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Hatóanyag- és technológiafejlesztési trendek a gyomirtó 
szerek terén 

 

Székács András 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Agrár-
környezettudományi Kutatóközpont, Budapest – szekacs.andras@uni-mate.hu  

SZAKCIKK 

A növényvédőszer-hatóanyagok fejlesztése – főként az új hatásmechanizmusú ható-

anyagok száma szerint – lelassult. Ennek okai a szigorodó engedélyezési elvárások; a 

kifejlesztés számottevően megnövekedett pénzügyi befektetésigénye; illetve a mezőgaz-
dasági géntechnológia terjedése. Mindez különösen igaz a gyomirtószer-hatóanya-

gokra, melyek között egyetlen új hatásmechanizmusú vegyületet sem hoztak forga-

lomba az elmúlt három évtized során, ami súlyos korlátozó tényező a gyomellenálló-

ság kezelésében  
 

Kulcsszavak: herbicid, hatásmechanizmus, gyomrezisztencia, piaci helyzet, új irányok  

Trends in the development of herbicide active ingredients and weed control 

technologies  
 

András Székács 
 Agro-Environmental Research Centre, Institute of Environmental Sciences, Hungarian University of Agri-

culture and Life Sciences, Budapest 
 

Pesticide discovery has slowed down, particularly if the number of active ingredients 

with new modes of action is considered. This is due to the stricter registration re-

quirements, the substantially increased development costs, and the spread of agricul-

tural gene technology. This particularly applies to herbicides, among which no active 

ingredient with a new mode of action has been introduced during the last three dec-

ades, a severe restriction in weed resistance management. 
 
Keywords: herbicide, mode of action, weed resistance, market status, new trends 

Az originális (új hatásmechanizmuson 
alapuló) hatóanyagok fejlesztése jelen-
tősen lelassult a növényvédő szerek 
mindhárom főcsoportja – a rovarelle-
nes szerek (inszekticidek), a gomba- 
és mikrobaölő szerek (fungicidek) és a 
gyomirtó szerek (herbicidek) – terén 
egyaránt, ám a legjelentősebb vissza-
esés az utóbbi főcsoportban mutatko-
zik. 
 

Tendenciák a növényvédőszer-

hatóanyagok fejlesztése terén 

Ha a világszerte engedélyezett ható-
anyagok számát tekintjük, abban fo-

lyamatosan emelkedő tendenciát lá-
tunk: az ötvenes évek végén közel 
100, a hetvenes évek végén 250 körü-
li, a kilencvenes évek végén kb. 500 és 
a kétezertízes évek végén 600 feletti 
hatóanyag rendelkezett forgalmazási 
engedéllyel a világpiacon [Phillips 
McDougall, 2019]. Az egyes évtizedek 
során kifejlesztett és forgalomba ho-
zott új növényvédőszer-hatóanyagok 
számát növényvédőszer-típus szerinti 
bontásban az 1. ábra mutatja. A glo-
bálisan rendelkezésre álló új ható-
anyagok számának alakulásában egy- 

mailto:szekacs.andras@uni-mate.hu
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részt az újonnan kifejlesztett – ismert 
hatásmechanizmus szerint ható, már 
bevezetett vegyületcsaládok bővítése-
képpen vagy új hatásmechanizmus 
felfedezése révén forgalomba kerülő – 
hatóanyagok engedélyezése szerepel 
növelő tényezőként, másrészt a korlá-
tozások, hatóanyag-vissszavonások és 
tiltások hatnak csökkentő tényező-
ként. Ez a globális trend azonban sok-
féle regionális változást elfed. Ezek 
legfontosabbika, hogy miközben a vi-
lág különböző térségeiben az egyre 

szigorodó egészségügyi és környe-
zettoxikológiai elvárások miatt nagy-

számú hatóanyag engedélyét nem 
újítják meg, az Amerikai Egyesült Ál-

lamok (USA) – bár szintén szigorít – 
ezt a gyakorlatot nem követi, és a 
négy legnagyobb mezőgazdasági ter-

melői térség (az USA, az Európai Unió 
(EU), Brazília és Kína) összevetésében 
az látszik, hogy azon hatóanyagok zö-
me, melyek a másik három térség kö-
zül legalább kettőben már betiltásra 
kerültek, még mindig forgalmazhatóak 
az USA-ban, és ez mind az engedélye-
zett hatóanyagok számában, mind for-

galmában megmutatkozik [Donley, 
2019]. 

Mindeközben az EU 2012 óta több lé-
pésben tetemesen csökkentette az új-
raengedélyezett hatóanyagok számát: 
700 hatóanyaggal az 1995-2009 idő-
szakban [Pethő & Somogyiné Pálos, 
2010; Anton et al., 2014], 22 ható-
anyaggal a 2011-2013 időszakban 
[Tőkés, 2020], majd további 94 ható-
anyag helyettesítésre javasolásával 
2014 és 2021 között [Robin & 
Marchand, 2021], így a helyettesítésre 
váró hatóanyagok száma ezen vissza-

vonások nyomán fokozatosan csök-
ken. Más forrás szerint az utolsó há-
rom lezárt évben az EU összesen 102 
hatóanyag engedélyét nem hosszabbí-
totta meg, és 59 esetében javasolt vál-
toztatást – többnyire csökkentést – a 
megengedett határértékekben (éven-
kénti bontásban 2019: 39, 27; 2020: 
28, 16; 2021: 35, 16) és a folyamat 
tovább zajlik [Crop Life International, 
2022]. Emellett az európai zöld megál-
lapodáshoz (European Green  Deal) 

1. ábra: Új növényvédőszer-hatóanyagok száma évtizedenkénti bontásban 
[Phillips McDougall 2019] 
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[European Commission, 2019] kap-
csolódóan – mely 2030-ig a növényvé-
dőszer-felhasználásban 50%-os csök-
kentést ütemezett elő a „veszélye-
sebb” hatóanyagok kedvezőbbekre he-
lyettesítésével – harmonizált kockázati 
indikátorokat alakított ki [European 
Commission, 2022], melyek közül az 
engedélyezett növényvédő szerek koc-
kázati indikátora (HRI 1) 22%-kal 
csökkent a 2011-2013-as alapnak te-
kintett értékhez képest. Ezzel szem-
ben a másik mutató, az ún. szükség-

helyzeti engedéllyel forgalmazott nö-
vényvédő szerek kockázati indikátora 
(HRI 2) ugyanezen időszak alatt 38%-
kal nőtt, ami közvetett, de egyértelmű 
jelzése annak, hogy a szigorodó EU-
engedélyezések és tiltások mellett a 
tagországok szükséghelyzeti engedé-
lyek alapján tarthatják forgalomban 
az elavult növényvédőszer-hatóanya-
gokat. 
A kutatási, a fejlesztési és az engedé-
lyezési költségek növekedése miatt az 
új növényvédőszer-hatóanyagok kifej-
lesztésének átlagos költsége (2. ábra), 

mely 1995-ben 152 millió USD volt, a 
2010-2014 időszakban már 286 millió 
USD értékre nőtt [Nishimoto, 2019; 
Phillips McDougall, 2019]. Ez intenzív 
tőkekoncentrációra kényszeríti a nö-
vényvédőszer-ipart, s a fejlesztői ér-
deklődés egyszersmind a hatóanyag-
kutatás felől a GM-növények felé for-
dult. Ez a technológiai fordulat – iro-
nikus módon – még inkább visszaveti 
az új gyomirtó szerek fejlesztését azál-
tal, hogy fellendíti a már meglévők le-
hetséges felhasználásait [Duke, 2012; 

Székács & Kőmíves, 2017; Mesnage et 
al., 2019]. 
Az új hatóanyagok toxikológiai értéke-
lése során a hatósági vizsgálati köve-
telmények között a nem célzott szerve-
zetekre és a környezetre gyakorolt 
mellékhatásokra vonatkozó elvárt 
vizsgálatok köre folyamatosan bővül, 

ami mind nagyobb fejlesztési költséget 
jelent, vagyis emelkedő befekteté-
sigényt támaszt. A nagy pénzügyi koc-
kázat a korábbi, kémiai szintézisre 
alapozott kutatási-fejlesztési módszer-
ről a kombinatorikus kémiai úton 
szintetizált, nagy molekulakönyvtárak 
nagy áteresztőképességű, automati-
zált biotesztekben történő szűrővizs-
gálataiban nyert hatékonysági adatok 
alapján végzett számítógépes szerke-
zet-hatás-összefüggésvizsgálatokra 

(SAR) helyezte át a fejlődést. Kvantita-
tív SAR-vizsgálatok alapján töreked-
nek új vezérvegyületeket, úgynevezett 

agroforokat azonosítani, de a SAR 
technika az egészségügyi és a környe-
zeti kockázatok értékelésére is hatéko-
nyan alkalmazható [Székács, 2021]. 
 

Tendenciák a gyomirtószer -

hatóanyagok fejlesztése terén 

A gyomirtó szerek csoportja különö-
sen hangsúlyos a növényvédőszer-
fejlesztésben [Fedtke, 1982; Kirkwood, 
1991; Böger et al., 2002; Duke, 2018], 
részint a fejlesztés viszonylagos bioké-
miai nehézsége (növényt irtani nö-
vénykultúrában), részint a környezeti 
hatások és a fellépő gyomellenállósági 
gondok miatt. Az utóbbi nehézségek 
leküzdésére az új hatásmódokkal ren-
delkező gyomirtószer-hatóanyagokat 
az 1990-es évekig nagyjából három-
évente vezettek be [Duke, 2012; Szék-
ács, 2021]. Az utolsó ilyen, új hatás-
mechanizmusú hatóanyag – a p-
hidroxi- feni l -piruvát-dioxigenáz 
(HPPD) enzim gátlásán alapuló 
isoxaflutole – bevezetésére 1992-ben 
került sor, azóta nem volt újabb fej-
lesztés [Heap & Duke, 2018]. A Bayer 
2020-ban bejelentette, hogy egy új ha-
tásmódú gyomirtószer-hatóanyagot 
fog a piacra dobni [Székács, 2021; 
Gulickson, 2022] (lásd alább). Össze-
hasonlításképpen az újonnan bejelen-
tett gyomirtó szerek száma (nem fel-
tétlenül új hatásmódokkal) 1980 és  
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2000 között évente 5,5, 2000 és 2010 
között évente 4, 2010 és 2018 között 
évente 2 volt, s ez a csökkenő tenden-
cia folytatódik. A visszaesés hátteré-
ben álló két fő tényező a regisztráció 
növekvő költsége és – a gyomirtó sze-
rekkel szembeni tűrés (HT) esetében – 
a géntechnológiával módosított (GM) 
növények megjelenése. 
A gyomirtó szerek globális mezőgazda-
sági felhasználása az 1980-as 730 
ezer tonnáról 2016-ra 1,68 millió ton-
nára nőtt [Phillips McDougall, 2019]. 
A piacvezető hatóanyagok is jelentő-
sen átrendeződtek: az első 10 növény-
védőszer-hatóanyag között a követke-
ző gyomirtókat találtuk 1968-ban 

(piaci részesedésük sorrendjében): at-
razine†, 2,4-D, trifluralin†, propachlor†, 
dinoseb† és chloramben†, míg ugyanez 
2016-ban így alakult: glyphosate, me-
tolachlor†, mesotrione, acetochlor† és 
atrazine†. (A † jelölés az EU-ban már 
nem engedélyezett hatóanyagokat mu-
tatja.) Amint látható, az atrazine nép-
szerűsége – a felhasználás mennyiségi 
adatai alapján – majdnem 5 évtized 
alatt alig csökkent, és hasonló mond-
ható el a 2,4-D hatóanyagról is, habár 
az 2016-ban már nem jutott be a tíz 
piacvezető közé. A HT GM-növények 

széleskörű alkalmazása hozzájárult 
egyes hatóanyagok, különösen a 

glyphosate, valamint a glufosinate†, a 
2,4-D és az isoxaflutole, kisebb mér-
tékben a dicamba használatához; a 
bromoxynil† esetében azonban nem, 
mert a GM-fajta tulajdonosa nem tud-
ta újraengedélyeztetni a hatóanyagot 
a legfőbb célnövényen (gyapot) sem. 
A világpiaci vezető gyomirtószer-
hatóanyagok 2018-ban a következők 
voltak (zárójelben a forgalomba hoza-
tal éve és a kifejlesztő cég): (1) glypho-
sate (1972, Monsanto → Bayer), (2) 
glufosinate† (1986, BASF), (3) me-
sotrione (2001, Syngenta), (4) 2,4-D 
(1945, ICI → Nufarm), (5) atrazine† 
(1957, Syngenta), (6) metolachlor† 
(1975, Syngenta), (7) paraquat† (1962, 
ICI → Syngenta), (8) acetochlor† (1985, 
Monsanto → Bayer), (9) pinoxaden 
(2006 Syngenta), (10) pendimethalin 
(1976, American Cyanamid → BASF), 

(11) dicamba (1965, BASF), (12) flum-
ioxazin (1993, Sumitomo), (13) clo-
mazone (1986, FMC), (14) picloram 
(1963, Dow), (15) clethodim (1987, Su-
mitomo) [Werner et al., 2022]. Vegyük 
észre, hogy a hatóanyagok közül csu-
pán három fiatalabb 30 évesnél, de 
van olyan (2,4-D), amely 1945 óta (77 

2. ábra: Új növényvédőszer-készítmény fejlesztési költségei  
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éve!) forgalomban van, továbbá, hogy 
csak a 2000 után kifejlesztett két ha-

tóanyag (mesotrione, pinoxaden) sze-
lektív hatású, a többi totális hatású 
herbicid; illetve, hogy az első 8 ható-
anyag közül 5 már nem engedélyezett 
az EU-ban. 
 

A kártevő-ellenállóság szerepe a 

hatóanyag -használatban és  
-fejlesztésben 

Adott hatóanyag adott kártevő elleni 
huzamos alkalmazása során bekövet-
kezhet, hogy a kártevőben a biokémiai 
hatáshely genetikai változásokon (pl. 
pontmutáción) keresztül olyan alakra 
módosul, amely ellen a hatóanyag 
már nem vagy nem kellő mértékben 
aktív. A kártevő így – részleges vagy 
teljes – védettséget nyer a hatóanyag-
gal szemben, s könnyen belátható, 
hogy ha ez bekövetkezik, akkor ez az 
ellenálló alnépesség gyorsan, akár né-
hány nemzedék alatt felszaporodik a 
kártevőállományban (hiszen az érzé-
kenyek elpusztulnak). Amennyiben 
ilyen kiválogatódási folyamat ki tud 
alakulni, úgy a szelekció annál gyor-
sabb lesz, minél gyakrabban vagy na-
gyobb dózisban alkalmazzuk az adott 
hatóanyagot. Így az ellenálló egyedek 
természetes szelektálódási folyamata 
mára az iparszerű mezőgazdaság leg-
fontosabb növényvédelmi gondjává 
vált a vegyszeres gyomirtásban (de 
más kémiai növényvédelmi technológi-
ákban is). 
Leegyszerűsített általános szabályként 
elmondható, hogy biokémiailag minél 
inkább specifikus az adott hatóanyag 
hatásmechanizmusa, annál valószí-
nűbb, hogy ellenállóság (rezisztencia) 
alakul ki a kártevőben (ez esetben a 
gyomnövényben), mivel a rezisztencia 
bekövetkező megjelenése valószínűbb 
az egyetlen hatásmód szerint, mint a 
többszörös biokémiai mechanizmuso-
kon keresztül ható (tehát kevésbé spe-
cifikus) vegyületek ellen. Mindez igaz 

a gyomirtókra is, ahol a kártevő a 
gyomnövény, amely azáltal okoz kárt 
a termesztett növénykultúrában, hogy 
csökkenti annak tápanyag-ellátott-
ságát, vagy más úton akadályozza nö-
vekedését. A specifikus hatásmódú 
gyomirtókkal szemben kialakuló 
gyomnövény-rezisztencia növekvő ag-
godalomra ad okot az iparszerű mező-
gazdasági növényvédelemben, míg a 
különböző biokémiai mechanizmusok 
szerint ható gyomirtó szerek kombiná-
ciója vagy váltakozó használata a mai 

napig a leghatékonyabb eszköz a re-
zisztencia kezelésében. A megfelelő 
hatóanyag-választás elősegítésére a 
gyomirtó szereknek a hatásmódjaik 
szerinti osztályozási rendszerét dol-
gozták ki, hogy a hatásmechanizmu-
sok kombinációjával késleltetni lehes-
sen az ellenálló gyomok természetes 
sze lekció ját .  A gyomirtószer -
hatóanyagok jellemzése során a ha-
tásmechanizmusok könnyű elkülönít-
hetősége érdekében a biokémiai ha-
táshelyeket hozzárendelt azonosító 
számokkal (1-34) jelölik [HRAC, 
2022]. 
A hatásmódok szerinti besorolási 
rendszer azzal az érdekes következ-
ménnyel is járt, hogy míg a hatvanas 
években a biokémiai hatásmechaniz-
musok jószerivel csak a növényvédő-
szer-fejlesztők számára voltak kiemel-
ten fontosak, addig mára minden gya-
korló, a kémiai gyomirtást alkalmazó 
mezőgazdásznak tisztában kell lennie 
az alkalmazott gyomirtó szerek hatás-
módjával [Moss et al., 2019; Székács, 
2021]. Elsősorban a rezisztenciakeze-
lés gondjává vált az, hogy a gyomir-
tásban az elmúlt 30 év alatt nem ke-
rült sor új hatásmechanizmus szerint 
működő gyomirtószer-hatóanyag kifej-
lesztésére [Duke, 2012; Heap & Duke, 
2018; Blols, 2022], ami különösen 
nagy súllyal merül fel a kiemelkedően 
legnagyobb mennyiségben alkalmazott 
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gyomirtószer-hatóanyag, a glyphosate 
esetében. Mindeközben a gyomirtó-
ellenállósági ciklus, vagyis az az idő-
tartam, amely során a gyomirtószer-
ellenállóság (herbicidrezisztencia) ki-
alakul és jelentősen csökkenti adott 
gyomirtó szerek hatékonyságát, nagy-
mértékben lerövidült. Egyes szakértők 
úgy vélik, hogy ez a gyomirtószer-
ellenállósági ciklusidő a glyphosate 
esetében például mindössze 6-7 év 
[Green, 2018]. 
 

