez a tudománnyal kapcsolatos 
szkepszissel is kapcsolatba hozható. A múlt 
századi vegyipar óriásit bukott korunk toxiko-
lógiai vizsgálataiban. 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/21/novenyvedo-szeres-ugyek-szeljegyzetei-pityokabogar-vagy-amit-akartok/
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A ditiokarbamátok szinte hihetetlen, hogy 
eddig túlélték az európai hatóanyag-revíziót. 
Egy közös gyártási szennyezettségük, valamint 
az etilén-bisz-ditiokarbamátok bomlástermé-
ke (ethylenethiourea – ETU) a bajok kiemelt 
forrása, amely vegyületről többek között tera-
togén és daganatkeltő hatása már igen régóta 
ismert [Seiler 1974, Chhabra et al. 1992]. Le-
hetne minőségbiztosítással a szennyezettség 
arányát minimalizálni? A gyakorlati növényvé-
delem a helyettesítés problémájával érvel. Mit 
használjon helyettük? Az egészségügy ilyenkor 
előzékenyen félreáll. „Etetni kell a népet” – 
mondják a gazdasági vezetőink. 
A konazol hatóanyagokért való svédasztal 
melletti aggódás már akkor elkezdődött, ami-
kor csak egy vázlat volt még az EU részéről. 
Ma terjedelmes lista van, és számos elmarasz-
taló tudományos eredmény. Lényeges, hogy 
ahogyan az antibiotikumokat sem használhat-
ja a gyakorlati növényvédelem, úgy konazolo-
kat sem használhatna, mivel a vegyületcso-
portot életmentő célú, elsősorban felületi és 
szisztémás gombás fertőzések megelőzésére, 
illetve kezelésére használjuk az egészségügy-
ben [Sheehan et al. 1999]. Ekkor még egy szót 
sem szóltunk arról, hogy hormonmoduláns, 
májkárosító hatásaikon túlmenően sok ide 
tartozó vegyületet rákkeltéssel is gyanúsíta-
nak [Mnif et al. 2011, Hester et al. 2012, Tver-
dek et al. 2016]. Tüdőmikózissal szemben ta-
lán elfogadható alternatíva a hosszabb távú 
kitettség után következő daganat, de szerma-
radványként élelmiszerben semmi nem áll a 
mérleg másik serpenyőjében, amiért ezt a 
súlyos kockázatot a fogyasztónak ép ésszel 
vállalnia kellene. 
Marad a végére egy fogós kérdés. A növény-
patogének (vö. Fusarium spp. – fuzarotoxinok) 
és raktározási kártevők (vö. Aspergillus spp. – 
aflatoxinok) között több olyanok is vannak, 
amelyek – ember- vagy állategészségügyi 
szempontból káros – mikotoxinokat termel-
nek. Ezek a vegyületek éppen úgy hormonmo-
dulánsak, esetleg rákkeltők [Milicevic et al. 
2010, Kourousekos et al. 2015], mint néhány 

gombaölő szer, amit mikroszkopikus gombák 
ellen felhasználunk. Igazi patthelyzet – gon-
doltuk még nem olyan régen –, ma azonban a 
rezisztencianemesítés felé kacsingathatunk. 
 

Gyomirtók 
Ha a növények veszélyessége eszünkbe jut 
egyáltalán, akkor a mérgező növényekre gon-
dolunk. Van olyan közülük, amit termesztünk 
is, s ez a ricinus (Ricinus communis), aminek 
olaját egy fél évszázada még nálunk is hashaj-
tásra használták. A ricinus a ricin nevű, ismer-
ten egyik legmérgezőbb természetes vegyüle-
tet termeli. Jó példa ez arra – számos biogaz-
da feltételezésével szemben –, hogy egyálta-
lán nem veszélytelen az, ami természetes ere-
detű. Az első ismert mutagén a kolhicin volt, 
amit az őszi kikerics (Colchicum autumnale) 
termel, de a nikotin nevű idegmérget, amit 
hajdanán növényvédelmi célra is használtak a 
dohányból (Nicotiana tabacum) áztatták ki. 
Szántóföldi gyomok között is sokféle mérgező 
fordulhat elő. Közülük mostanában a legtöb-
bet a táblaszegélyeken gyakori csattanó masz-
lagról (Datura stramonium) beszélnek, ami a 
köles és a pohánka magtételeit és lisztjét 
szennyezheti. Hazánkat az európai Élelmiszer- 
és Takarmányszennyezési Gyorsriasztási 
Rendszer, a RASFF ez okból többször megszó-
lította már. Nem mérgező ugyan – vagyis más 
jellegű a probléma –, de allergiások számára 
az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifo-
lia) pollenszórása pokollá teszi az életet. Inva-
zív gyomok közül kettőt emelünk ki. A selyem-
füvet (Asclepias syriaca) a méhészek közel 
kétszáz éve hozták Észak-Amerikából Európá-
ba, hogy mézelő növényként hasznosítsák. 
Elvadult, és ahol a lábát megveti, onnan szinte 
kiirthatatlan. Az Asclepias nemzetség fajai 
mérgezőek lehetnek, a növény összes része 
szívglikozidot (cardenolidok) termelnek, mely 
dózisfüggő, nagy mennyiségben halált is okoz-
hat. Az Egyesült Államokban a pompás király-
lepke (Danaus plexippus) táplálkozás útján 
felveszi a ragadozók elleni védekezéshez 
[Simpson et al. 2013]. A legújabb kori fejle- 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/21/novenyvedo-szeres-ugyek-szeljegyzetei-pityokabogar-vagy-amit-akartok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/21/novenyvedo-szeres-ugyek-szeljegyzetei-pityokabogar-vagy-amit-akartok/
http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/06/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-6-mikotoxinok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/02/01/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-9-biokontaminacio-biotoxinok-es-parazitak/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/02/01/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-9-biokontaminacio-biotoxinok-es-parazitak/
http://www.webbeteg.hu/cikkek/allergia/13011/pollenallergia-tunetek-okok-es-kezeles
http://kertesz.blog.hu/2012/06/27/gaz_vagy_haszonnoveny
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mény a kaukázusi medvetalp (Heracleum 
mantegazzianum) térhódítása, melynek levél-
szőrei fényérzékenyítő furokumarint tartal-
maznak, s ennek érintését követő 1-2 nap 
után is napfény hatására égési sérüléseket 
(fotodermatitis) szerezhetünk. Irtjuk persze 
ezeket a mérgező növényeket, ahogy tudjuk, 
de a mezőgazdasági gyomirtás nem róluk szól, 
hanem sokkal kevésbé látványos rokonaikról, 
amelyek termesztett növényeink konkurensei-
ként szívják el előlük a vizet, a tápanyagot, és 
takarják el a napfényt. A párharcban győze-
lemre esélyes versenytársak, amelyek a ter-

més mennyiségét erősen befolyásolják. 
Nem is olyan régen a gazdászok még kapásnö-
vényekről tanultak, és a falvakban kapásbrigá-
dokat szerveztek, hogy különösen a gyenge 
versenyképességű termesztett növényeinket 
(pl. kukorica, cukorrépa) felszabadítsák a gyo-
mok elnyomása alól. A kémiai gyomirtás át-
vette ezt a szerepet, s mára – sokak szerint – 
nélkülük növénytermesztés sem létezne. Az 
ökológiai termesztés hívei erről más véle-
ménnyel vannak, s nem csak kapálásról, ha-
nem ennek különböző mechanikai technológi-
ákon alapuló gépi megoldásairól is beszélnek. 

3. táblázat  Néhány az EU által hormonmoduláns hatással gyanúsított gyomirtó szer 
Megjegyzések: * – hiányos; III-as besorolás; A – aktivitás; b – kötődés; c – követő sejtaktivitás; g 
– génaktivitás; i – gátlás; I – magas kitettség; II – közepes kitettség; III – alacsony kitettség; m – 
moduláció; M – metabolizmus; n – növelés; P – produkció; R – receptor; t – magzati toxicitás; T 
– trophormonok; w – gyönge; X – X receptor; Z – menstruációs zavar; a vastagon szedett ható-
anyagok még használhatók hazánkban; a pirossal szedett hatóanyagokat az IARC vagy az EPA 

rákkeltéssel gyanúsítja 

http://semmelweis.hu/mediasarok/2014/08/18/maradando-lehet-a-kaukazusi-medvetalp-okozta-serules/
http://semmelweis.hu/mediasarok/2014/08/18/maradando-lehet-a-kaukazusi-medvetalp-okozta-serules/
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A gyomok közül különösen veszélyesek azok, 
amelyek vegetatív úton is szaporodásra képe-
sek, vagyis a gyökereik feldarabolása nem-
hogy elpusztítaná, hanem még szaporítja is 
ezeket. Ezért fejlesztettek olyan mezőgazdasá-
gi vegyszereket, amelyek a levélen keresztül 
felszívódnak, majd lejutnak a föld alatti szer-
vekbe, és azokat is elpusztítják. Ilyen ható-
anyag például a glyphosate, amiről most elég 
gyakran szólnak a hírek [Székács és Darvas 
2012, Darvas és Székács 2016], s amit a növé-
nyi géntechnológia – társával, a glufosinate-
tal együtt – felkarolt. 
A gyomirtó szerek, azonban nem csak a gyo-
mokat pusztíthatják, hanem más élőrendsze-
rekben a remélt hatástól erősen eltérő mel-
lékhatásaik is lehetnek. Ezek közül kiemelhető 
a hormonmoduláns hatás, amelyet eseten-
ként rendkívül csekély mennyiségük is kivált-
hat [McKinlay et al. 2008, Mnif et al. 2011]. A 

listán 30-at emeltünk ki a 3. táblázatban. 
Nem meglepő a triazin hatóanyagok hormon-
moduláns hatása [Hayes et al. 2002, 2010], az 
már sokkal inkább kérdéses, hogy vajon mit 
reméltek az engedélyezők az EU által bele-
egyezéssel kezelt utolsó képviselőjük a ter-
buthylazin-tól, hiszen ez a vegyület is ugyanar-
ra a szimmetrikus molekulára bomlik le az 
oldallánci dealkilálás során, s a bomlástermék 
kapcsolódni képes az ösztrogénreceptorhoz 
[Kjeldsen et al. 2013, Pereira et al. 2015]. Na-
gyon is aggasztó az atrazine* hatóanyag emlő-
rákkal való kapcsolata [Fan et al. 2007]. Vajon 
miért gondolta azt az US EPA, hogy bár a rág-
csálókra igazoltan van ilyen összefüggés, ez a 
hatás emberre nem érvényes? Hiszen gyanúsí-
totta ezt a hatóanyagot rákkeltő hatással, 
majd visszavonta azt. Nem indokolta viszont 
az elhatározásának megmásítását. 
 

5. ábra   Felszíni vizek kiugró glyphosate-szennyezettsége mezőgazdasági területeken  

Kellemetlen lehet a 3. táblázat tartalma a nö-
vényi géntechnológia számára is, hiszen a 2,4-
D, a bromoxynil*, a glyphosate és a szulfonil-
karbamid hatóanyagokra készítettek GM-
növényeket, s közülük a glyphosate-tűrő nö-
vények a piacvezetők. A gyomirtószertűrő nö-
vények a GM-piac 47%-át birtokolták 2016-
ban, amihez további 41% járult többszörös 
genetikai eseményekben, ahol további módo-
sított tulajdonságokat is találhatunk. 

A termesztett GM-növények meghatározó 
többsége az elsőgenerációs glyphosate-tűrő 
növények körébe tartozik, ami miatt a glypho-
sate piaca/felhasználása esetenként rendkívü-
li módon megnőtt. Mindez igen jól követhető 
a felszíni vizek elszennyeződésének területén, 
amelyen jól érzékelhetően Európa nem kö-
vette a többi kontinens nagyüzemi mezőgaz-
dasági gyakorlatát, amelyből az Egyesült Álla-
mok messze kiemelkedő. Itt 41-5200 µg  

http://bdarvas.hu/download/pdf/oikos.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/06/level-az-ep-kepviselonek-fazekas-sandor-es-munkatarsai-a-glyphosate-rol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/06/level-az-ep-kepviselonek-fazekas-sandor-es-munkatarsai-a-glyphosate-rol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/04/19/hatas-kontra-ellenhatas-2-glyphosate-rezisztens-gyomok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/04/19/hatas-kontra-ellenhatas-2-glyphosate-rezisztens-gyomok/
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glyphosate/l koncentrációkat mértek felszíni 
vizekben, szemben az európai 0,05-4,7 érték-
kel. Magyarországon 0,54-0,76 µg glyphosa-
te/l mértünk [Mörtl et al. 2013] amely szeren-
csésen alacsony érték, bár az EU szigorú ivó-
vízlimitjét már ez is meghaladja. A sérülékeny 
parti szűrésű kutjaink (Duna- és Tisza-parti 
kutak) vízminősége tartósan veszélybe került. 
Az igen alacsony európai értékek ellenére az 
Európában nem reprezentatív felmérésben 
megvizsgált, városlakó és nem mezőgazdasági 
munkát végző lakosság 40%-ának a vizelet-
mintájából volt a glyphosate kimutatható. 
Természetesen az európai élelmiszerpiac igen 
jelentős importra épül, vagyis ezen az úton is 
szermaradék kerülhet be az élelmiszerláncba. 
Különösen kiemelhető ezek közül a szójaim-
port, amely túlnyomó többségében dél-
amerikai eredetű GM-szójára épül, ahol a fel-
színi vizek szennyezettsége 100-700 µg 
glyphosate/l is lehet (5. ábra). A glyphosate-
tűrő növényekre jellemző a magas szermara-
dék-tartalom, mint a betakarítás előtt állo-
mányszárításra használt glyphosate alkalma-
zása esetében is. Ez utóbbi hazánkban is gya-
korta használt megoldás. 
Nem véletlen a brit péksüteményekben vagy a 
német sörökben megjelenő glyphosate-
maradék, mivel tőlünk északabbra a tenyész-
időszak rövidülése miatt a betakarításkor gya-
korta használt mezőgazdasági technológiává 

vált a vegyszeres állományszárítás búzában és 
árpában. Ugyancsak ez mondható el a lencsé-
re (főként török és kanadai), amely majdnem 
kizárólagos a RASFF rendszer által, főként 
2011-ben kimutatott, intézkedést kiváltó 
glyphosate-szennyeződések között. Argentin 
tamponokban való előfordulása is jól ismert, 
nyilván a gyapot szennyeződése miatt. Ez 
azért is aggályos, mert a rostok eltávolítása 
után maradó magot takarmányozási célra is 
használják, vagyis a gyapotmag-pogácsával 
takarmányozott állatok is érdekes vizsgálati 
cél lehetnek. A bxn-gyapot, amely bromoxynil*

-tűrő, már bukott ezen az úton egy metabolit-
jával (DBHA), hiszen az megjelent és halmozó-
dott a takarmányozott állatok húsában és te-
jében [Darvas 2000]. A glyphosate szerencsé-
re erre nem képes; a vizelettel és tejjel ürül. 
Kanadai lencseszállítmányok is fennakadtak a 
RASFF vizsgálatai során. Ez az ország éppen 
mostanában hozta nyilvánosságra a saját vizs-
gálatait (6. ábra). E szerint az MRL-értéket 
meghaladó szennyezéseket csak a gabonafé-
lékben (3,9%), pillangósokban és üdítőkben 
mért. Viszont kis mennyiségben a vizsgálatok 
szinte mindenhol kimutatták ezt a hatóanya-
got. Gabonaminták közel felében (47%) talál-
ták, és a gyerekeknek szánt változataik 32%-
ában mutatták ki, ami nagyon is elgondolkod-
tató. 