Új irányok a gyomok elleni növény-
védelmi technológiák fejlesztése 

terén 

A fenti okok – az engedélyezés szigorá-
nak fokozódása, a fejlesztési költségek 
növekedése és a GM-technológia terje-
dése – miatt a hatóanyag-fejlesztés 
intenzitása világszerte fokozatosan 
visszaesett. Valójában már csak mul-
tinacionális mamutcégek rendelkez-
nek kellő tőkével új hatóanyagok ha-
tósági engedélyeztetéséhez. A fejlesz-
tés főbb irányait az alábbi csoportosí-
tás mutatja. 
– Ismert hatásmechanizmus szerint 
ható gyomirtó szerek fejlesztése. Ez a 
fő fejlesztési irány, mely bővíti a ható-
anyag-választékot és módosíthatja a 
környezeti tulajdonságokat, de bioké-
miai kiutat nem ígér a kialakuló re-
zisztenciahelyzetekből. A közelmúltból 
példaként említhető az 1-deoxi-D-
xilulóz-5-foszfát-szintetáz (DOXP) en-
zim szelektív inhibitoraként a karoti-
noidok bioszintézisét gátló bixlozone 
(FMC Corp.), amely a DOXP-gátló 
izoxazolidinonok (pl. clomazone) csa-
ládját terjeszti ki a főbb őszi vetésű 
szántóföldi növényekre (búza, árpa, 
repce). Egyelőre függő státuszú az EU-
ban, de a világ más részein már enge-
délyezett. Másik példa az auxinhatású 
piridinkarbonsav-származék halauxi-
fen-methyl, amelynek egyedi tulajdon-
sága, hogy parlagfű ellen kelés után is 

hatásos, akár a kikelt napraforgó-
állományban is. Hatóanyagként már 
engedélyezett az EU-ban, Magyaror-
szág pedig – éppen a parlagfűhelyzet 
enyhítésére – gyorsított eljárásban en-
gedélyezte készítményét. Új protopor-
firinogén-oxidáz-gátlók a trifludimoxa-
zin (BASF) és az epyrifenacil 
(Sumitomo Chemical), valamint kínai 
fejlesztésű HPPD-gátló hatóanyagok a 
tripyrasulfone [Wang et al., 2022] és a 
flusulfinam (Quingdao King Agroot 
Chemical). 

– Új hatásmechanizmus szerint ható 
gyomirtó szerek fejlesztése. Ez a leg-
költségesebb és üzleti értelemben leg-
nagyobb kockázatú irány. A Bayer 
2020-ban bejelentette, hogy egy új ha-
tásmódú gyomirtószer-hatóanyagot 
fog a piacra dobni, de ez csak 2030-ra 
várható. Annyi már tudható, hogy az 
új hatóanyaggal együtt kívánják forga-
lomba hozni az arra ellenálló GM-
növényeket is, de ennél több informá-
ció azóta sem nyilvános a vegyülettel 
kapcsolatban [Székács, 2021; 
Gulickson, 2022]. A Mitsui Chemicals 
be is jelentette egy új hatásmódú ha-
tóanyagát, a homogentizát-szolanezil-
transzferáz enzimet, s ezen keresztül 
a plasztokinon-bioszintézist gátló cyc-
lopyrimorate-ot [Shino et al., 2021]. Az 
FMC szintén bízik abban, hogy 2024-
2025-ben forgalomba tudja hozni a 

tetflupyrolimet nevű, a dihidroorotát-
dehidrogenáz enzimet, s ezen keresz-
tül a de novo pirimidin-bioszintézist 
gátló, új hatásmechanizmusú ható-
anyagát [FMC, 2021]. 
– RNS-interferencia (RNSi) révén ható 
gyomirtó szerek fejlesztése. A kettős 
szálú RNS-molekulák elleni természe-
tes RNS-csendesítési biokémiai útvo-
nal aktiválásán alapuló új kémiai nö-
vényvédelmi irányzat a kettős szálú 
RNS-molekulák hatóanyagként törté-
nő engedélyeztetése és alkalmazása 
[Jin et al., 2021; Székács et al., 2021]. 
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Bár az RNSi technológia döntően ro-
varkártevők ellen javasolt, gyomkárte-
vők elleni alkalmazásaiban is történ-
tek előrelépések [Zabala-Pardo et al., 
2022], de a hatóanyag, a kettős szálú 
RNS-molekulák bomlékonysága és a 
környezeti kockázatok feltáratlansága 
a legfőbb korlátozó tényezők. 
– Célzott fehérjelebontás indukálása 
révén ható gyomirtó szerek fejlesztése. 
A gyógyszerfejlesztésben már beveze-
tett módszer az ún. proteolízist célzó 
kiméravegyületek (PROTAC) alkalma-
zása, amelyek – az ubikvitin–proteáz-
rendszeren keresztül – indukálják 
adott fehérjék specifikus jelölődését a 
sejt proteolítikus rendszere számára. 
Ezek a kisméretű molekulák az eltá-
volítani kívánt célfehérjékhez szelektí-
ven kötődő és a proteaszomális fehér-
jelebontás kulcsenziméhez, az ubik-
vitin-ligázhoz kapcsolódni képes ré-
szeket tartalmaznak. Az Oerthbio 
(Bayer-Arvinas) cégnél a technológia 
gyom-, rovar- és kórokozóellenes, va-
lamint terméshatékonysági fejlesztései 
is folyamatban vannak [Oerthbio, 
2022].A módszer környezetbiztonsága 
feltáratlan. 
– Mikrobiális bioherbicidek fejlesztése. 
A biológiai eredetű növényvédő szerek 
(biopeszticidek) – a kémiai gyomirtó 
szerekhez képest eltörpülő – piaca az 
előrejelzések szerinti 10-20%-os éves 
növekedéssel meghaladja az utóbbiak 
forgalombővülését [Marrone, 2019]. 
Bár a hatóanyagtípus képviselői dön-
tően rovar- és gombakártevők elleni 
technológiákat ölelnek fel, gyomirtási 
alkalmazások is léteznek, s a környe-
zeti tulajdonságok kedvezőbbnek ígér-
keznek a kémiai herbicidekénél. 
Ugyanakkor az engedélyezésben még 
jelentős elvi [Marrone, 2019] és a 
nemzetközi szabályozásokon belül 
gyakorlati ellentmondások állnak fenn 
[Frederiks & Wesseler 2019]. 
– Mezőgazdasági géntechnológia. To-

vább folytatódik a gyomirtószer-
ellenállóságra irányuló különféle GM 
megoldások együttes alkalmazása 
(stacked events) a kultúrnövényekben. 
Így a Bayer új GM-kukoricája például 
egyszerre 5 különböző gyomirtószer-
hatóanyagra (glyphosate, glufosinate, 
dicamba, 2,4-D, quizalofop) toleráns 
[Hettinger, 2020], de olyan fejlesztés is 
történt, amelyben a gazdanövénybe tíz 
különböző, köztük hebicidtoleranciára 
irányuló génmódosítást (10-stack) épí-
tettek be [Collier et al., 2018]. 
Az intenzív, nagy ráfordításigényű me-
zőgazdálkodás közismerten az egyik fő 
tényező, amely a mezőgazdasági tájak 
biológiai sokféleségének folyamatos 
csökkenését okozza [Schütte et al., 
2017]. A HT GM technológia elősegíti 
az egyoldalú gyomirtószer-alkal-
mazást, és nem nyújt kiutat a gyom-
rezisztencia problémájából. 
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Magyarországon 2022-ben engedélyezett 
növényvédőszer-hatóanyagok – No1 Az Európai Unióban 

és Magyarországon használható hatóanyagok 
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SZAKCIKK 

Az Európai Unió pozitív listáján lévő ágensek 55%-a engedélyezett Magyarországon, 

vagyis további védekezési eljárások léteznek. Különösen vonatkozik ez a permetezhető 

mikrobiológiai ágensekre. A hasznos ragadozók és parazitoidok csak a Nébih adatbá-
zisában tűnnek fel. Az egyes, cél szerint rendezett csoportok összevetésekor azt lát-

juk, hogy a szintetikus anyagokat tekintve nincs jelentős különbség az Európai Unió 

és Magyarország növényvédőszer-használatában, valamint az elérhető lehetőségek 

86%-át alkalmazzuk. Rendkívül más a helyzet a biológiai ágenseket tekintve, amiben 

az engedélyezésköteles mikrobiális és növényi extraktumoknak csak az ötödét (19%) 

használjuk ki. A magyar növényvédelem gyakorlatát nem jellemzi a környezetbarát és 
integrált védekezés szemlélete. 
 

Kulcsszavak: peszticid, zoocid, fungicid, herbicid, biológiai ágens   

Pesticide active ingredients authorized in Hungary in 2022 –  

No1 Active ingredients can be used in the European Union and Hungary 
 

Béla Darvasa & Szandra Klátyika,b 
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bMATE Institte of Environmental Sciences, Agro-

Environmental Research Centre, Budapest  
 

55% of the active substances on the positive list of the European Union is authorized 

in Hungary, meaning that additional protective agents exist. This especially applies to 

sprayable microbiological agents. Beneficial predators and parasitoids appear only in 

the Nébih database. When comparing the various groups sorted by purpose, there is 

no significant difference in the use of synthetic pesticides between the European Un-

ion and Hungary, and 86% of the available possibilities are used. The situation is 
very different in terms of biological agents, in which only one-fifth (19%) of the micro-

bial and plant extracts subject to authorization is used. The practice of Hungarian 

plant protection is not characterized by the approach of environmentally friendly and 

integrated protection. 
 

Keywords: pesticide, zoocide, fungicide, herbicide, biological agent 

A hazánkban engedélyezett növényvé-
dőszer-hatóanyagok száma egy évre 
vonatkoztatva az utóbbi ötven évben 
50-350 között változott. Ma az Euró-
pai Unió re-regisztrációs tevékenysé-
gének köszönhetően számuk ismét 
lefelé tart és 250 körül ingadozik. A 
különböző irtószerek (rovarölő, atka-
ölő, fonálféregölő, csigairtó, rágcsálóir-

tó → zoocidek) 27-113 [Kardos és Dar-
vas, 2014]; a gombaölő szerek 11-99 
[Nechay és Darvas, 2015]; a gyomirtók 
7-148 [Gyurcsó és Darvas, 2015] kö-
zött változott. Az engedélyezett ható-
anyagok száma rendkívül gyorsan 
nőtt az Európai Unióhoz való csatla-
kozásig, hiszen hazánkban addig szi-
gorú re-regisztrációs folyamatot nem  
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valósított meg az agrártárca. 2002 volt 
az az év, ami után az Európai Uniós 
re-regisztrációs programok – amelyek 
környezet-egészségügyi szempontokat 
érvényesítettek a termelői nézőpontok 
helyett – a hatóanyagszám csökkenté-
sét célozták meg. Kezdetben ezt általá-
nos egyetértés fogadta, majd egyre in-
kább a gyakorlati megvalósításokkal 
kapcsolatos aggodalom jellemezte. 
Nagyban hozzájárult ehhez, hogy a 
Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal) a technológiafej-

lesztési feladatát feladta, s így a kis 
kultúrák növényvédelme gondozatlan 
maradt. A hajdani megyei növényvé-
delmi állomások biológiai laboratóriu-
maiban ilyen munka folyt, de így a 
nagy kultúrákra kifejlesztett (nemzet-
közi cégek számára csak ezek jelente-
nek megfelelő nagyságú piacot) ható-
anyagokat kis kultúrák növényvédel-
mi céljaihoz adaptáltuk, ami a mai 
növényvédelmi irányítás legsúlyosabb 
hiányossága. Tudományos nézőpont-
ból ugyanis nyilvánvaló, hogy fogyasz-
tók védelmére élelmiszerek kezelésére 
rákkeltéssel gyanúsított [Dar-vas, 
2016] vagy hormonmoduláns anyago-
kat [Darvas et al., 2017] nem lehet 
alkalmazni, s olyanokat sem, amelyek 
a beporzó rovarokat veszélyeztetik 
(lásd neonikotinoid-csá-vázók), illetve 
v í zs zennyezők  vagy  tartósan 
(perzisztensek) a környezetünkben 
maradnak [Darvas, 2000], azonban ez 
utóbbit illetően ma sok kivételt látunk 
a fungicidek területén, s a réztartalmú 
vegyületek is ide tartoznak. 
Az akut toxicitásra vonatkozóan irtó-

szerekre [Darvas et al., 2015], gomba-
ölő szerekre [Darvas et al., 2016] és 
gyomirtókra [Gyurcsó et al., 2016] ké-
szítettük el az első elemzéseinket, de 
ez természetesen nem elégséges a va-
lós kockázatok megítéléséhez, hiszen 
a krónikus és a környezeti hatások 
még fontosabbak ezeknél [Darvas és 

Székács, 2006], amely utóbbi legin-
kább a balesetveszélyeséggel repre-
zentálható. Az élelmiszer-biztonság 
azonban széleskörben foglalkoztatja 
az Európai Unió állampolgárait 
[Darvas és Székács, 2017; Darvas, 
2019a]. Komplex környezet-egész-
ségügyi elemzésre a múlt évben tet-
tünk kísérletet zoocidek (inszek-
ticidek, akaricidek, molluszkicidek, 
nematocidek, rodenticidek) vonatko-
zásában [Darvas és Székács, 2021], 
majd ezt követően megjelent egy euró-

pai elemzés is, amely valamennyi ha-
tóanyag környezet-egészségügyi meg-
ítélésével próbálkozott [Silva et al., 
2022] és ahol a hatások súlyozása 
központi kérdés. 
A nagyrészt szintetikus hatóanyago-
kat használó növényvédelemhez ké-
pest a természetes anyagokat haszná-
ló biotermesztés fölött is gyülekeznek 
a felhők. Hiszen a hatóanyag termé-
szetes eredete nem biztosíték a ve-
szélytelenségre (lásd nikotin, rotenon 
stb.) és véleményünk szerint a köny-
nyített engedélyezés mostani állapota 
sem fenntartható [Darvas, 2018]. Je-
lentős bajok vannak a rézkészítmé-
nyekkel is, amelyek természetesen 
nem ásványi eredetűek, ahogy azt az 
ökológiai termesztők vélik és hirdetik. 
Külön problémát jelentenek a termé-
szetes állapotoktól nagyban eltávolodó 
szintén könnyített engedélyezésű ta-
lajjavítók, talajkondicionálók, szerves-
trágyák és komposztok [Darvas, 
2019b; 2020a; 2020b]. 
 

Az Európai Unió és a Nébih növény-

védőszer-adatbázisai 

A hatóanyag engedélyezés az Európai 
Unió szakhatóságának feladata, amit 
Pármában az EFSA (European Food 
Safety Authority) végez a tagországok-
kal együttműködve. Részletesebben, 
az Európai Bizottság (European Com-
mission) tesz javaslatot az EFSA véle-
ménye alapján, amit az EFSA a rap-

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances_en
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porteur országok anyagai alapján elké-
szít, majd a ScoPAFF-ban (Standing 
Committee on Plants, Animals, Food 
and Feed) szavaznak a tagországok. A 
tagországnak nem kötelező engedé-
lyeznie a pozitív listán lévő hatóanya-
gok készítményeit, amit azonban a 
cégek könnyen megtámadhatnak, de 
így tilthatják be az óvatosabb nemze-
tek a glyphosate hatóanyagot, amely 
körül háborúskodás zajlik [Székács & 
Darvas, 2018]. A fordított opció azon-
ban nem működhet, vagyis tagország 

nem engedélyezhet olyan hatóanyagot, 
ami nincs rajta az Európai Unió ún. 
pozitív listáján, amely az engedélyezett 
hatóanyagokat tartalmazza. A készít-
mények engedélyezése a tagállami ha-
tóság hatásköre, így nekik kellene a 
ko-formulánsokkal együtt a készít-
mény biztonságát garantálni, ami a 
legtöbb esetben nem történik meg 
megfelelően. Ettől csak egy esetben 
térhet el tagország, méghozzá úgy, ha 
eseti vagy szükséghelyzeti engedélyt 
ad ki, amellyel azonban a tagországok 
máig visszaéltek, így most az Európai 
Bíróság jelentős szigorítása várható. 
Hazánkat tekintve az Európai Unió 
aggályosnak ítélheti meg a chlorfacino-
ne pocokirtó rendszeres használatát, a 
hazánkban folyó neonikotinoidos 
(thiamethoxam, clothianidin stb.) vető-
magcsávázást, amit Ázsia felé exportá-

lunk, illetve a hajdani Chinoin (ma 
Agro-Chemie Kft.) diflovidazin (= flu-
fenzin) hatóanyagú akaricidjének 
használatát és exportját, aminek egy-
szerűen nincs Európai Uniós engedé-
lye [Darvas, 2020c]. Vannak persze 
olyan használatban lévő hatóanyagok, 
amelyeket az Európai Unió engedélye-
zési procedúrája nem vizsgált, úgy, 
mint a piretroid-szinergista PBO 
(piperonyl-butoxid) vagy a safener ka-
tegóriába tartozó isoxadifen-ethyl és 
mefenpyr-diethyl hatóanyagokat. 
Az Európai Unió pozitív listáján lévő 
hatóanyagokból válogathat készít-
ményt a nemzeti engedélyezés, ami 
nálunk a Nébih NTAI (Növény-, Talaj- 
és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgató-
ság) szakterülete. Itt éppen most in-
dult változás és úgy tűnik a dokumen-
táció-vizsgálatok esetleg átkerülhet-
nek a vállalkozói szférába. 
Az Európai Unió Növényvédőszer-
adatbázisában (EPD) 1472 (2022. ok-
tóber 18-án 1478) hatóanyagot talál-
tunk 2022. szeptember 21-ei lekérde-
zéssel. A Nébih növényvédő szerek 
adatbázisában (NSA) 497 naprakész 
egységet azonosítottunk, míg a múlt-
ból 92 hatóanyag maradt még a Nébih 
listáján. Az Európai Unió adatbázisa 
engedélyezett, nem engedélyezett, nem 
vizsgált és döntésre váró kategóriákat 
különít el (1. ábra). 

1. ábra: Az EPD-ben (Európai Unió Növényvédőszer-adatbázisa) és az NSA-
ban (Nébih növényvédő szerek adatbázisa) található egységek megoszlása a 

döntéshozatal szerint (2022. szeptember 21.)  

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/authorisation-plant-protection-products/ppp-auth_en
https://organic-market.info/news/no-veto-from-brussels-austria-can-prevent-glyphosate.html
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text&docid=241262&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=14776949&fbclid=IwAR0dSXewRO0OwhWV-HxndOgZK2IPhfZoZyywF9E0ufFPR9El7V9IJWPPIzo
https://darvasbela.atlatszo.hu/2022/10/28/mezogazdasagi-szerengedelyezes-hazankban-no2-nevex-institute-es-pannon-analitika/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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Az EPD-ben nyilvántartott hatóanya-
gok közül csak azok egyharmadának 
van engedélye, vagyis dokumentációja 
a kor biztonsági követelményeinek 
megfelelő. Az Európai Unió pozitív lis-
táján lévő ágensek közel 60%-a enge-
délyezett nálunk, vagyis további, álta-
lunk nem használt védekezési eszkö-
zök is léteznek. Különösen vonatkozik 
ez a permetezhető mikrobiológiai 
ágensekre. Az is feltűnő, hogy míg a 
hasznos ragadozók és parazitoidok 
nincsenek benne az Európai Unió en-

gedélyezési körében, addig a Nébih 
adatbázisában ezek feltűnnek, ugyan-
is ezek nemzeti hatáskörbe kerültek 
(2. ábra). A hatóanyagok összehason-
lítását a különböző adatbázisokban 

való keresések során megnehezíti, 
hogy a hazai növényvédelem őskorá-

ban az ISO (International Organization 
for Standardization) szabadalommal 
védett helyesírású szavakat jogtalanul 
(ezeket szabadalom védi) fonetizálták 
a minisztériumban, de ennek módjá-
ban sem voltak következetesek (pl. 
dichlorvos – diklórfosz). Teljesen értel-
metlennek látjuk az idegen nyelveket 
beszélő agrármérnököket eltorzított 
szótömegre tanítani, amely az interne-
ten való azonosítást is megnehezíti. Az 

elzárkózás periódusában, a Kádár-
korabeli megkerülő szabadalmak ide-
jén talán a fonetizálás jó ötletnek 
tűnt, de ma kifejezetten hátrányos. 
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2. ábra: Az engedélyezett hatóanyagok összevetése az Európai Unió (EPD) és 
a Nébih (NSA) által nyilvántartott adatbázisok alapján 

Az EPD-ben is találhatók azonosításra 
alkalmatlan szavak/kifejezések (pl. 

straight chain Lepidopteran phero-
mones, hydrolysed proteins, copper 
compounds), amelyek meghökkentők 
és veszélyesanyag-engedélyezésnél 
nem fordulhatnának elő. Az NSA-
adatbázisban ez a pongyolaság sokkal 
kiterjedtebb (3 növény 33%-os etil-
alkoholos kivonata, antivad, ásványi 

anyagok, egyéb feromon, fürkészdara-
zsak, illatanyag, illóolajok, növényi 
olaj, pigment, virágpoloskák stb.). 
Szóval kérdéses, hogy hogyan kerül-
hetnek be egy szakmai adatbázisba 
ilyen elképesztően laikus, pontos ráis-
merésre alkalmatlan elemek? A Nébih 
adatbázisa következetlen abban is, 
hogy a mikrobiális védekező szerek 
esetében ma már törzset (strain) enge- 
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délyeznek, ami azonban sokszor hi-
ányzik a Nébih-adatbázis címszó-
gyűjteményéből. 
 

Az ölő hatású hatóanyagok meg-
oszlása felhasználás szerint 

Az ölő hatású (-cid) hatóanyagok cso-
portba sorolása kereskedelmi célú, 
azonban közöttük több olyan ható-
anyag is van, amelyek hatásköre na-
gyon széleskörű (pl. metam). Az ilyen 
hatóanyagokat a fő hatásuk szerint 
soroltuk be. Természetesen a mellék-
hatások alapján a gombaölőknek és 
gyomirtóknak is van hatása a gerinces 
állatokon, ami miatt igen sokat ezért 
vontak ki a forgalomból. A gyomirtó 
atrazine és rokon vegyületei például 
hormonmoduláns hatásúak [Darvas 

et al., 2017], míg a glyphosate készít-
ményeit [Darvas és Székács, 2018] 
rákkeltéssel gyanúsítja az IARC 
(International Agency for Research on 
Cancer). Gombaölő szereknél sincs ez 
másként: hormonmoduláns hatással 
vádolják az azol-/konazol-típusú ve-
gyületeket, továbbá rákkeltéssel gya-

núsítják a chlorothalonyl hatóanyagot. 
Az egyes, cél szerint rendezett csopor-
tok összevetésekor azt látjuk, hogy a 
szintetikus hatóanyagokat tekintve 
nincs jelentős különbség az Európai 
Unió és Magyarország szintetikus nö-
vényvédőszer-használatában, amely 
alapján a lehetőségek 86%-át használ-
juk ki. Rendkívül más a helyzet a bio-
lógiai ágenseket tekintve, amiben az 
engedélyezésköteles mikrobiális és nö-
vényi extraktumok csak ötödét (19%) 
használjuk ki, ami kellően jellemzi a 
hazai kémiai növényvédelem túlsúlyát 
és azt, hogy a hazai gyakorlatra nem 
jellemző a környezetbarát és integrált 
védekezés szemléte [Darvas és Szék-
ács, 2022]. Nálunk a ragadozók és pa-
razitoidok engedélyezése szükséges, 
így annál kínosabb a tény, hogy nem 
vizsgálják meg körültekintően, hogy 

ezeknek az esetleg nem őshonos szer-
vezeteknek milyen az ökoszisztémára 
gyakorolt hatása, hiszen volt már pél-
da arra, hogy balul sült el ez a próbál-
kozás, lásd pl. a harlekinkatica esetét 
(Harmonia axyridis). 
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Magyarországon 2022-ben engedélyezett  
növényvédőszer-hatóanyagok – No2 Az engedélyezett 

növényvédőszer-jegyzék visszáságai  
 

Darvas Bélaa és Simon Gergelya,b 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bPesticide Action Network, Europe – 

bdarvas@bdarvas.hu  

SZAKCIKK 

A magyar adatbázisokban 589 növényvédelmi célra használható ágens található. Az 

első részben felvázolt hatóanyagok közül, jelen tanulmányban 115 bizonytalan hely-

zetű hatóanyag sorsát értékeltük. Az Európai Unió és a Nébih adatbázisa kevéssé tér 
el egymástól, ezzel szemben az Agrinex Bt. által kiadott könyvben súlyos hibaként 

sorolható fel, hogy a hatóanyag-indexben már kivont hatóanyagok is fel vannak tün-

tetve, vagyis az EU-rendeletben megfogalmazott azonnali, illetve 6- és 18-hónapos 

korlátozásokat (1107/2009 EP) a jegyzék több esetben nem veszi figyelembe.  

 

Kulcsszavak: peszticid-adatbázis, Európai Unió, Nébih, Agrinex Bt. 

Pesticide active ingredients authorized in Hungary in 2022 –  

No2 The discrepancies of the list of approved plant protection products 
 

Béla Darvasa & Gergely Simona,b 
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bPesticide Action Network, Europe  

 

There are 589 pesticide active ingredients in the Hungarian databases that can be 

used for plant protection purposes. Among the active substances outlined in the first 

part, in this study we have revealed the fate of 115 active ingredients of uncertain 

status. The databases of the European Union and Nébih differ little from each other, 
while in the book published by Agrinex Bt., it can be listed as a serious error that ac-

tive ingredients that have already been banned are listed in the active substance in-

dex, i.e., the immediate or 6- and 18-month restrictions set out in the EU Regulation 

(1107/2009 EP) are not taken into account in several cases.  
 
Keywords: pesticide database, European Union, Nébih, Agrinex Bt  

Az Európai Unió (EU) és a Nébih 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal) növényvédőszer-adatbázisai-
nak összevetése az évenként megjele-
nő Ocskó és munkatársai által szer-
kesztett [2022] könyvvel sokféle bi-
zonytalanságot eredményez. Előre bo-
csátjuk, hogy nem egyszerű munkáról 
van szó, hiszen aki dolgozik az köny-
nyen hibát követhet el az 589 ágenst 
(élőszervezetek is vannak közöttük) 
tartalmazó Nébih adatbázisának és az 
Ocskó és munkatársainak könyvében 
elérhető jegyzék feldolgozása során (1. 

ábra), míg ezzel szemben az EU adat-
bázisában 1748 db egységet találunk, 
ami a nem engedélyezett hatóanyago-
kat is tartalmazza. A leltár elkészítése, 
amelynek összetevőit már korábban 
leírtuk nem egyszerű feladat [Darvas 
és Klátyik, 2022]. Ebben a cikkben 
115 bizonytalan sorsú szintetikus ha-
tóanyagról írunk, amelyek a gyakorla-
ti szakembereket valamilyen okból bi-
zonytalanságban hagyhatják. A talála-
ti arány tehát igen magas, ezért nem 
lehet eltekinteni az érintett hatóanya-
gok elemzésétől és megnevezésétől. 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
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A Nébih által 2022-ben engedélyezett 
szintetikus, irtószer-hatóanyagok (cid) 
száma 203, ami az EU pozitív listáján 
lévő 237 hatóanyag alapján jól azono-
sítható [Darvas és Klátyik, 2022]. Míg 
a Nébih listáját többnyire rendben lé-
vőnek találtuk, addig 115 olyan ható-
anyagot észrevételeztünk (2. ábra) 
Ocskó és munkatársainak könyvében 
[2022], amelyek státusza ütközik az 
EU növényvédőszer-adatbázisával, il-
letve jogrendjével. A legjelentősebb 
probléma az Ocskó és munkatársai-
nak könyvében csillaggal (*) megjelölt 
készítményekkel van, amelyek státu-
sza a szerzők szerint: „A növényvédő 
szer engedélyezés visszavonva vagy 
lejárt. A készletek felhasználása a vo-
natkozó okirat előírása szerint.”, ami 
azonban nem felel meg az EU rendel-
kezéseinek miszerint (1107/2009 EP) 
„Amennyiben a jóváhagyás meg nem 
újításának okai nem az egészség vagy 
a környezet védelmével kapcsolatosak, 
az (1) bekezdésben említett rendelet 
legfeljebb hat hónapos türelmi időt ír 
elő az érintett növényvédő szerek érté-
kesítésére és forgalmazására, és ezen 
felül legfeljebb egy évet az érintett nö-
vényvédő szerek meglévő készleteinek 
ártalmatlanítására, tárolására és fel-
használására. Az értékesítésre és for-

galmazásra vonatkozó türelmi idő so-
rán figyelembe kell venni a növényvé-
dő szer szokásos használati idejét, de 
a teljes türelmi idő nem haladhatja 
meg a 18 hónapot.” (Article 20, 2. be-
kezdés). Az EU rendelkezése csak úgy 
értelmezhető, hogy az egészség- és 
környezetvédelmi okokból történő ki-
vonások azonnali hatályúak, míg más 
esetben 6- és 18-hónapos türelmi idő-
szak lép életbe. Hat hónap után tehát 
nem árusíthatók az engedélyüket elve-
szített hatóanyagokból készült készít-
mények, így a forgalmazást és alkal-
mazást segítő szakkönyvben való meg-
jelenésük súlyos és az alkalmazókat 
félrevezető hiba. 18 hónap után, te-
kintet nélkül arra, hogy az okafogyot-
tá vált okiratuk miként rendelkezett a 
készleteket már nem lehet felhasznál-
ni. Ocskó és munkatársainak idézett 
könyve jogi szempontból hibás és az 
még kínosabb, hogy az Agrinex Bt. 
által kiadott könyv az agrártárca tá-
mogatásával készül, ahogy a könyv 
impresszumában olvashatjuk, vagyis 
elvileg hivatalos álláspontnak minősít-
hető. 
 

Állatkártevő-irtószerek (zoocidek) 

A magyar hivatalos információk alap-
ján a bizonytalan helyzetű zoocidek  

Közelmúltban kivont  16%

Ütközések az EU-val  20%

Mo-on nem használt  23%

Zoocid  7%

Fungicid  14%

Herbicid  13%

Mikrobiális/botanikai  3%

Növekedésszabályzó  3%

Egyszerű anyag  2%

92

115

134

44

80

79

18

16
11

1. ábra: A Nébih adatbázisában és az Ocskó és munkatársai által szerkesz-
tett könyvben [2022] szereplő ágensek (2022. szeptember)  

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1107/chapter/II/section/1/adopted/data.xht?view=snippet&wrap=true&fbclid=IwAR3-hZhEIWop2gD-NDPhgKap0K5ZyLjqOj9-zDt8nxp4toNUWA-QFrLDsf8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-20181110
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1107/chapter/II/section/1/adopted/data.xht?view=snippet&wrap=true&fbclid=IwAR3-hZhEIWop2gD-NDPhgKap0K5ZyLjqOj9-zDt8nxp4toNUWA-QFrLDsf8
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1107/chapter/II/section/1/adopted/data.xht?view=snippet&wrap=true&fbclid=IwAR3-hZhEIWop2gD-NDPhgKap0K5ZyLjqOj9-zDt8nxp4toNUWA-QFrLDsf8
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között 23 kivont hatóanyagot talál-
tunk meg az Ocskó és munkatársai 
által szerkesztett [2022] könyv ható-
anyag-indexében *-megjelöléssel (1. 
táblázat), amely hatóanyagok közül 
20 esetben ez súlyos hibának tekint-
hető. A chlorofacinone hatóanyag bár 
növényvédőszer-engedélye nincs, bio-
cidként patkányirtásra engedélyezett, 
vagyis pocokirtásra az EU-s engedély 
nem terjed ki. Három további esetben 
a Nébih adatbázisában feltüntetésre 

kerül a hatóanyag, de nincs magyar 
engedélyezett készítmény, ami rend-
ben van. Három további esetben nem 
sikerült az EU adatbázisában azonosí-
tanunk a cucurbitacinok, K-nitrát és 
a Ca-karbid hatóanyagokat. 2013-ban 
még [Kardos és Darvas, 2014] 71 zoo-
cid hatóanyagot használhattunk a 
mostani 44-hez képest, ami alapján 
ezen a területen tapasztalható a leg-
szigorúbb szelekció, hiszen a többség 
veszélyes idegméreg. 

Zoocid  25%
Fungicid  22%

Herbicid  16%

Mikrobiális/botanikai  10%

Növekedésszabályzó  4%

Egyszerű anyag  23%

29
25

18

11
5

27

2. ábra: Az Ocskó és munkatársai által szerkesztett [2022] könyvben szereplő 
és az EU adatbázisával valamilyen módon ütköző ágensek (2022. szeptember)  

1. táblázat: A zoocidekre vonat-
kozó félrevezető megjelölés az Ocs-
kó és munkatársai által szerkesz-

tett [2022] könyvben 
(Megjegyzések: rózsaszínnel ki-

emeltek a 2017 előtti tiltások, sár-
gával a 2018-2021 közöttiek, zöld 
színűek a 2022-esek, amelyek hi-

baként nem róhatók fel)  
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Gombaölőszerek (fungicidek) 

Az általunk először bizonytalan hely-
zetűként jelölt fungicidek között 23 
kivont hatóanyagot találtunk meg az 
Ocskó és munkatársai által szerkesz-
tett [2022] könyv hatóanyag-
indexében *-megjelöléssel (2. táblá-

zat), ami a hatóanyagok közül 19 
esetben súlyos hibának tekinthető. 
Bizonyos hatóanyagok, így a carben-
dazim (lásd Milstar), továbbá a quin-
oxyfen (lásd Diadem Q, Rally Q.), a 
fenpropimorph (lásd Tango Star, Tita-

nium), a triadimenol (lásd Shavit F) és 
a pencycuron (lásd Monceren G, Pres-
tige 290 FS) keverékekben találhatók 
meg. Egy esetben a Nébih adatbázisá-
ban megjelenik a hatóanyag, de nincs 
magyar engedélyezett készítmény, míg 
egy további esetben nem sikerült az 
EU adatbázisában azonosítanunk a K-
hipokloritot. 2013-ban 84 [Nechay és 
Darvas, 2015] különböző hatóanyagot 
tartottunk nyilván, tehát a változás 
(most 80 ez a szám) csekélynek te-
kinthető. 