6. ábra  Glyphosate-tartalom a Kanadában vizsgált ~3000 élelmiszermintában (Canadian 
Food Inspection Agency, 2015-2016 nyomán) 

http://sustainablepulse.com/2016/02/25/german-beer-industry-in-shock-over-probable-carcinogen-glyphosate-contamination/#.WSAY_sYlG38
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/29/gilles-eric-seralini-csoportjatol-az-iarc-gyanujaig-a-nagy-glyphosate-muri/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/29/gilles-eric-seralini-csoportjatol-az-iarc-gyanujaig-a-nagy-glyphosate-muri/
http://www.cbc.ca/news/health/cfia-report-glyphosate-1.4070275
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A kimutatott glyphosate mennyiségénél érde-
mes kevéssé elidőzni, ugyanis a hatóanyag 
vízoldhatósága miatt a környezetben való el-
oszlása igen gyors, így szinte mindenhol és 
alacsony koncentrációban kimutatható. Ma az 
európai importpiacon viszonylag csekély azok-
nak az eseteknek a száma, amikor glyphosate-
szermaradék miatt kellett intézkedni. Ebből a 
körből azonban mindenképpen és figyelmez-
tetően kilóg a német sörök esete. Az európai 
ivóvíz-szabvány 0,1 µg/l összes növényvédő-
szermaradékot engedélyez. E szerint a 2016-
ban feltárt németországi sörszennyezésben 
vizsgált sörök közül, még az ebből a szem-
pontból legjobb sörök minősége sem teljesí-
tette ezt a szigorú kitételt. Minden bizonnyal 
valamennyi italunk ellenőrzése értelmes cél 
lehet, hiszen az Egyesült Államokban a borok, 
Kanadában az üdítők/gyümölcslevek glypho-
sate-szennyezése is ismertté vált. 

Vessünk egy pillantást a Codex Alimentarius 
által maximálisan elfogadható szermaradék-
szintekre (MRL – 7. ábra). Itt azt látjuk, hogy a 
belsőségekben tízszer nagyobb értéket enge-
délyezünk, mint a húsban (0,05 mg/kg). A szó-
jamagnál (vö. tofu) közel hétszer magasabb 
értéket tartunk elfogadhatónak, mint a cse-
megekukoricánál. Rendkívül magas értékeket 
találunk elfogadhatónak takarmányok eseté-
ben, ami leginkább a lucerna (500 mg/kg) ese-
tében feltűnő. A megengedés tágassága fö-
löttébb jelentős, hiszen a legalacsonyabb és 
legmagasabb érték között tízezerszeres kü-
lönbség van. A takarmányokra alkalmazott 
magas megengedés első látásra olyan ellenőr-
zés nélkül maradó kísérleti etetésnek tűnik, 
amihez az állatetikai bizottság engedélyét sem 
kell kérni az állattenyésztőknek, mint esetleg 
ezt egy toxikológiai hatást kutatóintézet ten-
né. A magas értékek a termésbetakarításkori 
állományszárításra mutatnak inkább. 

7. ábra  A Codex Alimentarius (WHO) által engedélyezett MRL-értékek glyphosate esetében  

Míg jelenleg a világ a glyphosate rákkeltési 
veszélyéről vitatkozik, tudnunk kell, hogy a 
teratogenitást kiváltó koncentrációnál egymil-
liószor kevesebb mennyiség hormonmoduláns 
hatása is mérhető [Richard et al. 2005, Thong-
prakaisang et al. 2013, Kiyama és Wada-
Kiyama 2015]. Mikor az IARC onkológusainak 
veszély alapú megközelítését kockázati szem-
pontból más szervezetek kétségbe vonják 
(EFSA, JMPR, ECHA, US EPA) úgy, hogy nem 

kalkulálnak a több nagyságrenddel alacso-
nyabb értéken bekövetkező hormonmoduláns 
hatással, akkor érthetővé válhat, hogy Európa 
toxikológusainak egy jelentős hányada miért 
az IARC veszély alapú figyelmeztetésének, és 
nem a kockázatvizsgálók modelljeinek ad in-
kább hitelt. 
Külön ki szeretnénk emelni, hogy az emberi 
táplálkozási előírásokban használt MRL-
értékek között is hatszázszoros különbség van  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/06/level-az-ep-kepviselonek-fazekas-sandor-es-munkatarsai-a-glyphosate-rol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/06/level-az-ep-kepviselonek-fazekas-sandor-es-munkatarsai-a-glyphosate-rol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/29/gilles-eric-seralini-csoportjatol-az-iarc-gyanujaig-a-nagy-glyphosate-muri/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/04/29/glyphosate-saga-amikor-eppen-az-ensz-egeszsegugyi-vilagszervezete-riogat/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/04/29/glyphosate-saga-amikor-eppen-az-ensz-egeszsegugyi-vilagszervezete-riogat/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/03/14/rakkeltessel-gyanusitott-hatoanyagok-europa-novenyvedelmeben-a-glyphosate-toxikologiai-minositese/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/03/14/rakkeltessel-gyanusitott-hatoanyagok-europa-novenyvedelmeben-a-glyphosate-toxikologiai-minositese/
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(7. ábra). Miként kezeli ezt a kockázatvizsgá-
lat? Miért hatszázszor veszélyesebb a glypho-
sate, ha húsban fogyasztom el (ennek valószí-
nűsége a gyors ürülés miatt valószínűtlen), 
mint ha mondjuk, müzlivel? Esetleg húsból 
hatszázszor annyit ennénk (ezért erősen kor-
látozni kell a megengedett szermaradék-
tartalmat), mint kenyérből? Sehogyan sem 
érthető. Az eddigi adatokból azt látszik, hogy 
legrosszabbul az jár a szabályozás szerint, aki 
kenyéren és vízen tengődik, a következő koc-
kázati csoport a vegetáriánusoké, és a legin-
kább megkíméltek a húsevők. Viszont ez a hús 
úgy jön létre, hogy takarmányban toronyma-
gasan ők ehetik a legtöbb szermaradékot 
glyphosate-ból. 
Nem elég figyelmeztető ennek a totális gyom-
irtónak a vérben és vizeletben való megjele-
nése? Vajon miért más a veszélyérzete Európa 
nyugati és keleti felének? Valóban a katasztró-
fára várunk, hogy higgyünk annak, amit mér-
tünk? Tényleg kockázati szintekkel zsonglőr-
ködve kell a kérdést megoldani? Negyven éve 
nem lett volna élet glyphosate nélkül? 
Minden bizonnyal konfliktusokat okoz majd a 
szulfonil-karbamidok (különböző szulfuronok, 
pl. triasulfuron, triflusulfuron stb.) hormon-
moduláns hatása is, hiszen ehhez a csoport-
hoz is komoly remények fűződnek. Ne feled-
jük azonban, hogy e vegyületek szerkezeti ro-
konait gyógyszerként cukorbetegek kezelésé-
re használjuk, amennyiben fokozzák az inzulin 
kibocsátását. Ennek a gyógyszercsoportnak 
már három nemzedékét tartják számon, és a 
második nemzedékhez tartozik a gliclazide 
(Diaprel, Gluctam), a glipizide* (Minidiab) és a 
gliquidone (Glurenorm), míg a harmadik gene-
rációs képviselőjük a glimepiride (Amaryl), 
amelyek nálunk is használatosak a cukorbete-
gek kezelésére. Fő és mellékhatásaikat a 
gyógyszerhez mellékelt használati utasításban 
olvashatjuk. Vagyis olyan gyomirtó szerről van 
szó, amelyek szerkezeti rokonairól ismertek a 
gerincesekre gyakorolt élettani hatásaik. 
Azt gondoljuk, hogy nem csak a glyphosate 
hatóanyagú készítményekre jellemző, hogy a 

készítmény mellékhatása esetleg jelentősebb 
[Richard et al. 2005, Gasnier et al. 2009, Mes-
nage et al. 2015], mint a tiszta hatóanyagé. 
Ilyenkor a gyanú a gyártási szennyezések 
(2,4,5-T*, 2,4-D → dibenzo-dioxinok; ditiokar-
bamátok → ETU) és a formázó anyagok 
(glyphosate → POEA*, SAPC, SAPS) felé fordul. 
Sokféle meglepetés vár még azokra, akik most 
éppen a készítményeket szedik szét és vizsgál-
ják, s akkor hol tartunk még attól, hogy külön-
böző tankkeverékek hatásait tudjuk kellő tu-
dással értékelni. A növényvédő szerek toxiko-
lógiájának ez a rétege teljesen homályos, s 
ebben az eddigi gyakorlatunk vakröpülést hajt 
végre. 
 

Állatirtószerek 
A növényvédelmi terminológia a rovarirtó sze-
rek (inszekticid) kifejezést használja, ami egy-
szerűen nem igaz a hatóanyagok nagyobbik 
részére. A rovarok irtására használt készítmé-
nyek többségénél a főhatás szerinti besorolás: 
idegméreg, vagyis többnyire az ingerületveze-
tést gátolják. Ezek taxonómiai hovatartozástól 
függetlenül (mindegy, hogy rovar vagy gerin-
ces), változó erősséggel mérgezik azokat az 
élőlényeket, amelyeknek idegrendszere van. E 
tekintetben (mint az örökítésre vagy az izom-
működésre vonatkozóan is) az evolúció nem 
mutatott be sokféle megoldást. Az állatok 
(rovaroktól az emberig) meglehetősen hason-
latos idegrendszerrel rendelkeznek. 
Ebben a cikkben nem főhatásról beszélünk, 
hanem mellékhatásokról. S ilyenek szubletális 
(halált nem okozó krónikus kitettség) kezelés-
kor az idegmérgeknek esetében is jócskán 
akadnak. Most a hormonmoduláns hatásra 
fókuszálunk, bár köztudott, hogy ebből a cso-
portból mindenféle mellékhatásra akadt már 
megfontolandó mintapélda. 
A kémiai mutagenezis példái a malathion* és a 
dichlorvos* hatóanyagok, amelyeket nagyon 
sokáig használtunk csípőszúnyog-irtásra azt 
követően, hogy a mezőgazdaság már tiltotta a 
használatot. Városokban és üdülőövezetek-
ben az történt, hogy a repülőgép alkonyatkor  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/17/iii-orszaggyulesi-nyilt-napok-a-gmo-krol-rendhagyo-eloszo/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/17/iii-orszaggyulesi-nyilt-napok-a-gmo-krol-rendhagyo-eloszo/
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
http://www.webbeteg.hu/gyogyszerkereso/amaryl-1-mg/4593/betegtajekoztato
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/4_napi_madarvedelem/mta.hu_nki_mosquito_w_cover.pdf


bioKontroll, 8. évfolyam, 2. szám 

 -28- 

elrepült fölöttünk, és meghintette állatirtókkal 
a házunk táját. Ma esetleg kis kocsi jön ház-
hoz, ami ködöt (olajhordozóval készített köd-
féleség) ereget az utcában, a parkokban, eset-
leg, ha mi is úgy döntünk, az udvarunkban is. 
A ma használt deltamethrin nem csak a csí-
pőszúnyogokat pusztítja, hanem extrém ve-
szélyességű a halakra és más vízi élőlényekre. 
Sőt, a piretroidok hormonmoduláns hatása is 
gyanú tárgya. 
Mára – miközben az eredeti gyártó ezeket a 
hatóanyagokat már elengedte (szabadalmi 
körből kikerültek és nagy üzletet senki sem 
látott bennünk) – elhihettük azt, amit már 
elég régen sejtettünk. A malathion* és a 

dichorvos* esetében az IARC adatokkal is alá-
támasztott: a rákkeltés gyanúját (2A és 2B). 
Azt gondoljuk, hogy olyan kiterjedt mutageni-
tási aktivitás alapján, mint amit a dichlorvos* 
már évtizedekkel ezelőtt elárult magáról, ez 
logikusnak látszó következmény. 
Az igazán hatalmas bukás a klórozott szénhid-
rogének csoportjában következett be, ame-
lyek közül a DDT* vált Rachel Carson könyve 
[Carson 1962] nyomán emblematikussá, bár a 
hatóanyagtípus több mint egy tucat képviselő-
je került széleskörű használatra. Ezeken a ve-
gyületeken keresztül értettünk meg olyan fo-
galmakat, mint a perzisztencia (megmaradó-
képesség), a bioakkumuláció (egy vegyület  

4. táblázat  Néhány az EU által hormonmoduláns hatással gyanúsított állatirtó szer 
Megjegyzések: * – hiányos; III-as besorolás; A – aktivitás; b – kötődés; c – követő sejtaktivitás; g 
– génaktivitás; i – gátlás; I – magas kitettség; II – közepes kitettség; III – alacsony kitettség; m – 
moduláció; M – metabolizmus; n – növelés; P – produkció; R – receptor; t – magzati toxicitás; T 
– trophormonok; w – gyönge; X – X receptor; Z – menstruációs zavar; a vastagon szedett ható-
anyagok még használhatók hazánkban; a pirossal szedett hatóanyagokat az IARC vagy az EPA 

rákkeltéssel gyanúsítja. 

http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn20
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-07.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol53/mono53-11.pdf
http://mek.oszk.hu/09800/09886/
http://mek.oszk.hu/09800/09886/
http://www.bdarvas.hu/cv/oniras/idn21
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feldúsulása valamely szövetben) és a biomag-
nifikáció (egy vegyület feldúsulása a táplálék-
lánc mentén). Ma is hol itt, hol ott bukkannak 
rá vagy bomlástermékeikre a környezetkémi-
kusok. Közel ötven év után is talajokból 
[Székács et al. 2015], vízi üledékekből, gilisz-
tákból, tojásból (2015), de kismamák tejzsírjá-
ból (igaz, kis mennyiségben) is kimutatják ná-
lunk. Ennek a csoportnak a hatásmechanizmu-
sával maradt legtovább adós a tudomány, ami 
éppen az a terület, amivel ez a rész foglalko-
zik: a hormonmoduláns hatás. Mindennek 
előfutára volt a nagy ragadozó madarak vé-
kony tojáshéjúsága, az ember zsírszöveteiben 
mért felhalmozódás, és ma milyen abszurd 
végkifejlet az Északi-sark jegesmedvéjének 
kálváriája, mert hogy a levegő- és vízáramla-
tok a Földön arrafelé fordulnak meg, és ott 
hullik ki csapadék formájában. Ott aztán meg-
marad, mert a hideg miatt nem bomlik le. 
A zoocidek hormonmoduláns hatása is megle-
hetősen szétágazó. Meglepő talán, hogy az 
eddig szinte üres oszlopba – a progeszteron-
területi gátlás – itt szép számú találat akad (4. 
táblázat). 
Hím patkányokon végzett 140 mg/kg acepha-

te*-tal történő 2-6-órás kezelést követően re-

verzibilis hiperglikémiát és mellékvese hiper-

aktivitást figyeltek meg [Joshi és Rajini 2009]. 