2. táblázat: A fungidekre vonat-
kozó félrevezető megjelölés az Ocs-
kó és munkatársai által szerkesz-

tett [2022] könyvben 
(Megjegyzések: lila színnel kiemel-
tek a 2017 előtti tiltások, sárgával 
a 2018-2021 közöttiek, zöld színű-
ek a 2022-esek, amelyek hibaként 

nem róhatók fel)  

Gyomirtó szerek (herbicidek) 

A bizonytalan helyzetűként megjelölt 
gyomirtók között 13 kivont hatóanya-
got találtunk meg az Ocskó és mun-
katársai [2022] által szerkesztett 
könyv hatóanyag-indexében *-meg-
jelöléssel (3. táblázat), amely ható-
anyagok közül 13 esetben ez súlyos 
hibának tekinthető. Két hatóanyag, 
így a triasulfuron (Lintur 70 WG) és a 

topramezon (Stellar) keverékben jele-
nik meg. Egy esetben a Nébihnél meg-
jelenik a hatóanyag, de nincs magyar 
engedélyezett készítmény, míg négy 
további esetben nem sikerült a Nébih 
adatbázisában azonosítanunk a ható-
anyagot. 2013-ban még 89 [Gyurcsó 
és Darvas, 2015] hatóanyagot hasz-
nálhattunk, vagyis a csökkenés (ma 
79 ez a szám) mérsékelt. 
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3. táblázat: A herbicidekre vonat-
kozó félrevezető megjelölés az Ocs-
kó és munkatársai által szerkesz-

tett [2022] könyvben 
(Megjegyzések: ila színnel kiemel-
tek a 2017 előtti tiltások, sárgával 
a 2018-2021 közöttiek, zöld színű-
ek a 2022-esek, amelyek hibaként 

nem róhatók fel)  

Összefoglaló 

A veszélyes anyagok nyilvántartása 
során a hivatalos állapotot bemutató 
hatóságok egybehangzó véleménye 
nagyon fontos. Az Ocskó és munka-
társai [2022] által szerkesztett könyv-
ben azonban nem ezt tapasztaltuk. A 
papíralapú nyilvántartás ideje – ezen 
a területen – szerintünk lejárt, mivel 
nem követheti jól a gyors változáso-
kat. Az évenkénti – igen sok félérthető 
információt tartalmazó – könyvvételre 
kötelezett szakemberek számára a Né-
bih-nek már régen ingyenes interne-
tes szakértői adatbázist kellene bizto-
sítania, de erre vonatkozó tevékenység 
nem körvonalazódik. 
A hazai agrokemizálás rendkívül kor-
szerűtlen szemléletet mutat be. A kör-
nyezet- és egészségügyi minisztériu-
mok hatásköreinek elvesztése kap-
csán a növényvédelmi engedélyezés 
meghatározója a kereskedelmi 
(nemzetközi cégek) és felhasználói 
(Agrárminisztérium) szemlélet lett. 
Hazánk engedélyezéssel foglalkozó, 
kizárólag az alkalmazásban érdekelt 
hivatalnokai a re-regisztráció filozófiá-
ját sem kezelik kiegyensúlyozottan, 
amely a Növényvédelmi Bizottság 
2019-es széthullásához vezetett. A te-
rület társadalmilag történő kezelése 
ma megoldatlan, de persze már ennek 
a bizottságnak a megalakítása sem 
volt kiegyensúlyozott képviseletnek 

tekinthető. 
Nem véletlen, hogy hazánk az EU-ban 
a korábban megszokott, de toxikológi-
ai tulajdonságait illetően korszerűtlen 
növényvédő szerekhez ragaszkodó or-
szágok egyike, amit a hazai adminiszt-
ráció a neonikotinoidok és glyphosate 
kapcsán is alátámasztott [Darvas és 
Székács, 2006, 2018; Székács & Dar-
vas, 2018]. Valószínűleg kevés olyan 

EU-tagország van, amelyik a Green 
Deal szemléletéhez olyan elutasító 
módon áll hozzá, mint éppen Magyar-
ország. 
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Magyarországon 2022-ben engedélyezett  
növényvédőszer-hatóanyagok – No3 Környezet-

egészségtudományi elemzés 
 

Darvas Bélaa és Székács Andrása,b 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; b,MATE, Környezettudományi Intézet, 

Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, Budapest – bdarvas@bdarvas.hu  

SZAKCIKK 

A Magyarországon 2022-ben használatban lévő (187) szintetikus hatóanyagok közül 

183 esetében találtuk a nyilvántartott toxikológiai/ökotoxikológiai jellemzőket 18 

szempontból összehasonlítható állapotúnak, amelyek elemzéséhez a PPDB, OEHHA, 
US EPA, WHO és PAN adatbázisokat, illetve további gyűjtőhelyeket használtunk. A 

környezet-egészségügyi adatok szerint a zoocidek statisztikája a legrosszabb. A piret-

roid irtószerek, valamint az azol/konazol-típusú gombaölők korszakának végét kons-

tatálhatjuk. A legrosszabb környezet-egészségügyi statisztikával rendelkező hatóanya-

gok többsége megtalálható a nemzetközi listákon, vagyis az EU megkülönböztetett 

figyelmét sem kerülhették el ezek a hatóanyagok. Listánk a European Green Deal szel-

lemében megjelöli a támogatásra érdemes hatóanyagokat is. 
 

Kulcsszavak: peszticid, zoocid, fungicid, herbicid, mellékhatások 

Pesticide active ingredients authorized in Hungary in 2022 –  

No3 Environmental health analysis 
 

Béla Darvasa & András Székácsa,b 
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bMATE Institte of Environmental Sciences, Agro-

Environmental Research Centre, Budapest  
 

In the case of 183 of the (187) synthetic active ingredients used in Hungary in 2022, 

we found the registered toxicological/ecotoxicological characteristics to be compara-

ble in 18 aspects for the analysis of which we used the PPDB, OEHHA, US EPA, 

WHO, and PAN databases, as well as additional collection sites. According to environ-

mental health data, the statistics of zoocides are the worst. The end of the era of the 

pyrethroid zoocides and the azole/conazole-type fungicides can be noted. Most of the 
active ingredients with the worst environmental health statistics can be found on in-

ternational lists, indicating that the EU’s special attention has not been evaded. In 

the spirit of the European Green Deal, our list also indicates the active ingredients to 

be supported. 
 

Keywords: pesticide, zoocide, fungicide, herbicide, side effects 

A Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal) által 2022-ben enge-
délyezett szintetikus, mezőgazdasági 
irtószer-hatóanyagok (-cid) száma 
187, ami az Európai Unió (EU) pozitív 
listáján lévő hatóanyagokkal jól meg-
feleltethető [Darvas és Klátyik, 2022]. 
A különféle hatóanyagok környezet-
egészségügyi összehasonlítására rég-

óta fennáll az igény, de nagyon keve-
sen vállalkoztak rá, mivel annak ered-
ménye vállalati érdekeket sérthet, mi-
közben a különféle EU-s támogatások 
(pl. Common Agricultural Policy, CAP) 
megítélhetőségét/elosztását tekintve 
nagy szükség lenne rá. Ilyen támoga-
tásokat csak környezetbarát minősíté-
sű szereket használó növényvédelmet 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
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folytatóknak kellene adni, amely 
szemlélet különösen felerősödött az 

Európai zöld megállapodás (European 
Green Deal) törekvései kapcsán. Nem 
lehetséges környezetbarát technológi-
ákat építeni anélkül, hogy ilyen sor-
rendiséget meg ne állapítanánk. Az 
egyes mellékhatások meghatározása a 
tudomány eredményei alapján törté-
nik, de a hatások súlyozása kétségkí-
vül magában foglal szubjektív néző-
pontot is, hiszen a veszélyesség lineá-
ris vagy exponenciális megítélés sze-

rinti pontozása egyaránt védhető. 
A hatóanyagok sorrendbe állítására 
úttörő módon Kovach és munkatársai 
[1992] tettek kísérletet, egy, a maitól 
meglehetősen eltérő és kisebb számú 
hatóanyag-választékban. 1998-ban 
ezen a munkán felbátorodva a környe-
zetvédelmi tárca felkérésére Darvas 
Béla és Polgár László [1998] vállalkoz-
tak a hazai hatóanyag-készlet felül-
vizsgálatra [Darvas et al., 1999], de a 
mezőgazdasági tárca és a gyártók 

megakadályozták azt, hogy idehaza 
érvényre jusson az elkészült munka 
[Darvas, 2000]. A rovarölő hatású 
ágensek sorba rendezésére napjaink-
ban törekedtünk [Darvas és Székács, 
2021]. Az idei évben Silva és munka-
társai [2022] publikáltak hasonló, a 
növényvédő szerek súlyozott megítélé-
sére vonatkozó szakcikket. A mi mun-
kánk célkitűzése is ez, melyben figye-
lembe vettük a becslés egyszerű mód-
szereit (1. ábra), valamint a felhasz-

nált PPDB (Pesticide Properties Data-
base), OEHHA (Office of Environmental 
Health Hazard Assessment), US EPA 
(US Environmental Protection Agency), 
WHO (World Health Organization) és 
PAN (Pesticide Action Network) adatbá-
zisok adatait, illetve további gyűjtőhe-
lyeket is [Darvas és Székács, 2006; 
Mnif et al., 2011; Darvas, 2016; Dar-
vas et al., 2017], ahogyan korábbi 
munkáinkban részben már leírtuk 
[Darvas és Székács, 2021; 2022a; 
2022b]. 

1. ábra: Az elemzés pontrendszere és a felhasznált fontosabb források 
(Megjegyzések: A – alga; B – méh; D – bolharák; E – emlős; EU – European Union; F – hal; G – 

gyűrűsféreg; Ho – hormonmoduláns; IARC – International Agency for Research on Cancer; Im – 
immunmoduláns; Ka – rákkeltő; M – madár; Mu – mutagén; OEHHA – Office of Environmental 
Health Hazard Assessment; Pa – parazitoid; PAN – Pesticide Action Network; PPDB – Pesticide 
Properties Database; Pe – perzisztencia; Ra – ragadozó; R/Y – red – yellow list; US EPA – US 

Environmental Protection Agency; Ví – vízszennyező; WHO – World Health Organization 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://www.epa.gov/ccl/contaminant-candidate-list-3-ccl-3
https://www.epa.gov/sdwa/2021-human-health-benchmarks-pesticides
https://www.4c-services.org/wp-content/uploads/2020/07/200714_4C-Pesticide-Lists_v4.0.pdf
https://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
https://www.4c-services.org/wp-content/uploads/2020/07/200714_4C-Pesticide-Lists_v4.0.pdf
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Jelenlegi munkánk célkitűzése a szin-
tetikus hatóanyagoknak a felhaszná-
lás célja szerinti, környezet-
egészségügyi sorrendbe állítása. Lis-
tánk kifejezetten Magyarországra vo-
natkozik, de tervezzük az EU teljes 
hatóanyaglistájának elemzését is. 
 

Állatkártevő-irtószerek (zoocidek) 

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a környe-
zetbiztonság tekintetében a ragadozók 
és parazitoidok paraméterei a legjob-
bak [Darvas et al., 1999], így esetük-
ben csak a faunaidegenek hatásainak 
(több konfliktus ismert az idegen kör-
nyezetbe került ragadozókról és para-
zitoidokról, amely során a gazdakör 

nemkívánatosan bővült) vizsgálata na-
gyon fontos, míg engedélyezésük az 
EU listája szerint nemzeti hatáskörbe 
tartozik. Előnyben részesíthetők a ro-
varellenes biológiai ágensek (pl. Bacil-
lus thuringiensis) és az Azadirachta 
indica-extraktumok is [Darvas & Pol-
gár, 1998], amelyek használatának 
kiterjesztése javasolható [Darvas és 
Székács, 2021]. Más a helyzet a to-
vábbi növényi extraktumokkal 
(botanikai rovarirtó szerekkel), ame-
lyeknek változatos vegyületeit szigorú-

an meg kell feleltetni korunk toxikoló-
giai elvárásainak, amely kitétel az 
ökológiai termesztésben alkalmazott 
anyagokra is érvényes. 

2. ábra: A Magyarországon alkalmazható szintetikus zoocidek legveszélye-
sebb (>35) és legkímélőbb (<20) hatóanyagai 

[Megjegyzés: piros oszlopszínnel és *-val az EU által helyettesítésre kijelölt hatóanyagokat 

(candidate for substitution) tüntettük fel, míg barna betűszínnel az erről a listáról törölt ható-
anyagot jeleztük] 

Munkánk során 43 zoocid (akaricid, 
inszekticid, molluszkicid, nematocid, 
rodenticid) hatóanyagot elemeztünk. 
Az EU engedéllyel nem rendelkező 
diflovidazin hatóanyag esetében elég-
séges adat nem állt a rendelkezésünk-
re, amit így kizártunk az elemzésből. 
A zoocidek a legrosszabb környezet-

egészségügyi paraméterekkel rendel-
kező csoport. A három csoport átlagá-
nak összehasonlítása szerint a bünte-
tőpont-átlag: zoocid – fungicid – herbi-
cid = 34 – 24 – 23, jelezve, hogy a leg-
nagyobb számú elavult vagy leginkább 
korszerűtlen hatóanyagok ebbe a cso-
portba tartoznak. A fő büntetőpont- 
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átlag: 26. Silva és munkatársaihoz 
[2022] hasonlóan a zoocidek közül a 
piretroidok korszakának végét konsta-
tálhatjuk, ugyanis a hatóanyagcsoport 
a halakra (feltételezhetően hüllőkre, 
kétéltűekre is) és a vízi ízeltlábúakra 
különösen veszélyesnek, de a bepor-
zókra és a hasznos ízeltlábúakra is 
kockázatosnak bizonyult, továbbá 
hormonmoduláns és reprodukciógátló 
hatásuk is a figyelem középpontjában 
áll. Különösen kínos, hogy a ható-
anyagok közül az idegméreg-hatású 

deltamethrin áll az élen, amit szúnyog-
állomány-gyérítés ürügyén megközelí-
tőleg egymillió hektáron a települése-
ink kezelésére használnak – egészség-
ügy figyelem! –, és amivel válogatás 
nélkül irtják a kezelt ökoszisztémát. A 
kihullt rovaroknak csupán 2%-a csí-
pőszúnyog. Az EU helyettesítésre jelöl-
te ki (candidate for substitution) azo-
kat az anyagokat, amelyeket jelenleg 
szükségtechnológiáknak tart. Meglepő 
számunkra, hogy a deltamethrin és 
tefluthrin nincs közöttük. A 2. ábra 
szerint helyettesítésre kijelölt az etoxa-
zole hatóanyag (lásd az EU adat-
bázisában) a 2022-es listáról már tör-
lésre került, ahogy az esfenvalerate és 
a lambda-cyhalothrin is, így a megíté-
lés most bizonytalanná vált. A Europe-
an Green Deal szellemében a 20 bün-
tetőpont alatti hatóanyagok használa-
ta támogatható, amennyiben rendel-
keznek érvényes engedéllyel és nin-
csenek helyettesítésre kijelölve. 
 

Gombaölő szerek (fungicidek) 

Előnyben részesíthetők a mikrobioló-
giai ágensek (pl. Trichoderma-fajok), 
bár egyik permetezhető szer esetében 
sem kerülhető meg a kritikus és a jel-
lemzett törzsre vonatkozó toxikológiai 
megfeleltetés [Darvas et al., 1999; 
Darvas és Székács, 2022a]. A gomba-
ölő szerek elemzésénél feltűnhet, hogy 
igen rosszak a perzisztenciára 
(megmaradóképességre) utaló értékek, 

ami a krónikus toxicitási mutatókban 
jelenhet meg, amelyek közül is a rep-
rodukcióra gyakorolt kedvezőtlen ha-
tásokra figyelhetünk fel. Az is látható, 
hogy az újraengedélyezés (re -
regisztráció) legkevésbé a gombaölők 
területén volt szigorú, s így a régi ha-
tóanyagokra épülő szükségtechnológi-
ák gyakoriak. 
Vizsgálataink során 68 fungicid ható-
anyagot elemeztünk. A kálium-
hidrogén-karbonát, a kálium-foszf-

onát és a propamocarb hatóanyagok 
esetében nem állt a rendelkezésünkre 
elégséges adat, amelyeket így kizár-
tunk az elemzésből. Kiemelhetők a 
ditiokarbamátok (ziram, metiram), 
amelyek ETU (etilén-tiokarbamid)  
-szennyezettsége jelentősen ronthatja 
a készítmények toxikológiai megítélé-
sét. Közülük még az azol/konazol-
típusú gombaölők (pl. imazalil, tebuco-
nazole stb.) említhetők meg, amelyek-
nek a hormonmoduláns hatása jelen-
tős, továbbá az egészségügyi alkalma-
zásuk miatt az orvosok kérték ezek-
nek a készítményeknek a mezőgazda-
ságból való kivonását a keresztrezisz-
tencia elkerülése miatt. Az antibioti-
kumok esetében ilyen korábban már 
megtörtént. Felül kell sürgősen vizs-
gálni a talajszennyező és immunmo-
duláns rézkészítmények körét, mert 
bár korábban bekerültek a helyettesí-
tésre kijelölt anyagok közé, azonban 
ezt 2022-ben visszavonták bizonyára 
azért, mert az ökotermesztés eszköz 
nélkül maradna. A gombaölő szerek 
talajképző mikroorganizmusokra gya-
korolt hatására nincs modellszervezet, 
pedig nyilvánvaló, hogy akadályozzák 
a mikroszkopikus gombák általi szer-
vesanyag-lebontást, amely mellékha-
tást nagyban elősegíti, hogy sok kö-
zöttük a perzisztens hatóanyag. A 
fungicidekről a képünk kedvezőbb an-
nál, mint, amit azok valójában a kör-
nyezetünkre kifejtenek. 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=search.as&t=3&s=3&s=2&a_from=&a_to=&e_from=&e_to=&additionalfilter__class_p1=&additionalfilter__class_p2=&string_tox_1=&string_tox_1=&string_tox_2=&string_tox_
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=search.as&t=3&s=3&s=2&a_from=&a_to=&e_from=&e_to=&additionalfilter__class_p1=&additionalfilter__class_p2=&string_tox_1=&string_tox_1=&string_tox_2=&string_tox_
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1252&qid=1658822755710&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1252&qid=1658822755710&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1252&qid=1658822755710&from=en
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3. ábra: A Magyarországon alkalmazható szintetikus fungicidek legveszélye-
sebb (>35) és legkímélőbb (<15) hatóanyagai 

[Megjegyzés: piros oszlopszínnel és *-val az EU által helyettesítésre kijelölt hatóanyagokat 

(candidate for substitution) tüntettük fel, míg barna betűszínnel az erről a listáról törölt ható-
anyagot jeleztük] 

Gyomirtó szerek (herbicidek) 

A gyomirtók esetében nem térünk ki 
azokra az esetekre, amelyben vala-
mely hatóanyagot tűrő (pl. glyphosate) 
GM-növényről van szó, ami így a fel-
használást kiemelkedő mértékben 
megemelheti [Székács & Darvas, 
2018; Darvas és Gyurcsó, 2020; Mes-
nage et al., 2021; Székács, 2021; Dar-
vas és Székács, 2022b]. Korunk gén-
technológiája ezen a vonalon a legerő-
teljesebb. A gyomirtók tanulmányozá-
sa során 72 hatóanyagot elemeztünk. 
A bifenox, cloquintocet-methyl, cypro-
sulfamide, fenoxaprop-P, fluazifop-P, 
isoxadifen-ethyl, mefenpyr és mesosul-
furon hatóanyagok esetében nem állt 
a rendelkezésünkre elégséges adat, 
amelyeket így kizártunk az elemzés-
ből. Jelentős számú víz- és talajszeny-
nyező anyag van közöttük (ezek jelen-
kori áttekintése hiányzik a nemzetközi 
irodalomból) és súlyos hiányosság az 
algákra gyakorolt hatások összeha-
sonlító elemzésének hiánya is, amely 
várhatóan kedvezőtlenebb irányba tol-

ná a gyomirtók környezeti megítélését. 
A hatóanyagcsoportok közül – úgy tű-
nik – a szulfonil-karbamid-típusú 
gyomirtóknak a toxikológiai profilja a 
legkedvezőbb. 
 