Az aldicarb* gátolja a 17 β-ösztradiol és a pro-

geszteron aktivitását. Az aldrin*, a chlordane*, 

a dieldrin*, az endosulfan* és a fenitrothion* 

kompetitív kötődést mutat az androgénrecep-

torhoz, a chlordane* esetében még beszélhe-

tünk az ösztrogén kötődési zavarairól, tehát 

antiösztrogén hatást mutat. A dieldrin*-nél és 

az endosulfan*-nál ösztrogénagonista hatás 

figyelhető meg, úgy, hogy stimulálja az ösztro-

génreceptort, míg a fenitrothion*-nál az öszt-

rogén-hatás gátolt. A carbofuran* növeli a 

progeszteron-, a kortizol- és az ösztrogén-, 

egyben csökkenti a tesztoszteronszintet. A 

chlorpyrifos androgénantagonista, a cyper-

methrin* és a diaznon* esetében ösztrogén-

agonista hatást jegyeztek le. DDT* és metabo-

litjainál kompetitív kötődés alakul ki az andro-

génreceptorokhoz, az androgénérzékeny sej-

tek proliferációjának aktivitása stimulálja az 

öszrogénreceptort, ösztrogénagonista és pro-

geszteron-antagonista. A dichlorvos gyenge 

androgénreceptor-antagonista. A dicofol* gá-

tolja az androgénszintézist és fokozza az öszt-

rogénszintézist az ösztorgénreceptorokhoz 

való kötődéssel. A fenoxycarb a tesztoszteron 

metabolizmus zavarását, a fenvalerate* az 

ösztrogénérzékeny sejtek proliferációjának 

gátlását okozza. A fluvalinate*-nál megfigyel-

hető a progeszterontermelés gátlása. γ-HCH* 

(lindane*) az ivarzási ciklusok zavarát és a lute-

ális progeszteron koncentráció csökkentését 

okozza, az inzulin és az ösztradiol vérszérum-

koncentrációjának növekedése, a tiroxin kon-

centrációjának csökkentése figyelhető meg; 

továbbá kompetitív-kötődés az androgén-, az 

ösztrogén- és a progeszteronreceptorhoz. 

Heptachlor* kötődik az ösztrogén- és andro-

génreceptorokhoz. A methomyl az aromatáz 

aktivitás és az ösztrogéntermelés gyenge nö-

vekedését mutatja. A methoxychlor*-nál erős 

ösztrogén hatás figyelhető meg. A parathion* 

gátolja a katekolamin szekréciót és a gonadot-

rop hormont, ellenben a melatoninszintézist 

növeli. A piretroidok mellett szinergistaként 

alkalmazott PBO megzavarja az aromatáz-

aktivitást és megakadályozza az ösztogénter-

melést. A resmethrin* kötődik az ivari hormo-

nokhoz [Mnif et al. 2011]. Camphechlor*-ról 

bebizonyosodott, hogy stimulálja a központi 

idegrendszert, valamint morfológiai változáso-

kat idéz elő a pajzsmirigyben [EPA 2000]. A 

dimethoate* esetében reverzibilis hipergliké-

miát és a mellékvesekéreg hiperaktivitását 

figyeltek meg a szivárványos pisztrángon 

(Oncorhynchus mykiss) végzett kísérletnél. A 

dimethoate* expozíció nem okozott változást 

a tesztoszteronszintben a következő koncent-

rációkon 0,0735 mg/l, 0,3675 mg/l, 0,7350 

mg/l. A 17 β-ösztradiol szint 5 és 15 nap után  

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Haztaji-tojasokat-vizsgalt-a-Greenpeace-az-Illatos-ut-kornyeken/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/03/29/vedtelen-generaciok-figyelmezteto-jelek-a-kornyezetunkbol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/03/29/vedtelen-generaciok-figyelmezteto-jelek-a-kornyezetunkbol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/04/26/vedtelen-generaciok-3-hormonmodulans-anyagok-a-haztartasban/
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emelkedett minden alkalmazott koncentráció-
ban [Dogan és Can 2011]. Az ethofenprox fő-
leg a pajzsmirigyben, a májban, a vesékben, a 
vérképző rendszerben vagy a csontvelőben és 
a nyirokcsomókban okoz hormonmoduláns 
hatást [Hayashi et al. 2010]. A quinalphos* hat 
az ösztrogénreceptorra és hím patkányok ese-
tében bebizonyították, hogy hat az androgén-
receptorra, ahol gátló hatást fejt ki a herék és 
az ivari mellékmirigyek működésére [Kitamura 
et al. 2006]. 
Az EU re-regisztrációja korábban erősen meg-
tépázta az állatirtók körét. Ebből a szempont-
ból megmaradt azonban a chlorpyriphos, 
amelynek szerteágazó negatív hatásai 
(teratogenitás, érintett gyerekek mentális le-
maradása) között most a tesztoszteronképző-
dés gátlásának gyanúja is felmerült. További 
baj vele, hogy élelmiszerekben szermaradék-
ként való előfordulása egyáltalán nem ritka-
ság. A napjainkban is használt piretroidok kö-
zül a cypermethrin, ethofenprox és fluvalina-
te* hatóanyagok is figyelmet érdemlők. A köz-
ismert piretroid-szinergistát a piperonil-
butoxidot (PBO) is itt találjuk, vagyis amely 
készítményekbe bekerül, ott magával hordoz-
za az ösztrogénaktivitást csökkentő hatását. 
Külön kiemelhető a széleskörűen alkalmazott 
dimethoate* hatóanyag is, amely – akár a pa-
rathion-M* – úgy tűnik, hogy a trophormono-
kon keresztül éri el a hormonmoduláns aktivi-
tását. 
Az eddigi vizsgálatok előre vetítik, hogy nem 
csak a hatóanyagokkal van baj, de a készítmé-
nyekhez használt formázó anyagok (pl. fagy-
gyúamin-származékok) köre is szigorú átvizs-
gálásra szorul. A probléma feltárását nem te-
szi majd könnyűvé a formázási eljárás ipari 
szabadalmi körbe való tartozása. 
Összefoglalásként elmondható, hogy a hor-
monmoduláns anyagok a mindennapjaink ré-
szét képezik és befolyásolják az egészségün-
ket. A növényvédelemben, de bármely iparág-
ban, a műanyagokban, a kozmetikumokban 
használtak bekerülnek az élelmi láncba, azon 
keresztül, illetve az élelmiszereknél közvetle-

nül alkalmazva, vagy akár belélegezve, avagy a 
bőrön át bejutnak az ember és természetesen 
az összes élőlény szervezetébe. Mivel már 
magzati kortól kifejtik hatásukat, és egész éle-
ten, sőt generációkon keresztül hatással van-
nak az egyedfejlődésre. Gerinces fajokban 
elenyésző mennyiségben, és folyamatosan 
változó kombinációban hatva hozzájárulnak 
korunk modernizációs betegségeihez, számos 
daganattípus gyakoriságának növekedéséhez, 
különösen az ivari és pajzsmirigyhormon-
rendszer működésének, végső soron a szerve-
zet homeosztázisának és a sejtek metaboliz-
musának megzavarásán keresztül. 
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Csípőszúnyog-állománygyérítés – No1 Invazív fajok és vektorok1 

Darvas Béla*  
Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu  

Szakcikk 

Hazánkban közel ötven csípőszúnyog fajt mutattak ki. A kemény telek eltűnése után, ebben az évtized-
ben három invazív faj jelent meg nálunk: Aedes koreicus, Aedes japonicus és Aedes albopictus. Mindhá-
rom a környező európai országokban már hamarabb kimutatásra került. Ezek a fajok több arbovírus 
vektorai (CHIK, DENV, WNV stb.), amelyek vérzéses lázakat terjesztenek emberen és háziállatain. Ered-
ményesen fertőzik Dirofilaria féreggel a kutyákat és macskákat is. Nyugatnílusi-láz (WNV – Flaviviridae) 
betegség hazánkban 2008-2016 között évi 20-50 esetre kiterjedő, tünetekkel járó fertőzést okozott. A 
csípőszúnyogok által terjesztett betegségek endemikus terjesztőinek az Aedes vexans és Culex pipiens 
fajokat tartják, amelyekből a WNV már kimutatásra került. A kutyák szívférgességét okozó Dirofilaria 
immitis fonálféreg megjelenése hazánkban megelőző gyógyszeres kezelést igényel. A csípőszúnyogok 
közegészségügyi kutatása fontos tényezővé vált. 
 
Kulcsszavak: Aedes koreicus, Aedes japonicus, Aedes albopictus, Aedes vexans, Culex pipiens, CHIK, DENV, WNV, Dirofilaria im-
mitis 

Mosquito control – No1 Invasive species and vectors 
Béla Darvas 

Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest 

In Hungary, nearly fifty mosquito species have been detected. After the disappearance of hard winters, 
three invasive species appeared in the last decade: Aedes koreicus, Ae. japonicus and Ae. albopictus. It 
has already been detected in neighbors’ countries. These species are vectors of several arboviruses 
(CHIK, DENV, WNV, etc.) that spread hemorrhagic fevers in humans and their pets. Dogs and cats are 
also effectively infected with Dirofilaria worms. West Nile fever (WNV – Flaviviridae) disease in Hungary 
between 2008 and 2016 caused 20-50 symptomatic infections per year. Endemic distributors of diseas-
es transmitted by mosquitos are Aedes vexans and Culex pipiens, from which WNV has already been 
detected. The appearance of the nematode Dirofilaria immitis, which causes heartworm in dogs, al-
ready requires preventive medication. Public health research into mosquitoes has become an im-
portant issue. 
 
Keywords: Aedes koreicus, Aedes. japonicus, Aedes albopictus, Aedes vexans, Culex pipiens, CHIK, DENV, WNV, Dirofilaria immitis  

Az európai embereknek ma még csak kelle-
metlenek, de válhatnak ennél sokkal rosszab-
bakká is. Főként, hogy a globális felmelegedés 
megkezdődött, és a kemény telek eltűntek 
Közép-Európából. Napjainkban a koreai csípő-
szúnyog (Aedes koreicus), az ázsiai bozótszú-

nyog (Aedes japonicus) és az ázsiai tigrisszú-
nyog (Aedes albopictus – 1. kép) is megjelent 
hazánkban és ezáltal új veszélyhelyzet jött 
létre [Seidel et al. 2016, Kurucz et al. 2016, 
Trájer et al. 2017, Soltész és Zöldi 2017]. Az 
említett fajok súlyos  betegségeket  (nyugat- 

1A cikk elődje az Átlátszón öt részben jelent meg (1, 2, 3, 4 és 5) 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/08/16/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-no1-biztonsagban-vagyunk-e-toluk/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/08/29/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-2-integralt-vedekezesi-modell-kerdojelekkel/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/09/06/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-3-kemiai-biztonsagi-szonar-jelek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/09/13/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-no4-gyakorlati-dilemmak/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/09/27/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-no5-megoldasok/
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nílusi-, chikungunya- és zika-láz) és fonálférge-

ket (Dirofilaria, Brugia) képesek terjeszteni (1. 

ábra). Az Egyesült Államokban a nyugat-nílusi 

és a chikungunya után a harmadik vírusos jár-

vány köszöntött be délkeletről. A zika (ZIKV) 

elérte az országhatárt; Florida és Texas már 

fertőzött.  

1. kép  Párzó Aedes albopictus (Fotó: J. Gathany/CDC) 

Magyarországon 2001-ig 46 fajt, az európai 
fajok közel felét kimutatták [Tóth 2001]. Első-
sorban Mihályi Ferencé [1955] és Tóth Sándo-
ré [2004] az érdem, de a globális felmelege-
dés hatására a jövőbeli változás (ázsiai és afri-
kai fajok érkezése) jelentős lehet [Soltész és 
Zöldi 2017]. A fajok nőstényeinek csupán egy 
része táplálkozik emberi vérrel, a többiek más 
gerinces fajokat részesítenek előnyben. A ha-
zai fajokat illetően nyolc nemzetséget különí-
tünk el: Aedes, Anopheles, Coqullettidia, 
Culex, Culiseta, Ochlerotatus, Orthopodomyia 
és Uranotaenia. Az autógumival terjedő fajok 
[Reiter 1998] – az autóipar különös kreatúrája 
– számát húsz körülire becsülik. Csak szabad-
szemmel való megtekintés alapján nem hatá-
rozhatók meg a fajok; ez csak mikroszkópos 
vizsgálat alapján képzelhető el akkor, ha az 
egyed sertéi és pikkelyszőrei épek. Hazánkban 
meglehetősen kevés szakember képes a fajok 
megbízható, mikroszkópot igénylő elkülöníté-

sére. Nagy segítség ehhez a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Diptera gyűjteménye 
[Tóth 2001]. 
Nemcsak csípőszúnyogok (Culicidae) azok, 
amelyek vért szívnak. Lakossági problémákat 
okoznak a púpos szúnyog vagy cseszle 
(Simulidae) és törpeszúnyog (Ceratopo-
goniidae) fajok is, de a bögölyök (Tabanidae) 
családját se felejtsük ki. Ezek persze már légy-
szerű (Brachycera) kinézetűek. A cseszlék évek 
óta nálunk is felhívják a figyelmet magukra. A 
marásra jellemző, hogy vérző folt marad utá-
na, hiszen a nyáluk alvadásgátlót is tartalmaz. 
Az allergiás reakció még jelentősebb lehet, 
mint a csípőszúnyogok esetében. Szúnyogal-
katúak közé egyébként sok ezer faj tartozik, és 
például vízi környezetben, az üledékben élő 
hasznos árvaszúnyogok (Chironomidae), ame-
lyek vért nem szívnak, több száz faját nincs 
nálunk szakértő, aki meg tudná bizonyosan 
határozni. 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
https://z3news.com/w/two-moons-three-days-zika-virus-arrived/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CDC-Gathany-Aedes-albopictus-4409.jpg
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/tamadnak_a_pupos_szunyogok/2284535/
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Nem az agrokemizálás az, amiről az alábbiak-
ban szó lesz, hiszen onnan csak a rizstelepek 
azok, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek. 
Sokkal inkább környezetünk változó állapota 
az, amely erről a területről – egészségügyi 
kártevőirtás – egyre több jelzést küld. Bizo-
nyára nem árulok el azzal titkot, hogy a szú-
nyogirtás hazánkban a vállalkozói szféráé. Sok 
benne a pénz és ezért a vállalkozói békétlen-
ség, de a szükségesnél kevesebb a tudomá-
nyos alaposság. Fontossága miatt a rovartan 
legintenzívebb alapkutatási és alkalmazott 
területének kellene lennie, de nálunk nem így 
van. A régen elavult csípésszámlálási mód-
szerrel dolgozó területi ellenőrök közül igen 
kevés gyűjt meghatározásra egyedeket, de a 
fajok felismerésére általában ők sem képesek. 
Nem véletlen, hogy az invazív csípőszúnyogfa-
jok kimutatása területén – miközben itt lenne 

a természetes – egyik ún. monitorozó tagjukat 
sem tudom említeni, mint eredeti forrást. Ma 
ennek a meghatározás képességének elen-
gedhetetlennek kellene lennie a területi moni-
torozó választásánál, hiszen már bizonyított az 
ázsiai fajok európai terjedése. Hosszú ideje 
nullához közelítő a csípőszúnyogok területén 
végzett érdemi K+F+I munka. A hazai pályázati 
rendszer kiemelt figyelmébe ajánlhatom az 
ezen a területen már bizonyított műhelyeket 
(nem vállalkozókat!), aminek a jövőben bizo-
nyosan komoly környezet-egészségügyi hoza-
déka lehet. 
A pillanatnyi gyakorlat minden szegmensében 
elképesztően zavaros működtetésű: irányítása 
a megrendelések szintjén az önkormányzatok 
kezében van, az állami védekezések szervezé-
se turisztikai vagy árvizeknél katasztrófavédel-
mi irányítású, az érdemi innovációra képtelen  

1. ábra Invazív fajok Európában és kapcsolatuk patogén vírusokkal (CHIK – chikungunya-láz, 
DENV – dengue-láz, SINV – sindbis-láz, WNV – nyugatnílusi-láz, ZIKV – zika-láz)  

http://index.hu/gazdasag/2017/07/26/nagyagyuk_is_lehetnenk_rizstermesztesben/
http://www.bdarvas.hu/publicisztika/kemiai_biztonsag/idn65
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn8
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szerkínálat pedig a sorozatos toxikológiai bu-
kások területe (lásd DDT, malathion, dichlor-
vos, deltamethrin, PBO és hazai Bti készít-
mény fejlesztése kellően nem azonosított 
törzzsel). A kijuttatásra szerződő, gázmester 
irányítású cégek repülőgépparkja pedig mára 
muzeális minőségű; mondhatjuk rá, hogy a 
balesetveszélyesség kategóriája felé tart. 
 

Lárvanevelő-helyek 
Lakóhelyi hulladékaink között a vizet tartalé-
koló műanyagpalackok és gumiabroncsok 
azok, amelyek a csípőszúnyogok ügyét egyre 
súlyosabbá teszik. A szeméttelepek bomlás-
képtelen palackjaiban, esővízgyűjtőinkben, 
kerti tavacskáinkban ideális mikrokörnyezet 
alakul ki a csípőszúnyog lárvák kifejlődéséhez. 
Ezek a lárvák ugyanis a sekély és nem erős 
áramlású vizekben élnek. A szúnyogfajok 
többségének lárvája 5-15 cm-es vizeket kedvel 
arra, hogy liftezzen a fenéken található táplá-
lék (szerves törmelék) és a felszíni levegő kö-
zött, ahonnan lélegzik. Sokak szerint a sze-
rencsebambusz divatja is hozzásegített az 
ázsiai csípőszúnyogfajok lárváinak terjedésé-
hez. 
Azt is hozzátehetjük mindjárt az elején, hogy a 
csípőszúnyogok minden fejlődési alakja fontos 
része az ökoszisztémának. Rendkívül sok ro-
varevő és vegyes táplálkozású faj prédái, így 
halak (fogaspontyok, keszegek), békák és más 
kétéltűek, madarak (fecskék, kacsák), denevé-
rek, de szitakötők, ragadozó poloskák is fo-
gyasztják ezeket. Kipusztításuk (lásd később), 
ami a génkiszorítás (gene drive) nevű géntech-
nológiai módszer esetében felvetődött, rend-
kívül szerteágazó ökológiai hatásokat vonna 
maga után. Az ökológusok tehát kifejezett 
óvatosságra intenek a visszafordíthatatlan 
megoldásokkal kapcsolatban, annak ellenére, 
hogy veszélyes vektorszervezetek vannak e 
szúnyogfajok között. 
Az eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
használt autóabroncsokban felgyűlő vízben a 
csípőszúnyogok kifejlődnek, majd párzás és 

vérszívás után tojást is raknak oda. A kiszáradt 
tojások igen hosszú ideig életképesek marad-
nak. Várják a következő esős periódust. A 
használt gumikat hajókon nagy távolságra 
szállítják, és változatos módon újrahasznosít-
ják. Csípőszúnyogfajok esetében ez a terjedés 
új útját nyitotta meg. Így került az Ae. albopic-
tus Ázsiából Közép-Amerikába, ma már gene-
tikai módszerekkel bizonyított módon. A gu-
miabroncsok újra hasznosítása – ebben a te-
kintetben – kifejezetten rizikóssá vált. A táro-
lásukra használt telepeken nem árt az ellenőr-
zés. 
Segít ezeknek a fajoknak az áttelelésében, 
nagyvárosokban a csatornarendszer, valamint 
a metróhálózat, ahol számukra télen is ideális 
hőmérsékleti viszonyok maradnak. A globális 
felmelegedés egyik hatásaként várható Euró-
pában, hogy szinte teljes területe alkalmas 
lesz ezeknek a fajoknak a megtelepedéséhez. 
A jelenlegi felmelegedési tendencia mellett 
2030-ra hazánkban is bekövetkezhet ez az 
állapot. 
 

Invazív csípőszúnyog fajok 
A globális felmelegedés azzal is együtt jár, 
hogy az egyes fajok elterjedési körzetét meg-
változtatja. Így ma már köztudott, hogy az 
Egyesült Államokban egyre északabbra képe-
sek megmaradni azok a csípőszúnyog-fajok, 
amelyek a különböző vérzéses lázakat vagy a 
zika vírust terjesztik. Közülük az Aedes aegy-
pti, egyiptomi csípőszúnyog – gyakori labora-
tóriumi faj hazánkban is (biztonságos, komoly 
elszigeteltséget igénylő kezelés nincs érvény-
ben rá), de a Földközi-tengeri országokban 
megjelenhet) és az Ae. albopictus, ázsiai tigris-
szúnyog vagy zebraszúnyog a leggyakrabban 
emlegetett invazív fajok. Mindketten olyan 
területekről származnak, ahol áttelelési stra-
tégia kialakulására nem volt szükség, ezért a 
tartós hideget nem is bírják. Ugyanakkor a 
magas páratartartalmú pincékben és metró-
alagútakban az áttelelés körülményei adottak 
lehetnek. 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/09/27/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-no5-megoldasok/
http://www.sutter-yubamvcd.org/invasive-mosquito-species-california
http://www.sutter-yubamvcd.org/invasive-mosquito-species-california
http://www.varosgazda.tiszaujvaros.hu/images/stories/szunyog/Szunyog_ell.pdfú
http://www.varosgazda.tiszaujvaros.hu/images/stories/szunyog/Szunyog_ell.pdfú
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/28/genomszerkesztes-4-atalakitjuk-a-bolygonk-elovilagat/
http://www.magusz.hu/index.php/termekek-kapcsolodo-gazdasagi-teruletek/ujrahasznositas
http://www.magusz.hu/index.php/termekek-kapcsolodo-gazdasagi-teruletek/ujrahasznositas
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-aegypti
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-aegypti
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A folyamatos fejlődés egy további sajátosság-
gal is együtt jár. Míg a mérsékelt égövi csípő-
szúnyog-nőstények többnyire hajnalban és 
alkonyatkor szívnak vért, addig ezek a fajok 
napközben is. Az erős napközi aktivitás tehát 
mindenképpen figyelemreméltó. Az Ae. albo-
pictus Ázsiából érkezett. Elterjedését mérsé-
kelt égövön eddig a tartós telek akadályozták 
(2. ábra), ezért Európában csak a Földközi-
tenger peremén jelent meg, de most a globá-
lis felmelegedés egyengeti az útját Közép-
Európa irányába. 
Napjainkban a koreai csípőszúnyog (Ae. 
koreicus) és az ázsiai bozótszúnyog (Ae- japo-
nicus) megjelenéséről is olvashatunk a hazai 
hírek között. Az ázsiai tigrisszúnyog (A. albo-
pictus) kimutatása már megtörtént hazánk-
ban. Korábban az Anopheles sacharovi esetle-
ges megtelepedését említették nálunk, amit a 
malária lehetséges terjesztésével hoznak ösz-
szefüggésbe, de ez nem történt meg. A meg-
telepedő, vírusvektorszerepre alkalmas fajo-
kat illetően fontos tulajdonság, hogy az em-
bert miként fogadják el gazdaként. Sok fajra 

jellemző a gazdapreferencia (1. táblázat), 
vagyis a madár- és emlősgazdákat előnyben 
részesítők némiképpen elválnak egymástól. E 
csoportok testhőmérséklete, a kibocsátott 
illatanyagok szerkezete nagyon eltérő, vagyis 
a tájékozódás a szúnyogok számára elég egy-
szerű. 
Emlősfajok közül több csípőszúnyog (pl. Ae. 
cinereus, Ae. japonicus, Ae. sticticus stb.) is 
szívesen választja a szarvasféléket vérszívásra. 
Mások (pl. Culex pipiens, Cx. territans, Culiseta 
morsitans stb.) inkább madárfélék vérét szív-
ják. Ilyenkor egy arbovírus terjesztéséhez ér-
telemszerűen több csípőszúnyogfaj is kell. Az 
Ae. albopictus előnyben részesíti a madarakat 
(csirke) és emlősöket, de ez utóbbin belül az 
ember és háziállatai (kutya, macska), amit 
szívesen választ. Hasonló ehhez az Ae. 
koreicus választása. Ideális vektorok tehát az 
ember és háziállatainak zoonózisait tekintve. 
Hasonló az Ae. aegypti ízlése is, ahol a 
szarvasmarha, míg az Ae. dorsalis és Ae. 
vexans, amelyre a ló és szarvasmarha elfoga-
dása a jellemző (3. ábra). 

2. ábra Az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) elterjedése 2016-ban, Európában (piros – 
már honos; sárga – kimutatott; zöld – nincs) 

https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-albopictus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-koreicus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-koreicus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-japonicus
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/aedes-japonicus
http://www.okologia.mta.hu/sites/default/files/B%C3%A1ldi%20et%20al.%202017%20Magyar%20Tudom%C3%A1ny.pdf
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2017/tv1704/trajer.html
https://pdfs.semanticscholar.org/ab9d/ec8a3d5ced3de48c638b823c9a1162c1daa9.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22679881
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577020/
https://www.researchgate.net/publication/270271690_Host_preference_and_anthropophilic_behaviour_of_the_invasive_mosquito_Aedes_koreicus
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148772/1/dbv24p117.pdf
http://www.biodiversitylibrary.org/content/part/JAMCA/JAMCA_V13_N1_P071-075.pdf
https://flutrackers.com/forum/forum/mosquito-control-info/776854-distribution-of-tiger-mosquito-aedes-albopictus-in-europe-april-2017-ecdc
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Latin név Magyar név Emberen CHI DEN WN ZIK Diro Egyéb 

Aedes aegypti egyiptomi  r- (emlős) k,v k,v k,v k,v     

Aedes albopictus ázsiai tigris r+ (emlős) k,v k,v k,v k,v v SIN 

Aedes cinereus vöröshátú  e (emlős)     k     TULA 

Aedes dorsalis árvizi  e (emlős)     k       

Aedes japonicus ázsiai bozót  r+ (emlős) k,v k,v k,v   v   

Aedes koreicus koreai  r+ (emlős)         v BRU 

Aedes sticticus oldalfoltos  e (emlős)     k       

Aedes vexans gyötrő  g (emlős) k   k       

Culex pipiens dalos  g (madár) k   k       

Culex territans békakedvelt  e (madár)     k       

Culiseta morsitans vérszívó  r (madár)     k     SIN 

1. táblázat Hazai fontosabb csípőszúnyogfajok és vektorszerepük (Megjegyzések: BRU - Bru-
gia;  CHI– chikungunya vírus; DEN - Dengue vírus; Diro - Dirofilaria; e – esetenként; g – gyako-

ri; k – a vírus kimutatása a rovarból; r- – ritka, csak laboratóriumok környékén; r+ – ritka, de 
terjedőben; SIN – sinbdis vírus; TUL - Tularemia; v – vektor; WN – nyugat-nílusi vírus; ZIK – 

zika vírus) 

3. ábra  Vérzéses lázakat okozó virális zoonózisok és csípőszúnyog vektoraik (B – Bunyavira-
les, F – Flaviviridae, T – Togaviridae) 

https://www.cdc.gov/westnile/transmission/index.html
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Malária – Protozoa 
Nem volt ismeretlen ez a betegség a hajdani 
Magyarországon. Az endemikus malária ide-
jén a veszélyérzetünk más lehetett. A folyók 
szabályozása előtt jelentős kiterjedésű ártere-
ink voltak, amelyekben a malária 
(Plasmodium sp.) terjesztésére képes Anophe-
les-fajok tenyésztek. Az Ecsedi-láp, a Berettyó 
melletti Sárrét, és a Fertő-tó melletti Hanság 
mocsárbirodalom volt, de hasonló jellemezte 
a Mezőséget és a Bánságot is. A 1800-as évek-
től vannak feljegyzések a malária hazai előfor-
dulására és 1959-ben jegyezték fel az utolsó 
hazánkban megbetegedő lakost. Ma nálunk az 
utazók betegsége (2. kép), mint a sárgaláz is. 
A világon évente 250 millió új maláriás meg-
betegedést regisztrálnak, a halálozások száma 

pedig 1 és 3 millió közé tehető. Az Anopheles 
messeae és az An. atroparvus nálunk is élő 
fajok. Ezek azonban vérszívásra kevéssé ked-
velik az embert. 
Kevesen tudják, hogy a maláriát terjesztő szú-
nyog is beteg. Ebből az is következik, hogy az 
egyes csípőszúnyog-fajok nem hasonló módon 
vesznek részt a betegség terjesztésében. Van-
nak, amelyek alkalmasak a vektorszerepre, 
míg mások nem. Ehhez még az is hozzájárul, 
hogy a konkrét szúnyogfaj milyen gazdán szív 
vért. Egy-egy szúnyogfaj nem csak egy gerin-
cesfajon, ami lehetővé teszi azt, hogy vektor-
ként funkcionáljon zoonózisokban (különféle 
állatfajokban egyaránt előforduló betegsé-
gek), vagyis arbovírusokat terjesszen. 

2. kép  Vörösvértest Plasmodium protozoával (erythrocytic schizont fejlődési állapot) (Fotó: 
Univ. Oxford)  

Nyugatnílusi-láz (WNV) – Flaviviridae 
A nyugatnílusi-lázra mostanában az egyesült 
államokbeli járvány hívta fel a figyelmet. A 
betegséget 1999-ben észlelték először, majd 
2002-ben tört ki. 2003-ban (9862) és 2012-
ben (5674) regisztrálták a legtöbb beteget. 
Közel 45 ezer betegből kétezer halt meg, ami 
4%-nál kicsit magasabb halálozási arány (4. 
ábra). Elgondolkoztató az is, hogy habár a jár-
vány keleten indult, de végigsöpört az egész 

Egyesült Államokon. Államai közül Kalifornia 
és Texas neve a leggyakoribb előfordulású. 
Kezdetek óta a statisztika mutatott ugyan né-
mi változást, de úgy tűnik, igen elhúzódó jár-
ványról van szó. 
Érdekes, hogy a WNV-fertőzés az emberek 
80%-nál nem jár tünetekkel. A fennmaradó 
20%-nál a betegség lefolyása nagyon eltérő 
lehet. Az esetek 96-99%-ban láz, fejfájás, 
émelygés, kiütések a felsőtesten, a szem be- 

http://slideplayer.hu/slide/5584378/
http://www.malwest.gr/en-us/malaria/informationforhealthcareprofessionals/plasmodiumlifecycle.aspx
http://i2.cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/160601164208-malaria-merozoites-red-blood-cells-super-169.jpg
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vérzése, esetleg a nyirokcsomók megduzzadá-
sa következhet be. 1-4% az eseteknek az a 
köre, amikor súlyos, az életet veszélyeztető 
idegrendszeri tünetek (agyhártya- és agyvelő-
gyulladás) alakulnak ki. Ezt nyaki izommerev-

ség, kábultság, kóma és a látás elvesztése 
előzheti meg. Mindez azt jelenti, hogy eltérő 
patogenitású vírusokról és eltérő ellenállóké-
pességű emberekről van szó. 