Környezetbarát rovarölő szerek lis-

tája 

Az általunk összeállított lista évenként 
karbantartásra szorul, hiszen környe-
zet-egészségügyi tudásunk időben je-
lentősen megcsúszva képes csak kö-
vetni a fejlesztés, gyártás és kereske-
delem viszonyait. Használt hatóanya-
gaink száma közel ötszörösére nőtt 
egy fél évszázad alatt és persze – mint 
a gyógyszerek esetében is – jelentős 
változásokon esett át. Az utóbbi két 
évtizedben, a géntechnológia térhódí-
tásával az új hatóanyagok fejlesztése 
erőteljesen lecsökkent, miközben a re-
regisztrációs munka a hatóanyagok 
közel harmadát kiszorította a gyakor-
latból, azonban ez a feladat még nem 
ért véget, s munkánk ehhez szolgáltat 
további kiegészítő adatokat. Mindeme-
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4. ábra: A Magyarországon alkalmazható szintetikus herbicidek legveszélye-
sebb (>30) és legkímélőbb (<15) hatóanyagai 

[Megjegyzés: piros oszlopszínnel és *-val az EU által helyettesítésre kijelölt hatóanyagokat 

(candidate for substitution) tüntettük fel, míg barna betűszínnel az erről a listáról törölt ható-
anyagot jeleztük] 

lett az új és korszerű hatóanyagok fej-
lesztése sem elkerülhetetlen, hiszen a 
nagyüzemi technológia igénye erre 
igen jelentős. A növényi betegségek 
elleni védekezésben sem a vírusos, 
sem a baktériális betegségek ellen 
nincs hatékony kémiai védelem, így az 
eddig értelmes céljait nem találó (a 
szárazságtűrés talán az egyetlen a jö-
vőben okkal megfontolandó célkitű-
zés) növényi géntechnológiának talán 
ezekre a területekre kellene fókuszál-
ni. A 2-4. ábrákon zöld színnel meg-
jelölt hatóanyagok felhasználásának 
támogatását javasoljuk. 
A legkedvezőtlenebb toxikológiájú ha-
tóanyagokat az 5. ábrán emeltük ki, 
amelyek többségét különféle nemzet-
közi listákon is megtaláljuk. 
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Dráva üledékeiben kimutatható PAH-szennyezők eredete  
 

Mörtl Mária,a Jordán Győzőb és Székács Andrása 
aMATE, Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, 
Budapest; bELTE, Földtudományi Intézet, Budapest – mortl.maria@uni-mate.hu 

 

SZAKCIKK 

A Duna-medence víz- és üledékminőségének felmérését célzó nemzetközi monitorozá-

si program keretében 2020 nyarán a Dráva folyó üledékeiből (folyófenék, lebegő anyag 

és aktív hullámtér talaja) mintákat vettünk, és ezeknek a mintáknak az elemzése so-
rán policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) mutattunk ki. A 19 PAH vegyület 

közül 8 vegyület elsődleges szennyezőanyagként szerepel az EU környezetminőségi 

szabványokról szóló irányelvében (2008/105/EK). A legmagasabb koncentrációkat a 

fenéküledék felső 5 cm-es rétegéből mértük: fluorantén (1,73 µg/g), benzo(b)

fluorantén+benzo(k)fluorantén (0,765 µg/g) és antracén (0,528 µg/g). A PAH szennye-

zők izomerarányaiból arra következtettünk, hogy a PAH-szennyezés domináns forrása 

a szilárd tüzelőanyagok elégetése volt. 
 

Kulcsszavak: poliaromás szénhidrogének, PAH, üledék, Dráva  

Levels and origin of polycyclic aromatic hydrocarbons in fluvial sediment of 

Drava river 
 

Mária Mörtl,a Győző Jordánb & András Székácsa 
 aAgro-Environmental Research Centre, Institute of Environmental Sciences, Hungarian University of 

Agriculture and Life Sciences, Budapest; bInstitute for Earth Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest  
 

Within the scope of an international monitoring program to assess water and sedi-

ment quality in the Danube basin, sediment samples (river bottom, total suspended 

material, and active floodplain soil) were collected in the summer of 2020 at a sam-

pling site in the Drava river to monitor 19 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as 

apparent water contaminants. Among these, 8 PAHs were specified as priority pollu-

tants in the corresponding EU Directive on environmental quality standards 
(2008/105/EC). The highest concentrations were measured for fluoranthene (1.73 

µg/g), benzo(b)fluoranthene + benzo(k)fluoranthene (0.765 µg/g), and anthracene 

(0.528 µg/g) sampled from the upper 5 cm layer of the bottom sediment on 5th Au-

gust 2020. From the isomeric ratios of these PAH pollutants, we concluded that the 

possible source of the contamination is mainly related to the combustion of solid 
fuels.  
 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, sediment, Drava 

A SIMONA projekt (DTP2-093-2.1, 
„Üledékminőség-információs, monitor-
ing és értékelő rendszer a közös Du-
na-medencei vízgazdálkodás transz-
nacionális együttműködésének támo-

gatására”) [SIMONA projekt] keretében 
monitorozási rendszer fejlesztésére és 
tesztelésére került sor a Dráva folyó-

nál lévő tesztterületen (Barcs, Magyar-
ország) 2020. augusztusában. A har-
monizált mintavételi protokoll [Šorša 
et al., 2019] kidolgozása érdekében 
különböző mintavételi módszereket 
hasonlítottunk össze és a különböző 
üledéktípusokban meghatároztuk 
egyes szennyezőanyag-csoportok, köz-
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tük a policiklusos aromás szénhidro-
gének (PAH) koncentrációit. 
Jelen cikkünkben a vákuum-
mintavevővel (fenéküledék), ásóval 
vagy kézi talajfúró eszközzel (ártéri 
üledék), valamint vízgyűjtő hordóval 
(lebegő üledék) vett minták műszeres 

analitikai PAH-elemzéseinek eredmé-
nyeit közöljük. Célkitűzésünk arra 
irányult, hogy 1) meghatározzuk az 
egyes üledéktípusok szennyezettségét; 
2) összehasonlítsuk a többféle mély-
ségből vett mintákban mérhető PAH-
koncentrációkat; 3) a mintázott mátri-
xokban meghatározzuk a szennyezett-
ségi mintázatot; valamint 4) az analiti-
kai mérésekben megállapított izome-
rarányok alapján megállapítsuk az 

üledékbe jutott PAH-szennyezés lehet-
séges eredetét (pirogén vagy petrogén).  
 

Anyag és módszer 

A monitoring program mintavételi he-
lye a Dráva folyón (Barcs, Magyaror-
szág) helyezkedett el. A helyszín koor-
dinátái: WGS Szélesség (É) 45,95088, 
Hosszúság (E) 17,44650. A mintavétel 
2020. augusztus 5. és 8. között tör-
tént. 
Az üledékminták gyűjtésére különbö-
ző mintavevő eszközöket használtunk. 
A folyófenékről az üledékmintákat vá-
kuum-mintavevővel gyűjtöttük 1 és 
1,5 méter közötti mélységből, majd 
meghatároztuk a kiemelt furat felső 5 
cm-es és az azt követő 5-10 cm közötti 
rétegének PAH-tartalmát. A lebegő 
üledéket a folyóvízzel együtt egy 30 
literes hordóba gyűjtöttük szivattyú 
segítségével. A mintavétel 50 cm-es 
mélységből történt a fősodorból. Az 
összegyűjtött vízből leülepedett finom 
anyagot a laboratóriumban kiszűrtük. 
Az aktív ártéri üledékekből ásóval 
vagy egy nagy pogácsaszaggatóhoz ha-
sonló kézi talajfúró eszközzel vettünk 
mintát, 0-5 cm mélységben a termőta-
laj felső rétegéből. A 40-50 cm-es alsó 
rétegből ásóval egy másik típusú min-

tát is gyűjtöttünk. A 9 mintavételi he-
lyen összesen 54 mintát vettünk. 
Ugyanezt a harmonizált módszertant 
alkalmaztuk a SIMONA projekt kereté-
ben a Duna vízgyűjtőjének más hely-
színein végzett üledék mintavételeknél 
[Vîjdea et al., 2022; Damian et al., 
2022; Šorša et al., 2022] is. 
A műszeres méréseket a Bálint Anali-
tika Kft. akkreditált laboratóriumában 

végezték el GC-MS módszerrel. A 19 
PAH-célvegyület mennyiségi meghatá-
rozása szelektív ionfigyelő üzemmód-

ban (SIM) működő ioncsapda-
tömegdetektorral történt. Az Egyesült 
Államok Környezetvédelmi Ügynöksé-

ge (US EPA) által 1976-ban kiadott 
elsőbbségi szennyező anyagok listája 
[Keith, 2015] 16 PAH vegyületet tar-
talmaz, amelyeket rutinszerűen mér-
nek a környezeti mintákban. Ezek kö-
zül 8 az Európai Unió Víz Keretirány-
elvében is az elsődleges szennyezők 
listáján szerepel [EU Directive, 2008; 
EU Directive, 2013], és közülük 6 ki-
emelten veszélyes anyagként azonosí-
tott (1. táblázat). Ezen kívül még to-
vábbi 3 PAH vegyület, a 2-metil-
naftalin, az 1-metil-naftalin és a ben-
zo(e)pirén koncentrációit is meghatá-
roztuk a begyűjtött üledékfázisokban. 
Az összes PAH-koncentráció az 
acenaftén, acenaftilén, benz(a)
antracén, krizén, dibenzo(ah)
antracén, fluorén, fenantrén és pirén 
koncentrációit is tartalmazza. 
acenaftén, acenaftilén, benz(a)antra-
cén, krizén, dibenzo(a,h)antracén, flu-
orén, fenantrén és pirén koncentráció-
it is tartalmazza. 
 

Eredmények és értékelésük 

A PAH-vegyületek tekintetében a 
szennyezettségi mintázat és a trendek 
megfeleltek várakozásainknak. A vá-
kuum-mintavevővel gyűjtött fenéküle-
dék-mintákban volt a legmagasabb a 
PAH-tartalom, de a felső 5 cm-es és az 
5-10 cm-es réteg közötti különbség 
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Csoport Vegyület Gyűrűk 

száma 
logKow * 

Elsődleges 
szennyező 

naftalin 2 3,28 

fluorantén 4 4,90 

Kiemelten 
veszélyes 
elsődleges 
szennyező 

antracén 3 4,45 

benzo(a)pirén 5 6,06 

benzo(b)fluorantén 5 6,04 

benzo(k)fluorantén 5 6,06 

benzo(g,h,i)perilén 6 6,50 

indeno(1,2,3-cd)pirén 6 6,58 

További mért 
komponensek 

1-metil-naftalin 2 3,87 

2-metil-naftalin 2 3,86 

benzo(e)pirén 5 6,44 

1. táblázat: Elsődleges szennyezők és egyéb mért policiklusos aromás szén-
hidrogének (PAH)  

nem volt egyértelmű. Adott kompo-
nensre az esetek mintegy felében a 
felső 5 cm-es rétegben volt nagyobb a 
koncentráció, 20%-nál az alsó kon-
centráció volt a nagyobb, a többi eset-
ben a kimutatási határ körül voltak a 
koncentrációk, így az arányuk egy 
volt. A koncentrációk többsége a ki-
mutatási határ (LOD=0,001 µg/g) és 
0,006 µg/g között volt, ugyanakkor a 
benzo(b)fluorantén + benzo(k)
fluorantén és a fluorantén minden 
mintában túllépte a fenéküledék felső 
5 cm-es rétegében mennyiségi kimu-
tatási határt (LOQ). Az antracén, a 
benzo(a)pirén, a benzo(g,h,i)perilén, és 
az indeno(1,2,3-cd)pirén esetében is a 
koncentráció meghaladta az LOQ érté-
két a minták 44-78%-ában. A legna-
gyobb koncentrációt a fluorantén 
(1,73 µg/g), benzo(b)fluorantén + ben-
zo(k)fluorantén (0,765 µg/g) és antra-
cén (0,528 µg/g) esetében mértük a 
fenéküledék felső 5 cm-es rétegéből, 
melyet 2020. augusztus 5-én vettünk. 
A második legmagasabb értékeket 
ugyanazon mintavétel 5-10 cm-es ré-

tegéből határoztuk meg, de ez a minta 
a legnagyobb koncentrációban fenant-
rént (1,05 µg/g), naftalint (0,949 µg/
g), valamint 2-metil-naftalint (0,719 
µg/g), valamint jelentős mennyiségű 
fluorént (0,449 µg/g) és pirént (0,355 
µg/g) is tartalmazott. 
A hordóba gyűjtött pontminták kis 
mennyiségű lebegő üledéket tartal-
maztak. Bár minden PAH-célvegyület 
kimutatható volt, koncentrációjuk 
többnyire a LOD közelében maradt. A 
szuszpendált üledékfázisban a kon-
centráció meghaladta a mennyiségi 
kimutatási határt (LOQ) az antracén, 
a benzo(a)pirén, a benzo(b)fluorantén 
+ benzo(k)fluorantén, a benzo(g,h,i)
perilén, a fluorantén és az indeno-
(1,2,3-cd)pirén esetében. A legna-
gyobb koncentrációt a fluorantén 
(0,281 µg/g) és az antracén (0,292 µg/
g) esetében, a 2020. augusztus 5-én a 
Dráva folyóból vett mintánál határoz-
tuk meg. Az analitikai mérés megbíz-
hatóságának javítása érdekében aján-
lott a lebegő anyag mennyiségét növel-
ni. Célszerű például centrifugával a 
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helyszínen a vízfázist eltávolítani, vagy 
hosszú távú gyűjtésnél szabványos 
üledékdobozt alkalmazni, ami terelő-
lemezei segítségével részben elválaszt-
ja a lebegő üledéket a vízfázistól. 
Az ártéri üledék két mélységben törté-
nő mintavételének célja az volt, hogy a 
vizsgált mintákban azonosítsuk az ár-
vízi események által szállított közel-
múltbeli szennyeződéseket, illetve 
meghatározzuk az iparosodás előtti 
természetes hátteret. Az alsó rétegből 
(40-50 cm) vett minták csak nagyon 

kis mennyiségű PAH-ot tartalmaztak 
a LOD közelében. A felső rétegben (0-5 
cm) szintén alacsony szinteket mér-
tünk. A legnagyobb koncentrációt a 
benzo(b)fluorantén + benzo(k)
fluorantén (0,078 µg/g) esetében ha-
tároztuk meg, és bizonyos mennyisé-
gű fluorantén (0,052 µg/g) és benzo(a)
pirén (0,041 µg/g) is megjelent ebben 
a “pogácsa”-mintavevővel vett mintá-
ban. A párhuzamosan ásóval vett 
minta a felső rétegben 0,060 µg/g 
benzo(b)fluorantén + benzo(k)
fluorantén szennyezést tartalmazott. 
A friss terhelések vagy a légköri ülepe-
dés, vagy a városból lefolyó vizek által 
kerülnek a folyóvízbe. A szennyeződés 
először a lebegő üledékhez kötötten 
jelenik meg, mivel a PAH-vegyületek 
hidrofób tulajdonsága miatt a vízold-
hatóságuk nagyon alacsony. A lebegő 
anyagokhoz kötött korábbi szennyező-
dés a fenéküledékben rakódik le, ahol 
a lassú mikrobiális anyagcsere végül a 
PAH-ok lebomlásához vezet. Minél na-
gyobb a molekulatömeg és minél na-
gyobb az oktanol-víz megoszlási há-
nyados (logKow), annál lassabb a fo-
lyamat. Az árvízi események során be-
következő reszuszpendálódás PAH-
vegyületeket is mobilizálhat, ami nö-
velheti szintjüket az aktív ártéri üle-
dékben. Másrészt a PAH-ok vízi fajok 
általi fogyasztása és metalibolizálása 
megszüntetheti a fenéküledékben fel-

halmozódott szennyeződés egy részét 
[Honda & Suzuki, 2020]. 
A célkomponensek oktanol-víz meg-
oszlási együtthatója (logKow) 3,28 és 
6,58 között változik, így az öt- vagy 

többgyűrűs PAH-vegyületek (logKow > 
5) monitorozása az üledékfázisban ja-
vasolt, míg a 2-4-gyűrűs PAH vegyüle-
tek (logKow = 3-5) mindkét fázisban 
(víz és üledék) megjelennek. A kísérleti 
adatok [Nagy et al., 2013] alapján 
azonban a nagy molekulatömegű (5- 
vagy 6-gyűrűs) PAH-vegyületek a nem 

szűrt Duna vízminta teljes PAH-
tartalmához akár 11%-ot is hozzájá-
rulhatnak. A célvegyületeknek a szi-
lárd szemcsékhez való erős affinitása 
miatt a vízminta-előkészítés során 
végrehajtott szűrés ezen hidrofób 
szennyező anyagok nagy részét a lebe-
gő üledékkel együtt eltávolítja, ami 
jelentősen befolyásolja a kémiai elem-
zés eredményeit. Vizsgálatunkban a 
fenéküledék-mintákban a 4-gyűrűs 
PAH-ok domináltak, míg a lebegő üle-
dékben a 4- és 5-gyűrűs vegyületek 
egyforma gyakorisággal fordultak elő, 
az ártéri üledékben pedig a legna-
gyobb mennyiségben előforduló cso-
port az 5-gyűrűs izomerekhez tarto-
zott (1. ábra). 

A PAH-szennyeződés eredetére a kü-
lönböző izomerpárok arányából követ-
keztettünk. A szennyezőforrás azono-
sítására több, a megfelelő koncentrá-
ciókból számított molekuláris index 
létezik [Nagy et al., 2013]. A lehetsé-
ges források azonosításához 4 izomer-
párra vonatkozó arányt használtunk 
(2. ábra) fel. Érdemes megjegyezni, 
hogy a drávai mintáknál mind az 
antracén/(antracén + fenantrén), 
mind a benz(a)antracén /(benz(a)
antracén + krizén) esetében a számos 
0,5 érték abból adódott, mivel 
ezeknek a célvegyületek a szintje közel 
volt a kimutatási határhoz, ezért a 

LOD-k aránya 1:2 volt. A többi 
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izomerarányra kapott érték azonban 
változhat, amint az a 2. ábrán 

látható.  