4. ábra  Nyugatnílusi-láz járvány és halottjai az Egyesült Államokban  

Mik Európa kilátásai a WNV-járvány elkerülé-
sére? Az előrejelzések szerint (5. ábra): sem-
mi. Hazánkban bármikor bekövetkezhet jár-
vány [Glávits et al. 2005, Bakonyi et al. 2006, 
Krisztalovics et al. 2008, Kemenesi et al. 2014, 
Kurucz et al. 2016]. Kétségtelen, hogy a beteg-
ség igen összetett, így járványszerű előfordu-
lásának több összetevője is van. Az egyik ezek 
közül a WNV patotípusai, amiből ma többfélét 
tartunk nyilván. Úgy gondoljuk, hogy a beteg-
séget költöző madarak hurcolják be 
(elsődlegesen madárbetegség, ami emberre 
és lovakra is átterjed), vagyis a vándormada-
rak költözési útja fontos szempont. Észak-
Afrikából Európába a Gibraltár-szoros, az olasz
-félsziget és Isztambul a madarak fő vonuló 
útja [Paz et al. 2013]. Hazánkban 1969 óta 
ismert ez a zoonózis. 2003-ban libatelepen 
fordult elő, ahol a gondozót is megbetegítette 
(3. kép), magyarországi megjelenése emberen 
alacsonyszinten ugyan – 2008-2016 között évi 
20-50 tünetekkel járó fertőzés emberen –, de 
rendszeres. Egy esetleges járvány elindulásá-

hoz a feltételek adottak (lásd járvány az Egye-
sült Államokban – 4. ábra). 
A betegséget gólyák (költöző madarak) hur-
colták be hazánk területére. További fontos 
tényező, hogy csípőszúnyogok közül olyan 
fajok terjeszthetik, amelyek madarak és emlő-
sök (ember és ló) vérét is szívják. Ilyesmit több 
faj is teljesíthet nálunk. A WNV-t terjesztő 
csípőszúnyogoknál az ember-ló-verébalkatúak 
betegség-megosztásra ismerhetünk rá, ami a 
népcsoportok vándorlásának időszakában 
igen jellemző társulásként működött. A választ 
azonban a konkrét csípőszúnyogfajok terüle-
tén kell keresni. Talán még nem optimális az 
Európában elterjedt csípőszúnyog-fajok össze-
tétele, de a globális felmelegedéssel és az in-
vazív fajok megjelenésével változás lesz. Az 
Egyesült Államok WNV-járványában az Ae. 
albopictus meghatározó vektorszerepére hív-
ták fel a figyelmet [Sardelis et al. 2002], azon-
ban csípőszúnyog-fajok tucatjaiból mutatták 
már ki a vírust, így a nálunk gyakori Ae. vexans
-ból vagy a Cx. pipiens-ből is, de aktív vektor-
szerepük máig bizonyításra vár. 

http://guardianlv.com/2012/09/west-nile-virus-first-reported-case-for-2012-in-las-vegas-nv/
https://www.cdc.gov/westnile/statsmaps/finalmapsdata/index.html
https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/historical
https://hungary.pure.elsevier.com/hu/publications/occurence-of-nile-virus-in-mosquito-vectors-and-vertebrate-hosts-
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/02/10/zika-virus-es-mikrokefalia-a-gm-csiposzunyogok-segithetnek/
http://www.enivd.de/ECDC/pdf/wc_ml_13_tb.pdf
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/4_napi_madarvedelem/mta.hu_nki_mosquito_w_cover.pdf
https://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-2012.pdf
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3. kép  Liba WNV idegrendszeri tünetekkel (Fotó: Glávits Róbert) 

Chikungunya-láz (CHIKV) – Togaviridae 
Lázzal, ízületi, izom- és fejfájással járó beteg-
ség, amelyhez hányinger, szédülés és bőrki-
ütések járulnak. A chikungunya-láz először Dél
-Tanzániában 1952-ben hívta fel magára a 
figyelmet, később Nigériában (1964) találták a 
mutációját, majd írták le sorban a genetikai 
válfajait [de Lamballerie et al. 2008]. 1958-
ban jelentkezett az ázsiai törzs. 2005-ben je-

lent meg Ázsiában a kenyai mutáns törzs. Eu-
rópában a Földközi-tenger környékén 2007-
2010 között jelentkezett a nyugat-afrikai törzs. 
Olaszországban járványként 2006-2007 között 
lépett fel. A karibi térségben 2013-ban jelent 
meg az ázsiai törzs, amely Floridán és Mexi-
kón keresztül is elérte az Egyesült Államok 
délkeleti államait és okozott kiterjedt járványt 
(6. ábra). 2014-ben a kenyai mutáns vírus- 

5. ábra  A nyugatnílusi-láz (WNV) előfordulásának valószínűsége Európában (minél intenzí-
vebb a vöröses szín, a valószínűség annál magasabb)  

http://seshippingnews.typepad.com/south_east_shipping_news/2015/06/caribbean-mosquito-conveys-chikungunya-beware.html
http://seshippingnews.typepad.com/south_east_shipping_news/2015/06/caribbean-mosquito-conveys-chikungunya-beware.html
https://e3geoportal.ecdc.europa.eu/SitePages/West%20Nile%20Virus%20predictions%202015.aspx
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törzs jelent meg Brazíliában és járványos meg-
betegedéseket okozott. A legjelentősebb be-
tegszámot 2005-ben Indiában jegyezték fel 
(szintén a kenyai mutáns törzs), amikor 1,4 
millió ember betegedett meg. Vektoraként az 
Ae. aegypti és Ae. albopictus fajokat emelik ki. 
Európa számára komoly figyelmeztetés a  

Mediterráneumban való előfordulás (itt elég 
feltűnően rajzolja ki az Ae. albopictus elterje-
dési területét), valamint Északkelet-
Amerikában a kanadai határig történő beha-
tolást, vagyis a faj alkalmazkodási képessége 
jelentős mértékű lehet, s a téli hidegek elma-
radása segít a megtelepedésben. 

6. ábra  A chikungunya-láz (CHIKV) vírusának előfordulása és terjedése (sárga romboid – dél-
kelet afrikai; sárga háromszög – közép-nyugat afrikai; sárga kerek – ázsiai vírustörzsek; hal-

ványzöld – Aedes aegypti; középzöld – Aedes albopictus; sötétzöld – mindkét Aedes-faj)  

Zika-láz (ZIKV) – Flaviviridae 
A zika-láz a 2015-ben kezdődő brazíliai jár-
ványt követően vált rettegett betegséggé. 
1947-ben ugandai majmokból írták le a vírust. 
Influenzaszerű tüneteket okoz, ami a mellö-
vön kiütésekkel is társulhat. A gyulladt szem is 
jellemző lehet, de vannak olyanok, akik tüne-
tek nélkül esnek át a fertőzésen. Azzal gyanú-
sítják, hogy kismamák megbetegítése útján, 
azoknak mikrokefáliás gyermekük születhet. A 
teratológiai hatás következtében a fej abnor-
málisan kicsi (4. kép), melyben az agy fejletlen 
marad. Ennek megfelelően a gyerek értelmi 
képessége (IQ) jócskán elmarad az átlagostól, 
egész életére kiterjedően ellátásra szorul. A 
betegség körül még sokféle dolog nem kellő-
képpen tisztázott. Nem is egy tényezőt vettek 
eddig már vizsgálat alá, de mindig visszatértek 

a zika vírushoz, bár igen sok esetben a mikro-
kefáliás gyermek mamájából a ZIKV-t nem 
sikerült kimutatni. A Guillain-Barré szindró-
más betegséggel is kapcsolatba hozzák a je-
lenséget. A beteg saját immunrendszere tá-
madja meg ilyenkor az idegközpontokat, ame-
lyek következtében végtagi és légzőizom-
gyengeség alakul ki. 
Lényeges, hogy ma már úgy gondolják, hogy a 
ZIKV terjesztésére a Culex-fajok is alkalmasak. 
Viszont, ami még ennél is kínosabb a megfer-
tőzött egyed szexuális úton terjesztheti ezt a 
betegséget, vagyis emberről emberre közvet-
lenül is terjedhet. Florida és Texas államokban 
jelent meg a vírus, ahogyan azt korábban elő-
re jelezték. Közép-Afrika, Dél- és Közép-
Amerika, India és Pakisztán a ZIKV ismert elő-
fordulási helyei. 

http://seshippingnews.typepad.com/south_east_shipping_news/2015/06/caribbean-mosquito-conveys-chikungunya-beware.html
https://www.dw.com/en/zika-virus-who-supports-controversial-genetically-modified-mosquitoes/a-19051506
http://www.bbc.com/news/world-africa-35431181
https://www.cdc.gov/zika/about/overview.html
https://www.cdc.gov/zika/healtheffects/gbs-qa.html
https://www.cdc.gov/zika/healtheffects/gbs-qa.html
https://www.dallasnews.com/news/news/2016/02/02/defect-causing-zika-virus-found-in-dallas-county
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/world-map-areas-with-zika
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/world-map-areas-with-zika
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4. kép  Mikrokefália (Fotó: J. Bailey/Z3News)  

Fentieken túlmenően a csípőszúnyogok bőr- 
és szívférgességben betöltött vektorszerepé-
ről is egyre több hír szól. A Dirofilaria-
fonálféregfajok közül a D. repens a bőrférges-
séget, míg a D. immitis a szívférgességet okoz-
za. A csípőszúnyogok az első stádiumú lárvá-
kat (mikrofilária) veszik fel, s bennük alakul ki 
a fertőző lárvaalak, amit visszaoltanak (ez a 
harmadik lárvastádium) a gazdába. A bőrfilari-
ázis a macskák és kutyák betegsége, bennük 
fejlődhet ki az adult féreg. Az ember eseti gaz-
da lehet (kötőszöveti csomók alakulhatnak ki), 
de benne szaporodóképes adultforma nem 
fejlődhet. A szívfilariázis fő gazdája a kutya 
(ma a hazai kutyákat Milbemax tablettával 
kezelik – milbemycin és praziquantel), de 
számtalan emlőst (kutya- és macskafélék, 
medve, ember stb.) megbetegíthet, ám a fel-
nőtté válás csak kutya- és macskafélékben 
megy végbe. Egy harmadik faj az Egyesült-
Államokban hívta fel magára a figyelmet. A D. 
tenuis fő gazdája a mosómedve (Procyon lo-
tor). Az embert ritkán betegíti meg és abban 
nem is képes kifejlődni. 
Az Ae. koreicus Dél-Ázsiában a Brugia malayi 

(limfatikus filariázis) terjesztésére képes. Ez az 
emberen elefántiázis-szindrómát okozó egyik 
fonálféregfaj. 
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A hormézis, mint ökotoxikológiai jelenség, különös tekintettel a 
növényvédelemre 
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A hormézis az a jelenség, amikor egy xenobio-
tikum ellentétes hatású kis és nagy dózisban 
egy élőlény valamely infraindividuális szintű 
tulajdonságára (biokémiai folyamatok, sejttani 
jellemzők, szövettani és szervtani változások 
stb.), vagy egy populáció/életközösség vala-
mely jellemzőjére. A kis dózis mértéke rend-
szerint a NOEC értéke alatt van, bár ez nem 

tekinthető általános szabálynak [Guedes és 
Cutler 2014]. A jelenség nem a szokásos szig-
moid (logisztikus) alakú dózis-hatás görbével 
jellemezhető, hanem úgynevezett kétszakaszú 
görbével (1. ábra). A görbe két szakasza a xe-
nobiotikum ellentétes hatását írja le egy adott 
paraméterre [Calabrese et al. 2007, Mattson 
2008, Kendig et al. 2010]. 

1. ábra  Kétszakaszú görbe. A kis koncentrációk tartományában a kontrollhoz képest pozitív, 
nagy koncentrációk tartományában pedig negatív hatás figyelhető meg. Egy kísérletben az 

MCPB és a glyphosate hatását vizsgálták a Lemna minor levélszámára és a levéltömegére. Az 
MCPB esetében az illesztés nem volt szignifikáns, a glyphosate esetében p <0,05 szinten 

azonban szignifikáns eredményt kaptak (Rafael 2012). A hormetikus jelleg mindkét esetben 
látható. 
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Tradicionálisan akkor fogadtak el egy hatást 
hormetikusnak, ha a görbe csúcsa 30-60%-kal 
magasabb (alacsonyabb) volt a kontrollhoz 
képest. Ma már többféle statisztikai program 
is létezik, amelyekkel korrekt görbeillesztések 
végezhetők, bár szignifikanciára vonatkozó 
statisztikai eljárást nem ismerünk. Az infrain-
dividuális (elsősorban sejttani) kísérletek kiér-
tékeléséhez használható a Dr. Fit program [Di 
Veroli et al. 2015], amelynek használata igen 
kevés számítógépes ismeretet kíván. Ökotoxi-
kológusok számára régóta rendelkezésre állt 
egy megfelelő program [Van Ewijk és Hoekst-
ra 1993], de eddig kevés figyelmet kapott. 
Jelenleg az R statisztikai program ‘drc’ nevű 
csomagjában található az ökotoxikológiai vizs-
gálatokban is gyakran használt illesztőprog-
ram [R Development Core Team 2008]. Arra 
az esetre, ha a parametrikus teszt feltételei 
nem teljesülnek Kim és Sanders [2017] kínál 
megoldást. 
A hormézis jelenségét kezdetben sok kritika 
érte, elsősorban amiatt, mert a homeopátiás 
eljárások szakmai hátterét vélték megtalálni 
benne [Calabrese és Baldwin 2000, Calabrese 
és Jonas 2010, Calabrese 2017]. A jelenség 
létezése mára már általánosan elfogadottá 
vált úgy az infraindividuális (toxikológia, far-
makológia, gyógyszertan és társai), mint a 
szupraindividuális szakterületeken, például az 
ökotoxikológiában, ökológiában, evolúcióbio-
lógiában is [Costantini et al. 2010]. 
A hormézis jelenségének magyarázata nem 
teljesen tisztázott. Ennek valószínűleg a 
háttérmechanizmusok sokfélesége az oka. Az 
infraindividuális háttérmechanizmusokról Ca-
labrese [2013] ad kiváló áttekintést. A szupra-
individuális vizsgálatokban talált hormetikus 
jelenségek háttérmechanizmusai azonban alig 
ismertek. Átfogó közleményt a témában nem 
ismerünk. A következőkben három fő elképze-
lést mutatunk be a hormézis jelenségét ma-
gyarázó elméletekről, azzal a megjegyzéssel, 
hogy egyáltalán nem lezárt kérdésekről van 
szó. 
Az egyik elképzelés szerint a szervezet homeo-

sztázisát zavarja meg a szennyező anyag kis 
koncentrációja és ennek kompenzálására jele-
nik meg a pozitív hatás. Tehát arról van szó, 
hogy a zavarás következtében a szervezet di-
namikus egyensúlyi állapota kissé túlmegy a 
normális határokon. Ennek ellensúlyozását 
végzi a szervezet, forrásokat mozgósít és köz-
ben a korábbinál (kontrollnál) kedvezőbb álla-
potba kerül [Calabrese 1999]. Például az in-
tenzívebb anyagcsere következtében gyorsab-
ban növekedik egy egyed. A növényvédelem-
ben használt peszticidek által kiváltott homeo-
sztázis változás (pesticide-induced homeosta-
tic modulation, PIHM) témaköre tartozik ide 
[Cohen 2006]. 
Másik magyarázata a jelenségnek az lehet, 
hogy kis dózis hatására közvetlen stimuláció 
következik be [Calabrese 2001]. A cink na-
gyobb koncentrációi toxikusak. Viszont kis 
koncentráció esetében serkenthetik egyes 
enzimrendszerek működését, hiszen számos 
metalloenzim alkotórésze a cink, továbbá a 
cinkhiány rontja például az alkalikus foszfatáz 
és alkohol-dehidrogenáz működését is. Ilyen 
hatás tételezett fel Nagy [1999] cinkhiányos 
talaj fonálféreg (Nematoda) faunájának válto-
zásait tanulmányozva. Megállapította, hogy a 
denzitás és a génuszok száma, valamint a Ma-
turity Index (egy speciális, a fonálférgekre vo-
natkozó diverzitási mérőszám) növekedett egy 
terepi kísérletben a talaj kismértékű cink kon-
centrációjának növekedésével párhuzamosan. 
Harmadik elképzelés szerint megváltozik a 
szervezetben az energia allokáció a kis kon-
centrációjú xenobiotikumok hatására [Jager et 
al. 2013]. Ennek következménye az élettörté-
netekben bekövetkező csereviszony-változás, 
amit különböző populációs paraméterek 
(peteszám, növekedés, viselkedés stb.) válto-
zásai jeleznek, illetve ezek segítségével mér-
hetők. Caenorhabditis elegans fonálféregnél 
Tyne et al. [2015] mutatott ki ilyen jelenséget 
diuron* (a *-val jelzett hatóanyag Magyaror-
szágon már nem használható) és ezüst nano-
szemcsék hatására. 
Nem hormetikus jelenség a hormoligozis  
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[Luckey 1968]. A hormoligozis hipotézis sze-
rint a szubletális stressz (ez lehet rovarölő szer 
indukálta is) érzékenyíti az egyedet és ennek 
hatására azok jobban fognak alkalmazkodni a 
szuboptimális környezethez és egy másik kör-
nyezeti tényező hatására hormézis jelensége 
lép fel. A két fogalom, a hormézis és a hormo-
ligosis viszonyáról Guedes et al. [2016] ír rész-
letesen. Pillanatnyilag azonban sem a hormé-

zis, hormoligosis és PIHM fogalma, sem egy-
máshoz való viszonyuk nem tisztázott még 
kielégítően. 
A hormézis jelensége azonban mind az ökoto-
xikológusokat, mind a növényvédelmi szakem-
bereket egyre jobban foglalkoztatja, ahogy ez 
a 2. ábrán is látszik. A hormézissel kapcsola-
tos kutatásokból sok további új eredmény 
várható a jövőben. 

2. ábra  A Google Tudós keresőprogramban a „hormesis + ecotoxicology” és a „hormesis + 
plant protection” szavakra kerestünk rá. Az 1995-2016 közötti években megjelent publikációk 

számát tekintve exponenciálisan növekvő görbét kapunk mindkét esetben. 

Hormézis az ökotoxikológiában 
A hormézis jelensége az ökotoxikológiában 
több okból sem kapott még kellő figyelmet. 
Ennek történeti oka az lehet, hogy kezdetben 
elsősorban a xenobiotikumok mortalitásra 
gyakorolt hatásaira voltak kíváncsiak a kuta-
tók. Növekvő xenobiotikum dózisok esetén 
azonban nem képzelhető el az a szituáció, 
hogy a cél-populáció egyedei a kontrollnál 
kevésbé pusztuljanak. Ezért a populációkban 
mért mortalitás esetében hormetikus hatás 
nem mutatható ki. Amikor a mortalitás mel-
lett, egyéb paraméterekre, például az utódok 
számára is figyelem terelődött, akkor lehetett 
már egyáltalán foglalkozni az ökotoxikológiá-

ban a hormézis problémájával. Ennek ellenére 
a téma vizsgálata sokáig váratott magára, 
mert az alacsony dózisok hatása kevéssé érde-
kelte a kutatókat, hiszen ennek a koncentrá-
ciótartománynak nem látszott relevanciája a 
gyakorlati problémákkal kapcsolatosan. Mivel 
az ökotoxikológiai tesztek drágák, logikus, 
hogy a kevéssé relevánsnak tűnő koncentráci-
ókat kihagyják a vizsgálatokból [Chapman 
2001]. 
Ha ökológiai szempontból közelítünk a kérdés 
felé, akkor az életmenet stratégiákat kell emlí-
tenünk. A rovarok rendszerint r-stratégista 
fajok [Pianka 1970]. Ezért a kártevők létszám-
szabályozása során a populációk növekedési  
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kapacitásának csökkentése, így például a sza-
porodási paramétereik befolyásolása lehet a 
cél. Egy növényvédő szer szubletális dózisa 
számos módon (idegrendszeri zavarok, hor-
monrendszer működésének megzavarása stb.) 
befolyásolhatja az életműködéseket és csök-
kentheti a túlélést és a szaporodást is [Guedes 
et al. 2016]. Amennyiben ez a hatás egy hasz-
nos parazita, vagy parazitoid esetében jelent-
kezik, akkor a kártevő populáció létszám/
sűrűség növekedéséhez vezethet [Cutler 
2013]. 
A peszticidek hatására bekövetkező cserevi-
szony (trade-off) változásnak adaptációs érté-
ke lehet, mert segíti az egyedek fittneszének 
megtartását [Forbes 2000]. A hormézis jelen-
ségét tehát az evolúciósan adaptív stratégiák 
szempontjából, azok jobb megértése érdeké-
ben is érdemes kutatni. Ezzel kapcsolatban 
igazolásra vár az a hipotézis, hogy ha hormeti-
kus hatásra a detoxifikációs gének expresszió-
ja fokozódik, akkor ennek a rezisztencia kiala-
kulásában lehet szerepe [Guedes és Cutler 
2014]. A peszticid-rezisztenciának pedig jól 
ismert, messzemenő következményei vannak 
a növényvédelemben. 
A hormézis létezését és potenciális fontossá-
gát nem vonja kétségbe Kefford et al. [2008]. 
Ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy a 
hormézis jelenségét az ökotoxikológiában, 
vagyis a populációk és közösségek szintjén 
pillanatnyilag még nem értjük olyan mélység-
ben, mint az infraindividuális szinten. Ezért 
még nem áll rendelkezésre az az információs 
háttér, ami alapján a jelenség a természetes 
populációkban egyértelműen és ismételhető-
en kimutatható lenne. Nem ismerjük eléggé a 
háttérmechanizmusokat, ezért a gyakorlati 
intézkedéshez szükséges ismeretek nem áll-
nak rendelkezésünkre. 
Az adatok és ismeretek hiányában nem lehet 
még beilleszteni a hormetikus hatásokkal kap-
csolatos információkat a környezeti kockázat-
becslésbe (ERA) sem [Chapman 2002]. A ható-
sági intézkedésekhez szükséges, szabványok 
szerint végzett tesztek, prediktálható esemé-

nyek, megbízható teoretikus háttérmagyará-
zatok a jelenségek mechanizmusairól, és leg-
főképpen megbízható szántóföldi eredmé-
nyek, még nem állnak rendelkezésre. Ne fe-
ledjük: olyan hagyományos fogalmak jelentő-
ségének újragondolása is szükséges lesz, mint 
a NOEC és a LOEC, ami megkívánja a döntés-
hozói szemlélet változását is. Talán nem vélet-
len, hogy mindössze három releváns cikket 
találtunk a témában [Chapman 2001, 2002, 
Gentile 2001], de azokat is már majdnem két 
évtizeddel ezelőtt írták. Előrelépésnek tekint-
hető, hogy egy új, az ökotoxikológiai vizsgála-
tok szabványosításának céljából kidolgozott 
javaslatcsomag már említi a hormézist is 
[Hanson et al. 2017], bár részletesen nem tár-
gyalja azt. 
 

Hormetikus hatások egyes növényvédelem-
ben fontos ízeltlábúaknál 
Az egyik, talán legfontosabb célterület, ahol a 
hormézis jelenségére érdemes figyelni, a nö-
vényvédelem. A növényvédőszerek felhaszná-
lása évről évre növekszik a világon [Eurostat 
2017], ezért használatuk következtében fel-
merülő új szempontokat, mint például a 
hormézis, különös figyelemmel kell kísérni, 
vizsgálni, és ha szükséges a hatósági intézke-
déseket meghozni. Anélkül, hogy a növényvé-
delmi gyakorlatok részleteibe merülnénk, em-
lékeztetünk arra, hogy a szerek kijuttatása 
során számos olyan tényezővel kell, vagy lehet 
számolni, amikor a szabályos szerkezelés mel-
lett is felléphet a hormézis jelensége, mert a 
cél- és nem célszervezeteket szubletális pesz-
ticid hatás érheti. A teljesség igénye nélkül 
sorolunk fel néhány lehetőséget a követke-
zőkben. Csökkenti a dózist a növényvédőszer 
elsodródásból következő koncentráció csök-
kenés, a párolgás, különösen meleg, száraz 
napokon, a szer bomlása, különböző koncent-
ráció a levél felszínén és fonákán, valamint 
hasonló jelenségek. Mindezek következtében 
mind a kártevőket, mind a hasznos rovarokat 
a szer szubletális hatása érheti. A hormézis 
jelenségét tehát a gyakorlati munka során 
sem lehet figyelmen kívül hagyni. A követke- 
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zőkben a növényvédelemben szereplő nö-
vényevő, ragadozó és parazita/parazitoid 
ízeltlábúak köréből mutatunk be olyan ered-
ményeket, amelyek a hormézis fontosságát 
mutatják. Igyekeztünk változatos, recens 
munkákat válogatni. 
Brazíliában gyakran tapasztalják, hogy a gya-
kori kártevő, Leucoptera coffeella lepke ellen 
végzett piretroid hatóanyagú kezelések után 
megnövekszik az Oligonychus ilicis kártevő 
atka populációinak nagysága. Egy laboratóriu-
mi kísérletben kimutatták, hogy a Decis 25 CE 
növényvédőszer (hatóanyaga a deltamethrin) 
által kiváltott hormetikus hatás lehet a jelen-
ség hátterében, mivel ez az inszekticid 
szubletális dózisban szignifikánsan növelte az 
O. ilicis atka populációjának növekedési se-
bességét [Cordeiro et al. 2013]. 
Egy szélcsatornában végzett laboratóriumi 
vizsgálatban azt találták, hogy a clothianidin 
(neonikotinoid) kis koncentrációja mellett az 
ipszilon bagolylepke (Agrotis ipsilon) hímjei 
szignifikánsan kisebb arányban adtak pozitív 
választ az alkalmazott szex-feromonra, mint a 
kontroll egyedek. Nagyobb koncentrációk 
mellett viszont a válaszreakció szignifikánsan 
nőtt [Rabhi et al. 2014]. A hormézis jelensége 
itt tehát viselkedési jellemzőben nyilvánult 
meg. Az eredmények egyben azt is mutatják, 
hogy kis koncentráció rontja a feromonra épü-
lő védekezés hatékonyságát. 
A Supputius cincticeps poloska faj generalista 
ragadozó. Brazíliában sokfelé gyakori. A per-
methrin* szubakut hatását tesztelve a poloska 
fejlődésének gyorsulását tapasztalták, ami 
kedvező hatás egy, a biológiai védekezésben 
potenciálisan beilleszthető faj esetében 
[Zanuncio et al. 2003]. Hasonló eredményt 
kaptak egy másik ragadozó poloska faj, a 
Podisus distinctus esetében. Mind a populáció 
nettó szaporodási rátája, mind a pillanatnyi 
növekedési rátája, a permethrin*növekvő 
szubletális koncentrációi függvényében, hor-
metikus görbe szerint változott [Guedes et al. 
2009]. Fernandes et al. [2016] reprodukciós 
paraméterek javulását tapasztalata Keshet 25 

(hatóanyaga a deltamethrin) szubletális kon-
centrációjának hatására a Cycloneda sangui-
nea katicabogár és Orius insidiosus poloska 
fajok esetében. 
Leite et al. [2017] három Trichogramma faj 
esetében kimutatta, hogy a Sanson 40 SC her-
bicid (hatóanyaga a nicosulfuron) szubletális 
koncentrációjának hatására három faj, a T. 
pretiosum, T. acacioi és T. annulata nőstényei-
nek kelési aránya nő. Ez pozitív hatás növény-
védelmi szempontból, mert a fajok biológiai 
védekezésben történő alkalmazása mellett 
szól. 
Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a labo-
ratóriumi körülmények között nyert eredmé-
nyek gyakran nehezen azonosíthatók szántó-
földi körülmények között, ahol számos kör-
nyezeti tényező együttes hatására alakul ki a 
végeredmény, például egy populáció létszám-
növekedése, vagy csökkenése. Gyakori, hogy a 
zsákmány és ragadozója létszámában peszti-
cid hatására bekövetkező létszámváltozás 
nem hormetikus jelenségre vezethető vissza, 
hanem a két faj eltérő növényvédőszer-
érzékenysége, rezisztencia, a tápnövény pesz-
ticid által kiváltott minőségének változása, az 
állatok viselkedésének megváltozása, vagy 
más ok áll a jelenség hátterében [Cohen 
2006]. 
Annak ellenére, hogy a hormézis jelenségét 
évtizedek óta ismerik a növényvédelemben, a 
háttérmechanizmusokat még kevéssé ismer-
jük [Cohen 2006]. A transzkriptomika, prote-
omika és a metabolomika gyors fejlődése a 
jövőben közelebb vihet minket a hormézist 
kiváltó molekuláris folyamatok jobb megérté-
séhez és tudományosan megalapozott predik-
ciók tételéhez. Ez után lesz majd lehetőség 
arra, hogy a környezeti kockázatbecslésben és 
a hatósági munkában is figyelembe vegyék a 
hormézis jelenségét. 
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Neonikotinoidok hatása a méhekre 
Békési László 