1. ábra: A mért PAH-vegyületek gyűrűtagszám szerinti összetétele a fenék-, a 
szuszpendált és az ártéri üledékben. A színezés a policiklusos aromás vegyü-

letekben a kondenzált aromás gyűrűk számát jelöli  

2. ábra: Az A. antracén/(antracén + fenantrén) (ANT/(ANT+PHE)) és a 
fluorantén/(fluorantén + pirén) (FLT/(FLT+PYR)), valamint a B. benz(a)

antracén /(benz(a)antracén + krizén) (BaA/(BaA+CHR)) és az indeno(1,2,3-cd)
-pirén/(indeno(1,2,3-cd)pirén + benzo(g,h,i)perilén) (IND/(IND+BghiP)) 

izomerarányok közötti összefüggés a különböző üledékekben 
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A Dráva mintavételi helyén vett üle-
dékminták minden típusára jellemző, 
hogy a szintek alacsonyak. Az antra-
cén/(antracén + fenantrén) arányok 
minden mintában 0,1 felettiek voltak, 
ami a PAH-szennyeződés pirogén ere-
detére utal. Három ártéri minta kivé-
telével minden fluorantén/(fluorantén 
+ pirén) arány 0,5 felett volt, ami iga-
zolta, hogy a forrás a szilárd tüzelő-
anyag égetése. Érdemes megjegyezni, 
hogy ezekben az esetekben a fluoran-
tén és a pirén koncentrációja nagyon 

alacsony (LOD körüli) volt. Mind a 
benz(a)antracén, mind a krizén szintje 

közel volt a LOD-hoz. Négy lebegő üle-
dékminta esetében az indeno(1,2,3-
cd)pirén/(indeno(1,2,3-cd)pirén + ben-
zo(g,h,i)perilén) arány 0,2 alatti érté-
kei a PAH-vegyületek petrogén erede-
tére utaltak, bár itt is az indeno(1,2,3-
cd)pirén szint a LOD körül volt. A 
fennmaradó lebegő üledékminták 0,2 
és 0,5) közötti arányai azt mutatták, 
hogy a fő forrás a folyékony tüzelő-
anyagok elégetése, és az ártéri minták 
mintegy fele is ebbe a kategóriába tar-
tozott. A többi ártéri mintára számí-
tott érték 0,5 volt, bár indeno(1,2,3-
cd)pirént és benzo(g,h,i)perilént is tar-
talmaztak, de csak a LOD közelében. 
A fenéküledék mintákban a szilárd 
tüzelőanyagok elégetése volt a domi-
náns forrás, egyetlen eset kivételével, 
ahol az indeno(1,2,3-cd)pirén LOD ér-
téke alapján számított arányból a fo-
lyékony tüzelőanyagok elégetésére jel-
lemző számot kaptunk [Nagy et al., 
2013].  
 

Következtetések 

A Dráva folyó üledékének PAH-
szennyezettsége alacsony, bár mind a 

19 vizsgált PAH-komponens kimutat-
ható volt. A legnagyobb koncentrációk 
a fenéküledékben, majd a lebegő üle-
dékben jelentek meg, a legkisebb 
mennyiség pedig az ártéri üledékben. 
A PAH-vegyületek közül a 4 vagy 5 

gyűrűt tartalmazó csoportok dominál-
tak, a nagyobb molekulák inkább az 
ártéri üledékben fordulnak elő na-
gyobb arányban. A PAH-szennyezés 
lehetséges forrásai többnyire a szilárd 
tüzelőanyagok elégetéséhez kapcso-
lódnak. 
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Az isoxaflutole gyomirtószer-hatóanyag és formázott 
készítményeinek ökotoxikológiai vizsgálata 

Raphidochelis subcapitata algafajon 
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SZAKCIKK 

Vizsgálatunk célja az isoxaflutole gyomirtószer-hatóanyag, két formázott készítménye 

(Merlin Flexx és Merlin WG 75), valamint a Merlin Flexx-ben alkalmazott cyprosul-
famide antidótum és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on mikrobiális hatású adalékanyag öko-

toxikológiai vizsgálata volt Raphidochelis subcapitata édesvízi algafajon. A növekedés-

gátlási tesztben spektrofotométerrel mértük a hagyományosan alkalmazott optikai 
sűrűséget és klorofilltartalmat. Mértük a fotokémiai rendszer hatékonyságát, melyet 

az Aquafluosense projekt keretében kifejlesztett, indukált fluoreszcencián alapuló 

műszerrel detektáltunk. Az algasűrűség fluoreszcenciaalapú meghatározását hagyo-

mányos módszerek eredményeivel validáltuk, a különböző módszerekkel kapott ered-

mények jól korreláltak. A vizsgálatokban az isoxaflutole hatóanyag bizonyult a legtoxi-

kusabbnak (EC50=0,03±0,00 mg/l), mely hatást a készítményekben alkalmazott ada-
lékanyagok csökkentették. A Merlin Flexx és Merlin WG 75 esetében az isoxaflutole-

egyenértékű EC50 érték 6,8±0,2 és 0,48±0,2 mg/l voltak. A hatás csökkenése a Merlin 

Flexx esetében nagyobb, mely feltehetően a készítményben lévő antidótumnak kö-

szönhető. Eredményeink igazolták, hogy az indukált fluoreszcencián alapuló mérési 

módszer jól alkalmazható ökotoxikológiai vizsgálatokban.  
 

Kulcsszavak: algasűrűség, gerjesztett fluoreszcencia, isoxaflutole, növekedésgátlási teszt 

Ecotoxicological evaluation of isoxaflutole herbicide active ingredient and its 

formulated products on Raphidochelis subcapitata alga species 
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bLimnology Research Group, Center for Natural Science, University of Pannonia, Veszprém; 
cBudapest University of Technology and Economics, Budapest; dOptimal Optik Ltd. 

 

The aim of our study was to investigate the ecotoxicological effects of the herbicide 

active ingredient isoxaflutole, its two formulated products (Merlin Flexx and Merlin 
WG 75), as well as the additives in Merlin Flexx i.e., the antidote cyprosulfamide and 

antimicrobial 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one on the algae species Raphidochelis subcap-
itata. In the growth inhibition assay the traditionally used optical density and chloro-

phyll content were determined spectrophotometrically. The efficacy of the photochem-

ical system was also investigated by an induced fluorescence-based method devel-

oped in the Aquafluosense project. The fluorescence-based determination correlated 

well with traditionally used methods. As a result, isoxaflutole proved to be the most 

mailto:lazar.diana@uni-mate.hu
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A mezőgazdasági eredetű mikroszeny-
nyező anyagok (növényvédőszer-
hatóanyag, formázó- és egyéb adalék-
anyagok, mikotoxinok és műtrágyák) 
kimosódással és elfolyással bejuthat-
nak a felszíni vízrendszerbe és az ivó-
vízbázisba. Ezzel közvetlenül és köz-
vetve káros hatást gyakorolhatnak a 
vízminőségre, a vízi szervezetekre és 
az emberi egészségre [Verro et al., 
2009]. 
Az algabiomassza, mint a vízminőség 
és az ökotoxikológiai hatások indiká-
tora, többféle technikával mérhető. A 
leggyakrabban alkalmazott módszerek 
közé tartozik az algasejtek számának 
meghatározása mikroszkóppal, az op-

tikai sűrűség (OD) és az algasejtek 
klorofilltartalmának alkoholos kivo-
nást követő meghatározása spektrofo-
tométerrel, illetve a száraz tömeg mé-
rése [Butterwick et al., 1982]. Az algák 
endogén fluoreszcenciájának elsődle-
ges forrása a fotoszintézisért felelős 
klorofillvegyületek gerjesztésévl indu-

kált fluoreszcenciajel [Suggett et al., 
2010]. Így a fotoszintézis hatékonysá-
ga a fotoszintézis folyamatában és az 
algakultúrák élettani állapotában be-
következő változásokat leíró fluoresz-
cenciaindukciós kinetikával is jelle-
mezhető [Lenk et al., 2016]. Különbö-
ző mikroalgafajok (pl. Raphidochelis 
subcapitata) monokultúráját gyakran 
használják tesztszervezetként ökotoxi-
kológiai vizsgálatokban a mezőgazda-
sági szennyezőanyagok mellékhatásai-
nak meghatározására. 
Az isoxaflutole (5-ciklopropil-izoxazol-
4-il-2-mezil-4-trifluor-metil-fenil-

keton) számos kereskedelmi forgalom-
ban kapható gyomirtó készítmény ha-
tóanyaga a gyomok kikelés előtti 
(preemergens) irtására. Az isoxaflutole 
hatásmechanizmusa a 4-hidroxi-fenil-
piruvát-dioxigenáz enzim gátlása. 
Mint pigmentgátló, gátolja a karotino-
id pigmentek bioszintézisét, amelyek 
védik a klorofillt a napfény általi bom-
lástól. Túlzott napsugárzás hatására a 
klorofillpigmentek fotooxidálódnak, a 
kloroplasztiszok lebomlanak, és ennek 
következtében az egész növény elhal 
[Pallett et al., 1998; US EPA, 1998]. Az 
isoxaflutole-t először 1999-ben törzs-
könyvezték kukoricán való használat-
ra, 2020-ban pedig a géntechnológiai 
úton módosított (GM) isoxaflutole-
toleráns szójababon történő alkalma-
zásra is. Az Egyesült Államok Környe-
zetvédelmi Ügynöksége (U.S. Environ-
mental Protection Agency) jelenleg 
vizsgálja az isoxaflutole-toleráns GM-
gyapoton való alkalmazására irányuló 
engedélykérelmet [US EPA, 1998; 
2020]. A GM-növények mezőgazdasági 
gyakorlatba való bevezetésével a ható-
anyag kijuttatási aránya és a kijutta-
tott mennyiség megnő, amint azt a 
glyphosate világszintű alkalmazása 
mutatta a toleráns GM-növények ter-
mesztésben való engedélyezését köve-
tően [Székács & Darvas, 2012; 2018; 
Darvas és Gyurcsó, 2020]. Az 

isoxaflutole növekvő használata miatt 
újonnan megjelenő szennyező anyag-
ként kimutatták a felszíni vizekben, a 
diketonitril- és benzoesav-származék 
metabolitjaival együtt [Meyer et al., 
2017]. Vízben tartósan megmaradó 

traditionally used methods. As a result, isoxaflutole proved to be the most toxic 

substance (EC50=0.03±0.00 mg/l), the effect of which was reduced by the adjuvants in 

the formulated products. For Merlin Flexx and Merlin WG 75, the isoxaflutole-
equivalent EC50 values were 6.8±0.2 and 0.48±0.2 mg/l, respectively. The decrease 

was greater in the case of Merlin Flexx, presumably due to the antidote. Our results 

proved that the induced fluorescence-based method can be used in ecotoxicological 

studies. 
 

Keywords: algal density, induced fluorescence, isoxaflutole, growth inhibition test 
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szennyező anyagnak minősítették [US 
EPA, 1998]. 
A növényvédő szerek a hatóanyagai-
kon kívül különböző adalékanyagokat 
tartalmaznak, melyek előírt kockázat-
értékelése az engedélyezési folyamatok 
során eltérhet a hatóanyagokétól. Je-
len tanulmány szempontjából az ada-
lékanyagok három csoportját szüksé-
ges megemlíteni. A felületaktív anya-
gok csökkentik a felületi feszültséget, 
elősegítve így a növényvédelemben al-
kalmazott készítmény filmrétegként 

való terülését a felületen, segítve így a 
hatóanyag felszívódását [Pacanoski, 
2015]. A készítmény fő hatásának 
szempontjából a formázóanyagokat 

inert komponensként értékeli a kocká-
zatértékelés. Ennek ellenére számos 
vizsgálat megerősítette, hogy a nö-
vényvédő szerek toxicitása magasabb, 
mint maguknak a hatóanyagoknak a 
toxicitása, ami a különböző készítmé-
nyekben lévő formázóanyagok önálló 
toxicitását, bizonyos esetben a ható-
anyaggal additív vagy szinergens ha-
tását igazolja [Klátyik et al., 2017]. Az 
antidótumok (safener) és antimikrobi-
ális adalékanyagok biológiailag aktív 
komponensek. Az antidótum szerepe, 
hogy csökkentse vagy megszűntesse 
az aktív hatóanyag fitotoxikus hatását 
bizonyos növényekre. Az antidótumok 
alkalmazása számos előnyt jelent a 
mezőgazdasági gyomirtásban: (i) a 
gyomok szelektív irtása botanikailag 
rokon kultúrákban; (ii) nem szelektív 
gyomirtó szerek használata szelektív 
gyomirtásra; (iii) a talajban kijuttatott 
perzisztens gyomirtó szerek (pl. triazi-
nok) szermaradékának ellensúlyozása 
vetésforgórendszerekben [Jablonkai, 
2012]. Az antidótumok alkalmazása 
megkérdőjelezhető GM-növények ese-
tében, hiszen a növény a módosítás-
nak köszönhetően toleráns az adott 
hatóanyaggal szemben. Az antidótum 
szerepet játszhat a gyomok reziszten-

ciájában, hiszen a gyomirtószer-
anyagcsere fokozódása kulcsmecha-
nizmus a gyomrezisztencia kialakulá-
sában [Duhoux et al., 2017]. A mikro-
ba- és/vagy gombaellenes adalék-

anyagok (presevative) megvédik a ha-
tóanyagot a mikrobiális lebomlástól 
vagy nem várt kémiai átalakulástól a 
növényi felszínen, elősegítve így a ké-
szítmény fokozott hatékonyságát 

[Varga et al., 2020]. 
Jelen tanulmány célja az isoxaflutole 
gyomirtószer-hatóanyag, illetve két 

formázott készítményének és az ezek-
ben alkalmazott adalékanyagoknak 
ökotoxikológiai vizsgálata volt, ahol a 
hagyományosan alkalmazott módsze-
rek mellett a biomasszanövekedésre 

gyakorolt hatásokat az Aquafluosense 
projekt (NVKP_16-1-2016-0049) kere-
tében kidolgozott, indukált fluoresz-
cencián alapuló, a PSII fotokémiai 
rendszer hatékonyságát jellemző mód-

szerrel is meghatároztuk [Csősz et al., 
2019; Aquafluosense, 2022]. A mód-
szert a hagyományosan alkalmazott 
spektrofotometriás módszerekkel vali-
dáltuk. 
 

Anyag és módszer 

Az ökotoxiklógiai vizsgálatokban hasz-
nált vízi indikátor zöldalgafaj, a R. 
subcapitata, Korshikov (CCAP 278/4) 
külföldi gyűjteményekből származik. 
Az algatörzstenyészet fenntartásához 
és hígításához Zehnder-8 tápoldatot 

használtunk. Az isoxaflutole és formá-
zott gyomirtószer-készítményei (Merlin 
Flexx és Merlin WG 75) ökotoxikológi-
ai hatásait az újonnan kifejlesztett, 
fluoreszcenciaalapú műszer és az 

OECD 201 irányelv [OECD, 2011] al-
kalmazásával és követésével határoz-
tuk meg. A vizsgált készítmények kö-
zül a Merlin Flexx vizes szuszpenzió-
koncentrátum és Magyarországon en-
gedélyezett készítmény. A Merlin WG 
75 vízben diszpergálható granulátum, 
nem rendelkezik hazai engedéllyel. Ez 

https://www-cyanosite.bio.purdue.edu/media/table/Z8.html
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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utóbbi beszerzése Szlovákiából tör-
tént. A vizsgálatok során célunk volt a 
különböző kiszerelésű készítmények 
értékelése, melyek eltérő típusú ada-

lékanyagokat tartalmaznak. A készít-
mények összetevőiről a biztonsági 
adatlapjuk alapján van információnk 
(1. táblázat). 

Az alkalmazott OECD irányelv [OECD, 
2011] szerint a növekedésgátlást a 
vizsgált anyagok különböző koncent-
rációinak kitett algakultúrák biomasz-
szacsökkenésével jellemeztük, mely-

nek során spektrofotométerrel (UV/
VIS Camspec single beam M330, 
Camspec, Crawley, Egyesült Király-
ság) meghatároztuk az algaszuszpen-
ziók OD-értékét és klorofill-a-
tartalmát. A klorofill-a-tartalom szám-
szerűsítésére a Felföldy-képletet alkal-
maztuk [Felföldy, 1987]. 