Haszonállat-génmegőrzési Központ, Gödöllő 

Környezetünk fontos szolgáltatásokat biztosít 
számunkra ingyen, ezért sokszínűségének 
fenntartása, minél jobb kihasználása napjaink 
égető feladata. Az utóbbi évtizedekben a gaz-
dasági hasznot hozó rovarok (méhek, megpor-
zó vadméhek,  kétszárnyúak, természetes kár-
tevő ellenségek stb.) száma erősen megfo-
gyatkozott világszerte, így a megporzás haszna 
(évi 14 milliárd Euró az EU-országaiban) apad-
ni látszik. 
„Méhpusztulási pánikot” terjeszt a média is, 
aminek van némi alapja. Tény, hogy ma a leg-
jobban kutatott rovarfaj a mézelő méh (Apis 
mellifera), és ökotoxikológiai vizsgálatokban is 
erre a fajra hivatkozunk leggyakrabban. A ter-
mészetes megporzók becslése a méhcsaládok 
számának alakulásával követhető legjobban. 
Az újabb adatok szerint a megporzásban fon-
tos szerepet játszó mézelő méh családjainak 
száma Európában és nálunk sem csökkent, sőt 
enyhe emelkedést mutat. A méhek által bizto-
sított természetes beporzás viszont önmagá-
ban nem elegendő a változatosság fenntartá-
sára. A poszméhek, illetve a magányos méhek 
egyáltalán nem rendelkeznek olyan sajátos, 
közösségi védekező stratégiákkal a méregha-
tások kivédésére, mint a méhcsalád. 
Számos, korábban tömeges méhpusztulást 
okozó növényvédő szert vontak ki az utóbbi 
évtizedekben, megjelentek viszont olyan sze-
rek, olyan szerkombinációk és olyan tüne-
tegyüttesek (szubletális hatások), amelyeket 
ma sem ismerünk teljesen, vagy nem akarunk 
elismerni. A kisszámú, méhekre kifejezetten 
veszélyes szer (pl. chlorpyrifos, fipronil) hasz-
nálatát szigorú szabályok korlátozzák, viszont 

méhekre nem jelölésköteles szerek, illetve 
keverékeik (pl. acetamiprid, tebuconazole) is 
okozhatnak váratlan méhpusztulásokat. Meg-
jelent az ún. „mászkáló méh”-szindróma, 
amelynek okait csak alapos laboratóriumi vizs-
gálat tudja tisztázni, e nélkül könnyen jutha-
tunk téves diagnózishoz, mindenütt előfordu-
ló kórokozókra (varroaatka, új Nosema-faj 
stb.) hárítva a bajt. 
A neonikotinoidok (NIK) a 90-es években je-
lentek meg. Tipikus felszívódó rovarölő sze-
rek, idegmérgek, amelyek a csávázott vető-
magból eljutnak a száron keresztül a virágo-
kig. Elnyújtott hatásuk révén tartósan jelen 
vannak a növényekben, így a nektárban, pol-
lenben és a guttációs folyadékban is megje-
lennek. Az imidacloprid DDT-indexe (a DDT 
toxicitása = 1) több mint 7200 méhekre. Az 
imidacloprid, a thiametoxam és clothianidine 
részleges tiltásának indokoltsága itthon is vitá-
kat kavart, bár az elmúlt években kukorica és 
napraforgó pollenmintáiból is sikerült kimu-
tatni a neonikotinoid-típusú csávázószert. A 
mézben való megjelenésüket a világ szinte 
minden tájáról igazolták. 
A titokzatos méhpusztulások – nevezhetjük a 
méhcsalád elnéptelenedésének, összeomlásá-
nak (colony collapse disorder), kaptárelha-
gyásnak – okai között gyakran merül fel a rész-
legesen korlátozott, de nem jelölésköteles NIK 
-típusú csávázó, illetve permetező szerek sze-
repe. Ma már szilárd alapokon nyugvó tudo-
mányos vizsgálatok bizonyítják, hogy a kárte-
vők elleni megelőző védekezésben használt 
NIK-ok alacsony dózisú, szubletális toxikus 
hatásaik révén súlyosan károsítják a környeze- 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2017/motkonf2017.pdf
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tet és a megporzásban tevékenykedő olyan 
hasznos, nem célszervezeteket, mint a méhe-
ket, illetve olyanokat, amelyek természetes 

ellenségként vagy a talajerő fenntartásában 
végeznek szolgáltatást. 

Kulcsszavak: Békési László, Apis mellifera, chlorpyrifos, 
fipronil, neonikotinoidok, imidacloprid, thiamethoxam, 
clothianidin, tebuconazole, colony collapse disorder 

Transzgenikus biomarker zebradánió (Danio rerio) vonalak 
alkalmazásának lehetőségei az ökotoxikológiában 

Csenki-Bakos Zsolt, Csenki-Bakos Katalin, Kovács Balázs, Ferincz Árpád és 
Urbányi Béla 

SzIE MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő 

A riportergének alkalmazása az állati modellek 
létrehozásában új lehetőségeket nyitott a to-
xikológusok számára. A transzgenikai techno-
lógiák fejlődésével, valamint a fluoreszcens 
fehérjék felfedezésével lehetővé vált olyan 
transzgenikus élőlények létrehozása, amelyek 
segítségével in vivo vizsgálható egy adott gén 
működése. A transzgén működését az adott 
szervben konstitutívan megjelenítő élőlények 
mellett nagy igény mutatkozik a „biomarker/
bioszenzor”-vonalak létrehozása is, ahol a 
transzgenikus egyedek indikátor szervezetek-
ként használhatóak, és alkalmasak lehetnek 
akár koncentrációfüggő dózis–hatásvizs-
gálatokra is. Az elmúlt évtizedben számos, 
főként bizonyos fémek és hormonhatású 
anyagok kimutatására alkalmas biomarker 
transzgenikus élőlényt, köztük halakat hoztak 
létre világszerte. 
A zebradánió (Danio rerio), mint kísérleti mo-
dell, legfőbb előnye a transzgenikus vonalak 
előállítása szempontjából, hogy az embriók és 
a lárvák teste átlátszó, ezért a fluoreszcens 
riportergén jele könnyen tanulmányozható az 
állat elpusztítása nélkül is. Ez az állatvédelmi 
szempontok mellett azért is értékes sajátság, 
mert lehetővé teszi ugyanazon egyed reakció-
jának tanulmányozását a kezelés különböző 
időpontjaiban, további előnyt jelentve ezzel a 
széleskörű felhasználásához. 
A transzgenikus bioszenszor-élőlények iránti 
igényre alapozva a Szent István Egyetem Hal-
gazdálkodási Tanszékén olyan zebradánióvo-

nalat (vtg1:mCherry) hoztunk létre, amelynek 
májában ösztrogénagonista anyagok jelenlé-
tében vörös fluoreszcens fehérje termelődik. 
A vonal működésének alapja, hogy a vörös 
fluoreszcens fehérje kifejeződése az ösztrogén 
hatású anyagokkal indukálható vitellogenin-1-
gén szabályozó régiójának irányítása alatt áll. 
A vitellogeningének normál esetben csak ivar-
érett nőstényekben működnek, lárvákban és 
hímekben nem, vagy nagyon alacsony szinten 
fejeződnek ki, azonban ösztrogén jelenlété-
ben aktiválódnak. A transzgenikus vonalban a 
fluoreszcens fehérje termelődése az endogén 
vitellogeninhez hasonlóan koncentrációfüggő-
en fokozódik, amely fluoreszcens mikroszkóp 
alatt egyszerűen detektálható. A halak érzé-
kenységét különböző ösztrogénagonista anya-
gokkal (17-β-ösztradiol, 17-α-etinil-ösztradiol, 
biszfenol-A, zearalenon) teszteltük. A vonal az 
ösztrogén hatású anyagok környezetben elő-
forduló koncentrációinak kimutatását is lehe-
tővé teszi, embriókorban 100 ng/l 17-β-
ösztradiolt és azzal egyenértékű, illetve erő-
sebb ösztrogénhatás kimutatására alkalmas, 
de a kifejlett hím egyedek az embrióknál is 
jóval érzékenyebbek. 
A vonal az ismert vitellogeningénekkel módo-
sított transzgenikus vonalak közül a legna-
gyobb természetes promóter szakaszt hordoz-
za, a vitellogeningénekkel módosított transz-
genikus vonalak közül a legérzékenyebb, és 
Európában az első vitellogeninindukciót in 
vivo kimutató halmodell. 
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Állatgyógyászatban alkalmazott készítmények és hatóanyagok 
összehasonlító vizsgálata 
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A mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott 
állatgyógyászati-, illetve növényvédőszer-
készítmények az aktív hatóanyagon kívül kü-
lönböző adalékanyagokat (pl. felületaktív 
anyagokat) tartalmazhatnak, amely kompo-
nenseket sokáig inaktív összetevőkként tar-
tották számon a készítmény biológiai főhatá-
sának szempontjából. Az utóbbi években 
azonban számos tanulmányban bizonyították 
az aktív hatóanyag(ok), illetve az adalékanya-
gok között fellépő antagonista, szinergens 
vagy additív hatások kialakulását. A szennyvíz-
tisztítási technológiákban egyre nagyobb fi-
gyelmet kap a különböző nagyhatékonyságú 
oxidációs eljárások (advanced oxidation pro-
cesses, AOP) alkalmazása, mivel hatékonysá-
guk jelentős a különböző perzisztens xenobio-
tikumok, szerves szennyezők és gyógyszerma-
radványok eliminációja során. 
Az állatgyógyászati gyógyszer-hatóanyagok 
(sulphamethoxazole, SMX; sulphaguanidine, 
SGD; sulphamethazine, SMZ; trimethoprim 
(TRI) és gyógyszerkészítmények (Sumetrolim, 
Cotrium-E) akut toxicitását Daphnia magna 
tesztszervezeten az OECD 202 irányelveknek 
megfelelően határoztuk meg. További vizsgá-
lataink során 0,1 mmol/dm3 SMX oldatot ioni-
záló gammasugárzással (1 és 2,5 kGy) oxidál-
tunk, majd meghatároztuk a kezelt SMX-
oldatok, illetve az alkalmazott AOP eljárás so-
rán keletkező H2O2 toxicitását különböző vízi 
tesztszervezeteken (Aliivibrio fischeri, Pseudo-
kirchneriella subcapitata, D. magna) a megfe-
lelő irányelvek és előírások alapján. 
Jelentős különbségeket tapasztaltunk a vizs-
gált állatgyógyászati hatóanyagok és készít-
mények toxicitása között. Vizsgálataink során 

az SMX (48h EC50 = 98,1±58,7 mg/l) és a TRI 
(48h EC50 = 93,1±33,2 mg/l) esetében tapasz-
taltuk a legkisebb mértékű toxicitást, míg az 
SGD bizonyult a legtoxikusabb vizsgált ható-
anyagnak (48h EC50 = 1,79±0,34 mg/l). Az SMX 
és TRI hatóanyagot tartalmazó készítmények 
vizsgálata során a Sumetrolim jelentős mér-
tékben toxikusabbnak bizonyult (48h EC50 = 
106,2±54,7 mg/l) a Cotrium-E hatásához ké-
pest, amely 250 mg/l koncentrációnál csak 
15%-os immobilizációt idézett elő a vizsgált 
egyedek esetében. A hatóanyagok és az ada-
lékanyagok kombinált, együttes toxicitásának 
vizsgálata során a Sumetrolim-egyenértékben 
feltüntetett hatóanyag-koncentrációkkal kor-
rigált 48h EC50 értékek az SMX és a TRI eseté-
ben 71,1±36,8 és 13,8±7,1 mg/l voltak. Ennek 
alapján megállapítható, hogy a hatóanyagok 
egyedi toxicitása jóval alacsonyabbnak bizo-
nyult a formázott készítményekben megjelenő 
együttes toxikus hatásokhoz képest. 
A kezeletlen SMX-oldat 5±1% gátlást idézett 
elő a V. fischeri esetében, ezzel szemben a 
meghatározott gátlási százalék 30±2% volt a 
besugárzott SMX-oldatok esetében. Az SMX 
toxicitása megemelkedett az abszorbeált dózis 
függvényében, továbbá a keletkező H2O2 je-
lenlétében, így megállapítható, hogy az AOP 
eljárás során megjelenő H2O2 jelentős mérték-
ben befolyásolja az élő szervezeteken végre-
hajtott ökotoxikológiai vizsgálatok eredmé-
nyeit. A H2O2 egyedi toxicitásának vizsgálata 
során, jelentős mértékű gátlás volt tapasztal-
ható a legmagasabb vizsgált koncentrációnál 
(0,5 mmol/dm3) a vizsgált tesztszervezetek 
esetében. A H2O2 egyedi toxicitását jellemző 
48h EC50 érték 0,35; 0,25 és 0,06 mmol/dm3  
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volt az A. fischeri, P. subcapitata és a D. mag-
na esetében. A H2O2 mennyiségének analitikai 
úton történő csökkentésével a gátló hatás 
lineárisan csökkent az A. fischeri és a P. subca-
pitata esetében. 
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Pseudokircheriella subcapitata, Daphnia magna 

A háziméhekre és a vadméhekre is regionálisan eltérő hatása lehet a 
neonikotinoid rovarölő szereknek 
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A neonikotinoid rovarölő csávázó szerek körül 
az utóbbi években heves vita dúl. Korábbi kí-
sérletek igazolták, hogy a csávázó szerből a 
szermaradványok kimutathatóak a guttációs 
cseppek mellett, ha igen kis koncentrációban 
is, a nektárban és a pollenben is. Laborkísérle-
tek igazolták ezen alacsony koncentrációk 
szubletális hatásait is. Ugyanakkor nagylépté-
kű szabadföldi kísérletek alig vizsgálták a neo-
nikotinoid csávázó szerek méhekre gyakorolt 
hatásait. Kísérletünk célja az volt, hogy több 
országra kiterjedően, a mezőgazdasági gya-
korlatnak megfelelő szabadföldi körülmények 
között vizsgáljuk a neonikotinoid csávázó sze-
rek méhekre gyakorolt hatásait. 
A kísérletek során háziméheket (Apis mellife-
ra), valamint két vadon élő méhfajt, földi 
poszméheket (Bombus terrestris) és faliméhe-
ket (Osmia bicornis) telepítettünk a kísérleti 
repceültetvényekre. Három országban 
(Egyesült Királyság, Németország és Magyar-
ország) összesen 11 területhármast (két neo-
nikotinoiddal csávázott, és egy kontrollterület) 
vizsgáltunk (mindösszesen 33 kísérleti terü-
let). A repce virágzási időszakában femértük a 
méhek pollengyűjtését és aktivitását. A repce 
elvirágzása után a méhfészkeket begyűjtöttük, 
és az ott felhalmozott táplálékot, az utódge-
neráció mennyiségét, illetve a fészkekben ta-

lálható szermaradványok mennyiségét is meg-
mértük. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a negatív 
hatások elsősorban a következő évben jelent-
keznek, mert az utódnemzedék létszáma 
csökkenhet. Magyarországon a háziméhek 
ivadékbölcsőinek száma, valamint a következő 
évi dolgozók létszáma lett kevesebb. Angliá-
ban meglehetősen sok háziméh-kolónia el-
pusztult a következő évre. Ugyanakkor a né-
metországi eredmények nem mutatják, hogy 
a neonikotinoidok negatív hatással lennének a 
háziméh-kolóniák túlélésére illetve szaporo-
dására. Nagy valószínűséggel ez két okra ve-
zethető vissza: egyrészt, a németországi méh-
családok egészségesebbek voltak a kísérlet 
indulásakor, másrészt a méhek itt elsősorban 
nem a neonikotinoidokkal kezelt repcéről, 
hanem egyéb növényekről táplálkoztak a kí-
sérlet ideje alatt. 
A vadméhekre vonatkozó eredmények is azt 
mutatják, hogy szaporodási sikerüket negatí-
van befolyásolják a neonikotinoidok. Ez konk-
rétan azt jelenti, hogy a poszméhkolóniák ke-
vesebb új méhanyát produkáltak, a faliméhek 
pedig kevesebb petét raktak. Ez a negatív ha-
tás nem közvetlenül a kezelésekkel, hanem a 
fészkekben talált szermaradványok mennyisé-
gével hozható összefüggésbe. Ez azt is mutat-  
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ja hogy a környezetben korábban fölhalmozó-
dott neonikotinoidok is bekerülhettek a mé-
hek táplálékába, akár a területeken található 
egyéb növényekből is. A fent vázolt kutatás 
eredményei befolyásolhatják az Európai Parla-
ment közeljövőben várható döntését arra vo-
natkozóan, hogy a neonikotinoid rovarölő sze-

reket végképp tiltólistára kerüljenek-e, vagy 
sem. 
Kulcsszavak: Sárospataki Miklós, Ben Woodcock, James 
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A glyphosate-tűrő növények környezetanalitikai, ökotoxikológiai és 
dietetikai vitái 

Székács Andrása és Darvas Bélab 
aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

Praktikus okokból „gyomirtószer-tűrő” növé-
nyekről beszélünk, de ilyen általános értelem-
ben természetesen nincs. Vannak viszont va-
lamilyen konkrét hatóanyaggal szemben ma-
gasabb fokú tűrőképességet mutató, géntech-
nológiai úton módosított (GM) növények eb-
ben a csoportban. Ezek a hatóanyagok a 
glufosinate (pat, bar gének), glyphosate (cp4 
epsps, 2mepsps, mepsps, gat4601, gat4621, 
goxv247), 2,4-D (aad-12), bromoxynil (bxn), 
dicamba (dmo), imidazolinon (csr1-2), me-
sotrion (avhppd-03), isoxaflutole (hppdPF 
W336) és szulfonilkarbamidok (als, gm-hra, 
zm-hra, surB). A szulfonilkarbamid-tűrő cso-
portba az acetolaktát-szintetáz enzimet gátló 
hatóanyagok népes tábora tartozik, így az 
amidosulfuron, azimsulfuron, bensulfuron-M, 
chlorsulfuron*, ethametsulfuron-M, flazasulfu-
ron, metsulfuron-M, nicosulfuron, rimsulfuron, 
sulfosulfuron, thifensulfuron-M, triasulfuron, 
tribenuron-M és triflusulfuron-M. 
Ismertek olyan genetikai események, ahol 
egyidejűleg több hatóanyagcsoportra való 
tűrőképességet találunk, pl. a DP-98140-6 ku-
korica (zm-hra + gat4621) vagy a DP-356043-5 
szója (gm-hra + gat4601), amelyek egyidejű-
leg mutatnak glyphosate- és szulfonilkarba-
mid-tűrőképességet is. Mindez többszörös 
eseményekben (stacked events) tovább fokoz-
ható. 
A glyphosate-tűrést eredményező gének kö-
zött találunk kukorica eredetűt is, így a 
2mepsps és mepsps géneket, amelyek a jövő-

ben CRISPR/Cas9 technológiával – pontos 
helycserével – ciszgenikus kukorica-fajta-
csoportokat eredményezhetnek. 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai Alkalmazá-
sok Nemzetközi Akvizíciós Szolgálatának 
(ISAAA) adatbázisa szerint „gyomirtószer-
tűrő” (pl. glyphosate-tűrő) eseményekhez tar-
tozik a termesztési adatok 53%-a, ezt tovább 
emeli a többszörös események (stacked 
events) száma. 2015-re a többszörösen módo-
sítottak (60 millió hektár) kisebbségben ma-
radnak az egyszeresen módosított (~100 millió 
hektár) fajtacsoportok mögött. Ez elég világo-
san mutatja, hogy vállalati érdekek szerinti 
elkülönülésről van szó. A cégek számára a sza-
badalmaztatott fajtacsoport és a vele kapcsolt 
készítmény (glyphosate – Roundup, glufosina-
te – Liberty) nem csupán kettős hasznot je-
lent, hanem annál többet is, hiszen a generi-
kus készítményből mégis exkluzív előny szár-
mazhat. 
Amennyiben az engedélyeztetett fajtacsopor-
tok számát nézzük, a glufosinate-tűrő (Bayer) 
fajtákat látjuk a legnagyobb számban. Gazda-
sági oldalról viszont – mivel a glufosinate drá-
ga – megelőzi ezt a glyphosate-tűrő fajták 
(Monsanto) sikere. Persze a glyphosate ügye 
kissé bonyolultabb, hiszen a hatóanyaggyár-
tást ma már nagy túlsúlyban Kína végzi. A ge-
nerikus készítmények gyártásából és forgal-
mazásából olyan vegyi gyárak is tetemes részt 
hasítanak ki, mint a Syngenta (a ChemChina-
val egyezkedik) és a Dow (a DuPont felé köze- 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/
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lít). Glyphosate-tűrő fajtacsoporttal rendelke-
zik a Novartis (Syngenta) és a DuPont 
(vetőmagvállata a Pioneer) is. Bonyolítja a 
helyzetet, hogy a Bayer megvette a Monsanto 
vállalatot, vagyis a „gyomirtószer-tűrő” növé-
nyek meghatározó része fölött egy gazdasági 
szuperhatalom rendelkezik. Egyes elemzők 
szerint a glyphosate toxikológiai bukása után 
a glufosinate foglalja majd el a helyét a nem-
zetközi piacon. 
A pillanatnyilag elérhető EU regisztrációs 
rendszer igen kevés adatot tartalmaz, a koráb-
biakhoz képest. A világ országaiban eltérő 
nemzeti stratégiával viszonyulnak a GM-
növényekhez. Döntéseikben a gyomirtószer-
forgalmuk esetleg befolyással bírhat. 
Az ISAAA adatbázisában 66 „gyomirtó-
szertűrő”-eseményt találunk, amelyből csu-
pán 23 jelenik meg az EU regisztrációs rend-
szerében. Európában nincs beadott dokumen-
táció „gyomirtószer-tűrésre” burgonya, fehér 
tippan, len, lucerna, őszi búza és rizs eseté-
ben. A mai napig nem született vetési enge-
dély egyetlen „gyomirtószer-tűrő” növényi 
fajtacsoportra sem, miközben az európai nö-
vényi fehérjetakarmányozás dél-amerikai GM-
szójára alapozódik, vagyis a beszállítás jelen-
tős súlyú. Nem véletlen, hogy a hazai GMO-
mentes jelölés igen súlyos bajban van azt ille-
tően, miként biztosítsa a takarányokban a 
<0,1% GMO-szintet, amelynek felhasználása 
után az állati termékekre ki tudja tenni a GMO
-mentes címkét. A hagyományos szójánkat 
azonban az ausztriai szójafeldolgozók csak 
<0,9%-ra garantálva tudják visszaszállítani, 
ami jelölési szint alatti ugyan, de a GMO-
mentes szint feletti. 
A glyphosate vízoldhatósága a környezetünk-
ben való gyors eloszlását teszi lehetővé, ilyen 
módon a hatóanyag megjelenik a felszíni vize-
inkben. Európában alacsonyabb szinten, mint 
az Egyesült Államokban, ahol az ún. Roundup 
Ready (RR) növények előfordulása gyakori. 
Ugyanakkor Európában is diffúz szennyező, 
Franciaországban hegyi patakok vizében, az 
esővízben és az atmoszférában is kimutatták. 

A felszíni vizekbe a szennyezés a talajból kerül 
be, és ivóvizeinkbe valamint élelmiszereinkbe 
is bekerülhet. Nem véletlen a német sörben 
(az árpa 20%-át deszikkálják) és a brit péksü-
teményben (felhasználása gyors emelkedést 
mutatott) való megjelenése. Az emberi vize-
letből való kimutathatósága nem meglepő, 
hiszen így ürül és a tenyésztett állatok vizelet-
ében nagyságrenddel nagyobb koncentráción 
jelenik meg. Anyatejben való megjelenését 
vitatják. Az RR-gyapot miatt az argentin tam-
ponokban a glyphosate és az AMPA előfordu-
lása is ismert. 
A Codex Alimentarius glyphosate-ra vonatko-
zó megengedett szermaradékértékei (MRL) 
meghökkentő változatosságot mutatnak, és 
folyamatos emelésre kerültek. Száraz lencsére 
például 5 mg glyphosate/kg ez az érték, de az 
Európai Bizottság (EB) Egészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Főigazgatósága növényvédő-
szer-adatbázisa (EC DG SANTE) szerint 10 mg/
kg is elfogadható. Tojásban, tejben és húsfé-
lékben 0,05 mg glyphosate/kg az MRL érték 
(az EC adatbázisban is, bár disznóvesére 0,5, 
marhavesére 2 mg/kg), míg takarmányozási 
célú lucernában és egyéb szénafélékben 500 
mg glyphosate/kg is rendben lévő. Száraz ku-
koricaszárban 150 mg glyphosate/kg az MRL 
érték, míg kukoricaszemben 5 mg glyphosate/
kg (az EC adatbázisban 1 mg/kg). Olajrepcé-
ben és gabonafélék magvaiban viszont 30 mg 
glyphosate/kg érték az elfogadott. Abszolút 
érthetetlen a búzára és rozsra vonatkozó ér-
ték (az EC adatbázisban ez 10 mg/kg), hiszen a 
belőlük készült kenyerek/péksütemények 
mindennapi fogyasztásúak, vagyis az ún. fo-
gyasztói kosárban hangsúlyosan jelenlévők. 
Nehéz azt feltételezni, hogy a kiemelkedő 
szermaradékú lucernával és szénával takarmá-
nyozott tehenek teje alatta maradhat a meg-
adott alacsony értéknek. A cp4 epsps gént 
tartalmazó MON-101-8 vagy MON-163-7 lu-
cernák dokumentációi – ahol ez mindennapi 
problémává válhat – az EU-ban még benyúj-
tásra sem kerültek. Szójára az MRL érték 20 
mg glyphosate/kg. A szója virslikben és felvá- 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://bdarvas.hu/download/pdf/dbISAAA.pdf
http://www.zoldbiotech.hu/cikk/302-Az-EU-takarm-nypiaca-a-sz-jaimport-szor-t-s-ban
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=158
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gottakban húspótlóként szerepel; a csere (400
-szor magasabb MRL érték) a glyphosate-
tartalmat illetően igen előnytelen. 
A glyphosate és leggyakoribb formázó anyaga 
a polietoxilált faggyúamin (POEA) is hormoná-
lisan aktív vegyületként ismert. A glyphosate-
ot vádolják kétéltűeken és madarakon terato-
genitással. A WHO IARC listája 2A minősítéssel 
látta el, vagyis emberen valószínű rákkeltő. Az 
European Food Safety Authority (EFSA) sze-
rint, az élelmiszerekben fogyasztott mennyisé-
geket tekintve a rákkeltés kockázata nem va-
lószínűsíthető. Az európai szervezet a Bundes-
institut für Risikobewertung, BfR) értékelésére 
támaszkodva – nem tartja kockázatosnak és 
továbbra is javasolja a mezőgazdasági haszná-
latot. Emellett a BfR a naponta egészségügyi 
kockázat nélkül elfogyasztható mennyiséget, a 
megengedhető napi bevitel (Acceptable Daily 
Intake – ADI) értékét 0,3-ról 0,5 mg/
testtömeg kg/nap mennyiségre javasolta 
emelni, amit az EFSA támogatott. 
A glyphosate 2015-ös felülvizsgálatakor az 
IARC külön kezelte a permetezőmestereken 
végzett epidemiológiai vizsgálatokat. Itt min-
dig készítményről van szó. Esettanulmányokat 
vetett össze, ami főként vérképzőszervi beteg-
ségekre (non-Hodgkin limfóma, mielóma mul-
tiplex, leukémia) vonatkozott. Felmérések sze-
rint a non-Hodgkin limfóma előfordulásának 
kockázata növekszik a növényvédő szereket 
felhasználók körében. Az Egyesült Államok 
kukoricaövezetében csak glyphosate-tartalmú 
készítményekre fókuszálva a legtöbb rosszin-
dulatú betegségre elvégezve az elemzést, csak 
a kóros plazmasejt-szaporodás (myeloma mul-
tiplex, plasmocytoma) előfordulási gyakorisá-
gának enyhe növekedését tapasztalták. A mie-
lóma a rosszindulatú hematológiai betegedé-
sek mintegy 10%-át teszi ki. Pár éve azt talál-
ták, hogy a glyphosate a hormonfüggő mellrák 
(T47D) esetében az ösztrogénreceptoron ke-
resztül fejti ki a hatását. 
Az IARC és az EFSA véleményei közötti jelen-
tős különbséget eredményező tényezők: (a) 
az EFSA csak a glyphosate hatóanyag hatását 

vizsgálta, míg az IARC a gyakorlati szempont-
ból fontos készítményeket is. Ez utóbbiban a 
formázására használt fagyúamin-származékok 
(pl. POEA) önálló toxicitása jól ismert; (b) az 
IARC veszély alapú elemzést végzett, míg az 
EFSA kockázat alapút – utóbbi nem a veszély 
meglétét tagadja, hanem csak bekövetkezté-
nek valószínűségét mérlegeli; (c) az IARC a 
nemzetközi tudományban megméretett ada-
tok alapján hozta meg a döntését, míg az EFSA 
használta az ipari kutatók addig nyilvánosan 
nem hozzáférhető eredményeit is. Az EB ezt 
követően lépett a POEA ügyében és tiltani 
javasolja glyphosate-készítményekben. 
A rákkeltéssel kapcsolatos gyanú azonban 
csak egy a 13 legfontosabb a glyphosate-ot 
terhelő adatok közül. Ezek: (i) felszíni- és talaj-
vízszennyezés (+ AMPA); (ii) mangántartalom 
csökkentése a növényekben (következményei 
a hipotünetes betegségek); (iii) a talajban élő 
mikroorganizmusokra gyakorolt hatás 
(Fusarium); (iv) vízi élőszervezetekre gyakorolt 
hatás (algák, kétéltűek); (v) élelmiszerszeny-
nyezés (állományszárítás); (vi) gyapottermé-
kek szennyezése (tampon); (vii) keringési 
rendszerben való megjelenés (vér, vizelet, 
anyatej); (viii) tápcsatornai betegségek 
(cöliákia – glutén-intolerancia); (ix) citokróm P
-450 izoenzimek gátlása (a detoxifikálás zava-
rai, kapcsolatos betegségek); (x) hormonmo-
duláns hatás (az aromatáz enzim gátlása); (xi) 
genotoxikus hatás (kimutatás: micronukleusz-
teszt, comet-assay); (xii) rákkeltő hatás 
(rágcsálók); (xiii) teratogén hatás. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy nem közvetlenül 
a glyphosate-tűrő növények esnek súlyos kifo-
gásolás alá, hanem a velük elkerülhetetlenül 
használt glyphosate hatóanyaggal és főként 
készítményeivel (formázó anyagaival) van a 
baj. Az EPA korábban nem a bromoxynil-tűrő 
gyapotot tiltotta be (EU engedélye ezeknek 
nincs), hanem a hatóanyaggal kapcsolatos GM
-fajtacsoportban a bromoxynil használatát. E 
nélkül persze a gyakorlatban ez a fajtacsoport 
semmit sem ér. 
Kulcsszavak: Székács András, Darvas Béla, glufosinate, 
glyphosate, bromoxynil, szulfonil-karbamid 
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