Az OECD irányelv alapján végzett öko-
toxikológiai tesztek kezelt (hatóanyag 
és formázott készítmények) algaszusz-
penzióit vizsgáltuk az indukált fluo-
reszcencia mérésével. A vizsgált anya-
gok fotoszintetikus aktivitásra gyako-

rolt káros hatásának becslésére az 
újonnan kifejlesztett, fluoreszcencia-

alapú műszert, a FluoroMeter Module 
(FMM) készüléket alkalmaztuk, melyet 
olyan feltéttel is elláttuk, amely képes 
a szabványos méretű, 96-lyukú mik-
r o l e m e z e k  b e f o g a d á s á r a 

[Aquafluosense, 2022]. Ez a feltét egy-
ben lehetővé is teszi számos minta 
párhuzamos meghatározását. Az FMM 
műszer hagyományos Kautsky-
indukciós kinetikai görbék [Kautsky & 
Hirsh, 1931] felvételére is alkalmas, 

amelyeket a klorofill-a-fluoreszcencia 
két maximumánál egyidejűleg detek-
táltunk. A műszer gerjesztő forrásként 
lézerdiódával (10 mW) felszerelt, 
amely 635 nm-es gerjesztési hullám-
hosszúságot biztosít. A detektálást 

Merlin Flexx koncentráció (%) funkció 

isoxaflutole 20,30 aktív hatóanyag 

cyprosulfamide 20,30 adalékanyag: antidótum 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 0,005–0,05 adalékanyag: antimikrobiális 

alkil-poliglikozidok 1–5 adalékanyag: felületaktív 

egyéb 100-ig nem veszélyesek 

Merlin WG 75     

isoxaflutole 75 aktív hatóanyag 

nátrium-diizopropilnaftalén-
szulfonát 

3-10 adalékanyag: felületaktív 

szulfometilezett nátrium-
lignosulfonát 

3-10 adalékanyag: felületaktív 

kaolin >1 hordozó 

pirogén (füstölt)  
amorf szilícium-dioxid 

>1 hordozó 

egyéb 100-ig nem veszélyesek 

1. táblázat: Az isoxaflutole-tartalmú készítmények 

https://agroforzala.hu/adatlapok/biztons%C3%A1gtecnikai%20adatlapok/merlin%20flexx%20%20clp.pdf?fbclid=IwAR3H5QFkVvV6CRctkNiM0s2HWx5GWoQPZRdMpzAls3p6W9Q8gvltWW2TrQA
https://www.cropscience.bayer.africa/content/dam/bayer-crop-science/south-africa/bcs/product-msds/merlin_msds.pdf
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690 nm (Δλ = 10) és 735 nm (Δλ = 10) 
hullámhosszokon végeztük. Az indu-
kált fluoreszcenciás méréssel az algák 
PSII fotoszintetikus rendszerének foto-
kémiai hatékonyságát (Fv/Fp, ahol Fv 
a változó fluoreszcenciára, míg Fp a 
fluoreszcencia csúcsára utal) és a flu-
oreszcencia csökkenési arányának 
változását (Rfd= Fq/Fs, ahol Fs a 
megfigyelt állandósult fluoreszcencia, 
Fq pedig az Fp-Fs értékkel számított 
fluoreszcenciakioltási kapacitás) mér-
tük, melyek a fotoszintetikus aktivi-

tásnak, illetve a vitalitási indexnek a 
mérőszámai [Vredenberg, 2018]. Az 
FMM modult nem alkalmaztuk az ada-
lékanyagok vizsgálata során. 
A fluoreszcenciaalapú módszer validá-
lását a biomassza meghatározásra ha-
gyományosan alkalmazott módszerek-
kel (sejtszámlálás Bürker-kamrával, 
OD-érték és klorofilltartalom meghatá-
rozása alkoholos kivonással) összeha-
sonlítva végeztük, majd meghatároz-
tuk a korrelációs együtthatókat  
(R2-értékek). A kvantitatív mérésekhez 
a R. subcapitata-szuszpenzió 6 kon-
centrációját vizsgáltuk 1,64*108 – 
0,2*108 sejt/ml koncentrációtarto-
mányban. Az OD-értéket, a kloro-
filltartalmat és a Bürker-kamrával 
számolt sejtkoncentrációt, valamint a 
fluoreszcencia-jelintenzitásokat az 

FMM segítségével minden egyes kon-
centráció esetében megállapítottuk. 
Az OD-értékeket 750 nm hullámhosz-
szon mértük spektrofotométerrel. A 
klorofill-a extrahálása és mérése Wet-
zel & Likens [2013] módszere szerint 
történt. A mintákat Bürker-kamrába 
helyeztük, és a sejtek számát Nikon 
Labophot 2 mikroszkóp segítségével 
20x és 40x nagyítással számoltuk. 
Az ökotoxikológiai teszteket minden 
vizsgált anyag esetében 3 ismétlésben 
végeztük el. A statisztikai elemzések 
során a hatóanyag, az adalékanyagok 
és a készítmények vizsgálatának ered-

ményeit (EC50±SD mg/l) anyagonként 
kétmintás t-próbával hasonlítottuk 

össze a mért végpontok (OD, klorofill-
tartalom alkoholos extrakcióval, indu-
kált fluoreszcencia). A kiértékelést  
5%-os szignifikanciaszinten végeztük 
el az R 4.0 statisztikai program (The R 
Foundation for Statistical Computing, 
Bécs, Ausztria) használatával. 
 

Eredmények és megvitatás 

Ökotoxicitási vizsgálatokat végeztünk 
az isoxaflutole hatóanyag és formázott 
készítményei (Merlin Flexx, Merlin WG 

75) R. subcapitata növekedésére gya-
korolt hatásának meghatározására az  
OD és klorofill-a-tartalom mérésével, 
melyeket az OECD 201 irányelv ajánl. 
A toxicitás tekintetében a két ajánlott 
végpont esetében nem találtunk szig-
nifikáns különbséget a vizsgált anya-
gok hatásában, így az OD-értékek 
alapján meghatározott EC50-értékeket 
mutatjuk be. A legtoxikusabb összete-
vőnek az isoxaflutole hatóanyagot ta-
láltuk (EC50 = 0,03±0,00 mg/l). A Mer-
lin Flexx esetében a benne lévő ada-
lékanyagok (cyprosulf-amide és 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-on) közel több 
mint 200-ad részére csökkentették a 
hatóanyag toxikus hatását, mivel az 

isoxaflutole-egyenértékű EC50 6,84 
mg/l értékű volt. A hatóanyag-
egyenértékű koncentráció ez esetben 
a hatóanyag azon koncentrációját je-
löli, amekkora koncentrációban az 
50%-os hatást kiváltó készítményben 
jelen van. Az 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
on esetében 0,20±0,07 mg/l EC50-
értéket határoztunk meg, míg az 
isoxaflutole antidótumaként használt 
cyprosulfamide 100 mg/l alatt nem 
fejtett ki algatoxicitást, mely az OECD 
irányelv szerint meghatározott ún. li-
mit teszt koncentrációja. A Merlin 750 
WG esetében 0,64±0,20 mg/l EC50-
értéket határoztunk meg, ami azt jelzi, 
hogy az isoxaflutole toxicitására a je-
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lenlévő adalékanyagok (pl. kaolin) va-
lamivel gyengébb (egy nagyságrenddel) 

csökkenő hatást gyakorolnak (2. táb-
lázat). 

  
EC50±SD 

(mg/l) 
isoxaflutole-egyenértékű EC50±SD 

(mg/l)* 

hatóanyag     

isoxaflutole 0,03±0,00   

készítmény     

Merlin Flexx 33,30±1,10 6,80±0,20 

Merlin WG 75 0,64±0,20 0,48±0,20 

adalékanyag     

cyprosulfamide >100   

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 0,20±0,00   

2. táblázat: Az isoxaflutole hatóanyag és formázott készítményeinek ökotoxi-
kológiai hatásai R. subcapitata algafaj biomasszanövekedésére optika sűrűség 
(OD) meghatározása alapján (*A készítmény hatóanyagra vonatkozóan feltün-

tetett 72h EC50-értéke az adott hatóanyagnak azt a koncentrációját jelöli, 
amekkora koncentráción az 50%-os hatást kiváltó keverékben vagy készít-

ményben jelen van) 

Két fotokémiai paraméter (Fv/Fp – a 
PSII fotokémiai rendszer fotokémiai 
hatékonysága és Rfd – a vitalitási in-
dex) meghatározását az újonnan kifej-
lesztett fluoreszcenciaalapú műszerrel 
végeztük. Mindkét paraméter a PSII 
fotokémiai rendszer működését jel-
lemzi a zöld növényekben. Az Fv/Fp 
paramétert nem találtuk alkalmas 
végpontnak az isoxaflutole hatóanyag 
és készítményeinek zöldalgára gyako-
rolt hatásának vizsgálata során, nem 
mutatott koncentrációfüggést a keze-
lések között. Az Rfd paraméter EC50-
értékei azonban 0,02±0,00 mg/l, 
27,0±2,4 mg/l és 0,6±0,1 mg/l értéke-
ket határoztak meg az isoxaflutole, a 
Merlin Flexx és a Merlin 75 WG. Az 
eredmények a hatóanyag és a Merlin 
Flexx esetében szignifikánsan alacso-
nyabbak, mely alapján elmondható, 
hogy az indukált fluoreszcencia alap-
ján meghatározott vitalitás index érzé-

kenyebb paraméter az OD és a kloro-
filltartalom alkoholos kivonást követő 
meghatározásához képest. Továbbá 
kiegészítő információt szolgáltat a 
vizsgált anyag hatására vonatkozóan. 
A validálás során az eredmények erős 
korrelációt mutattak az algabiomasz-
sza meghatározására alkalmazott kü-
lönböző módszerek között. Az FMM 
műszerrel kapott eredmények korrelá-
ciója 0,98, 0,98 és 0,99 R2-értékkel 
korrelált az OD-meghatározással, a 
Bürker-kamrás sejtszámlálással és a 

klorofill-a-tartalom meghatározásával. 
 

Következtetések 

Az isoxaflutole gyomirtószer-ható-
anyag R. subcapitata algafajra gyako-
rolt toxikus hatása nem meglepő, hi-
szen a 4-hidroxi-fenil-piruvát-dioxi-
genáz enzim gátlása révén, minden 
zöld növényi szervezetre kifejti hatá-
sát, azonban eltérés mutatkozik a vízi 
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növényi szervezetek között a ható-
anyaggal szembeni érzékenységben 
[National Registration Authority for 
Agricultural and Veterinary Chemicals 
(Australia), 2001]. A hatóanyag érté-
kelésekor az Európai Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság R. subcapitata-fajra 
vonatkozóan 1,71 mg/l EC50-értéket 
vett figyelembe [EFSA, 2016], mely  
57-szer alacsonyabb toxicitási érték 

isoxaflutole esetében, mint a jelen ta-
nulmány eredménye. Vizsgálataink 
során a két formázott készítmény ese-

tében a hatóanyaghoz képest csök-
kent toxicitást tapasztaltunk, mely a 
hatóanyag és az adalékanyagok együt-
tes hatásának tudható be. A Merlin 
Flexx és Merlin WG 75 esetében a ké-
szítmények formázásához alkalmazott 
adalékanyagok más típusúak. 
A Merlin Flexx készítményben találha-
tó 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on antimik-
robiális hatású adalékanyag erősen 
toxikus a vízi ökoszisztémákra, megje-
lenése a felszíni vizekben igazolt 

[Khan et al., 2009; Bollmann et al., 
2014]. Wang és munkatársai három 
zöldalgafajon vizsgálták az adalék-

anyag hatását. Scenedesmus sp. LX1, 
Chlorella sp. HQ és Chlamydomonas 
reinhardtii fajokra 1,70, 0,41 és 1,16 
mg/l EC50 értékeket határoztak meg, 
mely mutatja a fajok közötti érzékeny-
ségbeni eltéréseket, illetve több faj be-
vonásának fontosságát a környezeti 
kockázatértékelés során. Megállapítot-
ták, hogy a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 
elsődleges hatása a fotoszintézis gátlá-
sa, azonban amennyiben az expozíció 
az 1 – 30 mg/l koncentrációtarto-
mányba esett, az adalékanyag gátló 

hatása visszafordítható volt [Wang et 
al., 2018]. Vizsgálatunkban igazoltuk 
R. subcapitata-fajon az adalékanyag 
toxicitását, mely a hatóanyaghoz ha-
sonlóan szintén magas (EC50=0,2±0,0 
mg/l). Az előzőleg bemutatott algafa-
jokhoz képest a R. subcapitata 2-8-

szor érzékenyebbnek bizonyult. Az 
cyprosulfamide adalékanyag nem mu-
tatott toxikus hatást 100 mg/l kon-
centráción az általunk vizsgált algafaj-
ra. Mint antidótum, megvédi a nö-

vényt az isoxaflutole hatóanyag toxi-
kus hatásával szemben, mely hatás 
feltehetően az R. subcapitata esetében 
is jelentkezett. 
Vizsgálatunk során az Aquafluosense 
projekt keretében kidolgozott fluoresz-
cenciaalapú műszer alkalmasnak bi-
zonyult algafajokon végzett ökotoxiko-

lógiai vizsgálatokhoz. Az algasűrűség 
fluoreszcenciaalapú meghatározását 
és az Rfd (vitalitási index) végpontként 
történő alkalmazását az ökotoxicitási 
vizsgálatban hagyományos módsze-
rekkel (Bürker-kamrás sejtszámlálás, 
OD-mérés, klorofillextrakció) validál-
tuk. A fluorométerrel kapott jelek jól 
korreláltak az algasűrűség meghatá-
rozásának hagyományos módszerei-
vel, a korrelációs együttható a mód-
szerek között 0,98 – 0,99 volt. 
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SZAKCIKK 

Az általunk a közelmúltban újonnan kifejlesztett enzimjelzéses fluoreszcens immuno-
assay műszermodult a glyphosate gyomirtószer-hatóanyag felszíni vízben történő 

mennyiségi meghatározására alkalmaztuk. A kifejlesztett versengő immunoassay fluo-

reszcens detektálással 2,5-ször alacsonyabb kimutatási határt (limit of detection,  

LOD = 0,09 ng/ml) biztosított glyphosate-ra a 0-100 ng/ml koncentrációtartomány-
ban, mint a hagyományosan alkalmazott kolorimetriás meghatározás (LOD = 0,22 ng/

ml). A fluoreszcenciadetektálás előnye, hogy szélesebb dinamikus tartományt biztosít 

a glyphosate mennyiségi meghatározása során, továbbá érzékenyebb módszer, mint a 

fényelnyelésen alapuló (abszorbancia) detektálás. A hígítatlan felszínivízminták eseté-

ben nem jelentkezett mátrixhatás, továbbá a kifejlesztett módszer nem mutatott ke-

resztreakciót a glyphosate fő metabolitjával (N-amino-metil-foszfonsav) és szerkezeti-

leg hasonló vegyületei esetében sem. A módszer lehetővé teszi a glyphosate, mint 

ubikviter vízszennyező gyors nyomon követését felszíni vizekben, amely hatással lehet 
a vízi és a szárazföldi ökoszisztémákra is. 
 

Kulcsszavak: glyphosate, herbicid, fluoreszcens immunoanalitika, felszíni víz, monitorozás 

Enzyme-linked fluorescent immunoassay for monitoring the herbicide active 

ingredient glyphosate in water 
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An enzyme-linked fluorescent immunoassay instrument module recently developed 

by us has been applied for the quantitative analytical determination of the herbicide 

active ingredient glyphosate in surface water. The developed competitive immunoas-
say with fluorescence detection provides a 2.5-fold lower limit of detection (LOD = 

0.09 ng/ml) in the concentration range of 0-100 ng/ml of glyphosate compared to the 

detection of visual absorbance signals. The advantage of fluorescence detection is a 

wider dynamic range for glyphosate measurement. Matrix effect was not observed for 

the undiluted surface water samples, and cross-reaction was not detected between 
glyphosate and its main metabolite (N-aminomethylphosphonic acid) and structurally 

mailto:takacs.eszter84@uni-mate.hu


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 3-4. szám 

 -49- 

A növényvédő szerek intenzív felhasz-
nálása miatt a növényvédőszer-
maradványok folyamatos monitorozá-
sa szükséges a felszíni vizekben 
[Székács et al., 2015], részint a megkí-
vánt környezet-egészségügyi állapotok 
biztosítására, részint az ivóvízbizton-

ság elősegítésére. A glyphosate (N-
(foszfono-metil)-glicin) az egyik legszé-
lesebb körben és világszerte legna-
gyobb mennyiségben használt gyomir-
tószer-hatóanyag. A kiemelkedően 
magas kijuttatási arány miatt 
(globálisan évi ~800 ezer tonna, az 
Európai Unióban 30–9600 tonna/év) 

a glyphosate mindenütt jelenlévő víz-
szennyezővé vált [Battaglin et al., 
2014; Székács & Darvas, 2018]. A 

glyphosate vízbeli és talajbeli környe-
zeti sorsát különböző abiotikus és bio-
tikus tényezők (pl. a mátrix fizikai és 
kémiai jellemzői, a környezeti feltéte-
lek, a pH, a bomlást elősegítő mikro-
baközösségek összetétele és stabilitá-
sa) nagymértékben befolyásolják. Je-
lentős komplexképző képessége miatt 
a talajban különböző fémionok (pl. Al, 
Mn, Fe) jelenléte a glyphosate bomlá-
sát számottevően lassíthatják 
[Vereecken, 2005]. Jó vízoldhatósága 
nyomán a glyphosate világszinten 
megjelenik a felszíni vizekben 
[Battaglin et al., 2014], agrokémiai 
szermaradványként való előfordulását 
igazolták különböző mezőgazdasági 
termékekben (pl. szójabab, kukorica 
és bizonyos gyümölcsök és zöldségek), 
élelmiszerekben (pl. kenyér, gabona-
termékek, méz, olívaolaj, gyümölcsle-
vek, alkoholos italok, sör, bor), továb-
bá biológiai mintákban is (pl. állat- és 
emberi vizelet) [Krüger et al., 2013; 
Grau et al., 2022]. A glyphosate ható-
anyag környezeti mintákban történő 
kimutatására különféle kvantitatív 

analitikai eljárások (pl. spektrofoto-
metriás és kromatográfiás módszerek) 
állnak rendelkezésre [Stalikas, 2001; 
Jan et al., 2009; Qian et al., 2009; 
Sánchez-Bayo et al., 2010], azonban 
ezek többsége költséges, időigényes és 
speciális műszerezést igényel. 
Az Aquafluosense projekt keretein be-
lül egy új moduláris, indukált fluo-
reszcencia-alapú műszercsalád kifej-
lesztése valósult meg, mely alkalmas 
természetes és mesterséges vizek kü-
lönböző vízminőségi paramétereinek 

in situ értékelésére és monitorozására. 
A jelen munka célja egy enzimjelzéses 
fluoreszcens immunoassay (enzyme-
linked fluorescent immunoassay - EL-
FIA) modul prototípusának kifejleszté-
se volt a fent említett műszercsaládon 
belül a glyphosate mennyiségi kimu-
tatására. 
 

Anyag és módszer 

Az Aquafluosense projekt keretében 
kifejlesztett műszercsalád immunfluo-
reszcens modulja alkalmas szerves 
mikroszennyezők in situ mennyiségi 
meghatározására immunanalitikai el-

járások (ELFIA) alkalmazásával. A mo-
dul fejlesztését (pl. optika, mintatartó 
és detektorelektronika) a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (Budapest, Magyarország) és az 
Optimal Optik Kft. (Budapest, Ma-
gyarország) konzorciumi partnerek 
végezték (Gémes et al., 2021). A mérés 
során a 96-lyukú mikrotálcán lévő 
mintákat LED-fényforrás világította 
meg, a fluoreszcenciaemissziót dikroi-
kus optikai rendszerben szilícium-
fotodiódákkal detektáltuk. Az alkal-
mazott versengő, indirekt ELFIA a 96-
lyukú mikrotálca üregeinek felületén 
immobilizált glyphosate-analóg konju-
gátum és a mintákban lévő glyphosate 

uitous water contaminant that can affect both aquatic and terrestrial ecosystems. 
 

Keywords: glyphosate, herbicide, fluorescent immunoassay, surface water, monitoring 
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közötti, az elsődleges antitest kötőhe-
lyeiért való versengésen alapul. Az im-
munoassay során az Izotóp Intézet 
Kft. (Budapest, Magyarország) által 
készített glyphosate-analóg hapténve-
gyületet és a kereskedelemben kapha-
tó N-(foszfono-metil)-imino-diecetsavat 
(PMIDA) borostyánkősav-anhidriddel 
reagáltattuk és humán szérumalbu-
minhoz (HSA) konjugáltuk. Dializálás 
és liofilizálás után a konjugátumot 
adszorpció útján rögzítettük a mikro-
tálca felületére 0,5 µg/ml koncentráci-

óban. Az analízis során 100 µl stan-
dard/kontroll/minta és 40 µl szárma-
zékképző keveréket homogenizáltunk, 
100 µl borátpuffert adtunk hozzá, 
majd 20 percig inkubáltuk. A szárma-
zékképzés után 100 µl csirkében ter-
meltetett poliklonális anti-glyphosate 
elsődleges antitestet (0,4 µg/ml) és 20 
µl származékképzett standard/
kontroll/mintát adtunk minden lyuk-
ba, majd a mikrotálcákat szobahő-
mérsékleten 2 órán át inkubáltuk. 
Mosást követően (250 µl hígított mo-
sópuffer/lyuk), végül 100 µl kecské-
ben termeltetett anti-csirke IgY-
tormaperoxidáz (HRP) konjugátumot 
(0,5 µg/ml), mint másodlagos antites-
tet adtunk a rendszerhez. Szobahő-
mérsékleten 30 percig inkubáltuk, 
majd a meg nem kötött másodlagos 
antitesteket mosással eltávolítottuk a 
lyukakból. A mosás után 100 µl/lyuk 
munkaoldatot (10-acetil-3,7-dihidroxi-

fenoxazin/hidrogén-peroxid/enhancer 
1:50:50 térfogatarányú keveréke) ad-
tunk hozzá (QuantaRed Enhanced 
Chemifluorescent HRP Substrate Kit). 
5-perces inkubálás után az enzimakti-
vitást 10 µl QuantaRed Stop Solution 
oldattal leállítottuk, és a végtermék 
rezorufin abszorbanciáját 576 nm 
hullámhosszon detektáltuk Spect-
raMax iD3 Multi-Mode Microplate 
Reader (Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, MA, USA) készülékkel. A 

fluoreszcenciát 593 nm hullámhosz-
szon mértük az Aquafluosense projekt 
keretében kifejlesztett immunfluoresz-
cencia modullal [Takács et al., 2022]. 
A kifejlesztett módszer alkalmazható-
ságát és a különböző eredetű felszíni 
vízmintákban esetlegesen fellépő mát-
rixhatást a mátrixban és a pufferben 
felvett kalibrációs görbék összehason-
lításával ellenőriztük. A felszíni víz-
mintákat különböző hazai természetes 
és mesterséges víztestekből és azok 
vízgyűjtő területeiről (pl. Duna, Bala-

ton, Visegrádi Pisztrángos-tó) gyűjtöt-
tünk 5-5 l mennyiségben, bemerítéses 

módszerrel. Az immunoassay a felszí-
n i v í z - m i n t a  t o v á b b i  m i n t a -
előkészítését nem igényelte. A mód-
szer pontosságát és ismételhetőségét 
belső minőségellenőrzéssel vizsgáltuk, 
ahol ugyanazon minta mérési eredmé-
nyeinek szórását (standard deviation – 
SD) határoztuk meg adott mérésen 
belül (intra-assay) és mérések között 
(inter-assay). A standard görbék sta-
tisztikai elemzését az IC50-értékek (a 
szigmoid kalirációs görbe inflexiós 
pontja) összehasonlításával végeztünk 
egyutas ANOVA módszerrel, majd post 
hoc Tukey-teszttel 5%-os szignifikan-
ciaszinten. 
 

Eredmények és értékelésük 

A jelen munka során haptén-homológ 
kompetitív immunoassay módszert 
fejlesztettünk és optimalizáltunk 

glyphosate hatóanyag felszíni vízben 
történő kimutatására. A mikrolemez 
szilárd felületén végzett immunanaliti-

kai mérés során glyphosate-analóg 
fehérjekonjugátumot rögzítettük, hogy 
reagáljon a glyphosate-specifikus an-
titesttel,  ami immunkomplex-
képződést eredményezett. A komplex 
képződését a mintában jelenlévő ható-
anyag versengő módon gátolta. A mé-
rések során származékképzésre volt 
szükség az antitest affinitásának ki-
használásához. A kalibrációs görbéket 

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FMAN0011632_QuantaRed_Enhan_ChemiFluores_HRP_Subs_UG.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FMAN0011632_QuantaRed_Enhan_ChemiFluores_HRP_Subs_UG.pdf
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összehasonlítottuk az abszorbancia és 
a fluoreszcencia detektálása mellett, 
majd a mérési módszer kimutatási 
határát (LOD) meghatároztuk mindkét 
detektálási mód esetében (1. ábra). A 

glyphosate kimutatására kifejlesztett 
ELFIA kimutatási határa abszorbancia 
esetében 0,22 ng/ml, míg fluoreszcen-
cia esetében 0,09 ng/ml volt. Az indu-
kált fluoreszcenciával történő detektá-

lás 2,5-ször alacsonyabb LOD-
értékeket eredményezett a vizuális ab-
szorbanciához képest, azonban a jobb 

LOD a maximális analitikai jelnél ta-
pasztalt alacsony szórás (SD) eredmé-
nye. 

A kifejlesztett ELFIA módszer az 
Aquafluosense projekt során kifejlesz-
tett moduláris műszercsalád része-
ként alkalmas természetes és mester-
séges víztestek vízminőségét jellemző 

különféle paraméterek in situ mérésé-
re. A mikrolemez glyphosate-analóg 
fehérje-konjugátumával történő érzé-
kenyítését és blokkolását laboratóriu-
mi körülmények között végeztük az 
immunoassay végrehajtása előtt. A 
teljes immunoassay időtartama kb. 3 
óra (20 perc – származékképzés, 2 óra 
– inkubáció a mintával és az elsődle-
ges antitesttel, mosási lépésekkel, 30 
perc – inkubáció a második antitest-
tel, 2-10 perc – analitikai jel megjele-
nése), mely 25 párhuzamos minta mé-
rése alkalmas. 
A mérés kivitelezése során meghatáro-
zott intra-assay és inter-assay SD-
értékek azt az általános analitikai je-
lenséget támasztották alá, mely sze-
rint a mérés reprodukálhatósága, 

megbízhatósága és pontossága az IC50 
környékén, a közel lineáris szakaszon 
a legjobb. Adott mintára vonatkozó 
szórás nő az alsó és felső plató közelé-
ben. Alacsonyabb koncentrációknál a 

variabilitási együttható (coefficient of 
variability – CV) 15,0, illetve 25,1  
intra- és inter-assay összehasonlítás 

esetében, míg az IC50 (10,75 ± 9,07 
ng/ml) közelében a CV-értékek 8,7 és 
7,7 voltak. 
A felszínivízminták mátrixhatásainak 
vizsgálata során a mátrixhatást az EL-
FIA mérések kalibrációs görbéinek 
IC50-értékeinek statisztikai összeha-
sonlításával értékeltük a 0-100 ng/ml 

glyphosate koncentrációtartomány-
ban. A felszínivízmintákban mátrixha-
tás nem volt megfigyelhető (2. ábra), 

és az ELFIA alkalmasnak bizonyult a 
növényvédőszer-maradék kimutatásá-
ra 0,1 ng/ml alatti koncentrációban, 
amely az egyes növényvédőszer-
hatóanyagok és bomlástermékeik ha-
tárértéke ivóvízben az Európai Unió 
vonatkozó jogszabálya szerint 
[European Parliament and Council, 
2020]. 
 

Következtetések 

A kifejlesztett versengő ELFIA módszer 
alacsonyabb kimutatási határt és ma-
gasabb érzékenységet biztosított a ha-
gyományosan alkalmazott kolorimetri-
ás eljáráshoz képest. Az immunoassay 
rendszerben az alkalmazott glypho-
sate-specifikus antitestet nem gátolta 
az N-amino-metil-foszfonsav és más, 
szerkezetileg hasonló vegyület. A fluo-
reszcenciás detektálás megfelelő, 
mennyiségi (kvantitatív) meghatáro-
zást biztosít a glyphosate kimutatásá-
ra felszíni és csapvizekben a növény-
védőszer-hatóanyagok hivatalos ha-
tárértéke alatt, így az újszerű, indu-
kált fluorimetriás műszerprototípus 
immunfluoreszcens moduljában vég-

zett ELFIA rendszer költséghatéko-
nyabb, in situ meghatározásra alkal-
mas, érzékeny eszköz a felszíni vizek-

ben lévő glyphosate környezeti megfi-
gyelésére. 
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SZAKCIKK 

A világszerte piacvezető Roundup Classic gyomirtószer és összetevőinek, így a 

glyphosate hatóanyag, illetve a formázóanyag POEA (polietoxilált faggyúaminok 

keveréke) citotoxicitását rágcsáló sejtvonalakon (NE-4C neuroektodermális őssejt-

vonal és MC3T3-E1 preoszteoblaszt sejtvonal) vizsgáltuk. A sejtek életképességére és 

a sejtciklusra gyakorolt citotoxikus és genotoxikus hatásokat különböző vizsgálati 

módszerek alapján értékeltük (pl. áramlási citometria, enzimatikus vizsgálatok, comet 

assay), továbbá az MC3T3-E1-sejtek morfológiájában bekövetkező változásokat Epic 

BT optikai bioszenzor alkalmazásával vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az MC3T3-E1 

sejtvonal kevésbé volt érzékeny a kezelések hatásaival szemben, továbbá különbség 

volt tapasztalható az elvégzett vizsgálatok érzékenységében is. A vizsgált vegyületek 

citotoxicitásának sorrendje a következőképpen alakult: glyphosate << Roundup 

Classic < POEA. Eredményeink alapján az alkalmazott bioszenzor használata lehetővé 

teszi a lehetséges citotoxikus hatások korai felismerését. 

 

Kulcsszavak: citotoxicitás, glyphosate, Roundup Classic, POEA, NE-4C, MC3T3-E1 

Detailed cytotoxicity assessment of the herbicide Roundup Classic formulation 

and its components 
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Cytotoxicity of the market-leading herbicide Roundup Classic formulation and its 
components such as the active ingredient glyphosate and the formulating agent POEA 

(a mixture of polyethoxylated tallow amines) were investigated on murine cell lines 

(NE-4C neuroectodermal stem cell-like and MC3T3-E1 osteoblastic cell lines). The 

cytotoxic and genotoxic effects on cell viability and cell cycle were assessed based on 

different test methods (e.g. flow cytometry, enzymatic-, and Comet assays), further-
more, the changes in the morphology of MC3T3-E1 cells were detected with the use of 

Epic BT optical biosensor. Differences were observed in the sensitivity of the investi-

gated cell lines: the MC3T3-E1 cell line indicated less sensitivity to the effects of the 

treatments, and differences were also detected in the sensitivity of the performed as-

says. The order of the cytotoxicity of the investigated compounds was as follows: 

glyphosate << Roundup Classic < POEA. The applied biosensor is suitable for the ear-
ly detection of possible cytotoxic effects. 
 

Keywords: cytotoxicity, glyphosate, Roundup Classic, POEA, NE-4C, MC3T3-E1 
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A növényvédőszer-készítmények 
jelentős mértékű alkalmazását, 
valamint a használatukból eredő 
humán expozíció lehetőségeit az 
utóbbi időben számos toxikus 
hatással, köztük a rákkeltő hatással 
is összefüggésbe hozták, így a 
lehetséges veszélyek azonosítása és az 
expozíciók becslése kiemelt fontos-
ságúvá vált az ilyen készítmények 
kockázatértékelése során [Alavanja et 
al., 2013; Agostini et al., 2020]. A 
piacvezető, herbicid glyphosate 
hatóanyag jelentős hatást gyakorol 
környezetünkre és hatással lehet a 
különböző nem célzott szervezetekre 
[Székács et al., 2015; Maggi et al., 
2020]. A glyphosate és szermara-
dékainak jelenléte a különböző 
környezeti mátrixokban, az élelmi-
szerekben és a takarmányokban, az 
emberi szervezetek expozícióját is 
előidézheti [Székács & Darvas, 2018; 

Solomon 2020]. A glyphosate és 
formázott készítményeinek mellék-
hatásait (pl. genotoxicitás, hormon-
moduláns hatások) több tanulmány-
ban igazolták már [Rank et al., 1993; 
Tóth et al., 2020], így a terhelő 
tudományos eredmények alapján 
megfogalmazott igen erős kritika 

következtében a glyphosate beüteme-
zett Európai Uniós regisztrációs 
felülvizsgálatát többször is elhalasz-

tották. A glyphosate emberi egész-
ségre gyakorolt hatásaival kapcsolat-
ban nincs egységes álláspont, mivel az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Ügynöksége (US EPA) és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a 
glyphosate hatóanyagot az „emberen 
valószínűleg nem rákkeltő” anyagok 
között tartja számon, míg a 
Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 
(IARC) az „emberre valószínűleg 
rákkeltő” (2A) anyagok közé sorolta 
[Székács & Darvas, 2018]. Vizsgála-
taink során különböző módszerekkel, 

így MTT-teszttel, áramlási cito-
metriával és comet assay végre-
hajtásával, rágcsálóból származó 
neuroektodermális őssejtvonalon (NE-
4C) és preoszteoblaszt-sejtvonalon 

(MC3T3-E1) vizsgáltuk a glyphosate-
izopropilammónium-só (glyphosate-
IPA), a formázott készítményének 

(Roundup Classic) és a POEA 
formázóanyag (polietoxilált faggyú-
aminok keveréke) citotoxikus hatá-
sait. A citotoxikus hatások vizsgálata 
során meghatároztuk a vizsgált 

vegyületek genotoxicitását, illetve a 
sejtéletképességre, apoptózisra és 
sejtciklusra gyakorolt hatásait, 
továbbá az Epic BT jelölésmentes 
optikai bioszenzor segítségével 
vizsgáltuk az MC3T3-E1-sejtek kezelé-
sekre adott válaszát. Eredményeink 
alapján összehasonlítottuk a külön-
böző sejtvonalak, illetve módszerek 
érzékenységét is. 
 

Anyag és módszer 

A sejtek életképességét MTT (3-(4,5-
dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetra-
zólium-bromid) vizsgálattal és áramlá-
si citometriával vizsgáltuk. Az áramlá-
si citometriás vizsgálatokat a Muse 
Cell Analyzer segítségével végeztük el, 
amely fluoreszcencia detektorral fel-
szerelt mikrokapilláris-alapú áramlási 
citométer, ami különböző adott sejtjel-
lemzőkre specifikus tesztcsomagok 
alkalmazásával alkalmas a sejtéletké-
pesség, az apoptózis, a sejtkommuni-
káció és a DNS-károsodások sejtszin-
tű vizsgálatára. A DNS-károsodások 
értékelése során a fragmentált DNS 
kvalitatív és kvantitatív vizsgálatát 
elektroforetikus elválasztáson alapuló 
comet assay módszerrel végeztük el, 
míg a kétszálú DNS-károsodásokat a 
specifikus festést követően áramlási 
citometriával értékeltük ki. Az apoptó-
zisra gyakorolt hatásokat áramlási 
citometriával vizsgáltuk két az an-
nexin-szint és a kaszpázaktivitás mé-



Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 3-4. szám 

 -56- 

résére alkalmas tesztcsomag segítség-
ével, míg a sejtciklusanalízist propidi-
um-jodidos festés után szintén áram-
lási citometriával végeztük el [Oláh et 
al., 2022]. Az MC3T3-E1-sejtek teljes 
sejtválaszaira gyakorolt hatások érté-
kelését Epic BT optikai bioszenzorral, 
illetve 384-lyukú Epic cell assay 
mikrotálcák felhasználásával végeztük 
el. A szenzorlemezek minden 
üregének alja egy 2×2 mm-es 
merőleges hullámvezető (RWG) 
érzékelőt tartalmazott, amelynek 

felületén szérumot tartalmazó és 
szérummentes vizsgálati tápközegben 
helyezkedtek el a kitapadt sejtek. A 
bioszenzor válaszait egy órán 
keresztül, valós időben rögzítettük, 
majd a citoszkeletonban lévő 
aktinfilamentumokat, a fokális 
k o n t a k t u s o k a t ,  v a l a m i n t  a 
sejtmagokat festést követően mikrosz-
kóposan vizsgáltuk, míg a sejtek 3D-
szerkezetét digitális holografikus 
mikroszkóppal (HoloMonitor M4) 
elemeztük [Farkas et al., 2018]. Az 
összehasonl í tás  é rdekében a 
glyphosate-IPA és a POEA koncen-
trációit Roundup Classic-ekvivalens 
koncentrációként (a hígított készít-
mény tömeg/térfogat%-os koncen-
trációja, amely az adott komponensek 
megfelelő koncentrációját tartalmazza) 
fejeztük ki. A mérési eredmények 
alapján összehasonlítottuk az alkal-
mazott sejtvonalak és a különböző 
vizsgálati módszerek érzékenységét. 
 

Eredmények és értékelésük 

Az MTT-vizsgálatok eredményei alap-
ján elmondható, hogy a vizsgált ve-
gyületek hatást gyakoroltak a sejtek 
életképességére, és a vizsgált készít-
mény jelentősen lecsökkentette az NE-
4C-sejtek életképességét. A számított 
24h IC50-értékek az NE-4C-sejteken: 
0,652±0,006%, 0,00995±0,00010%, 
illetve 0,00315±0,00007% a glypho-
sate-IPA, a Roundup Classic és a 

POEA esetében. Az NE-4C-sejtek 
esetében a POEA citotoxicitása 200-
szor magasabbnak bizonyult a 
hatóanyaghoz képest. Az áramlási 
citometria eredményei szerint is 
mag as abb  c i t o t o x i c i t ás  vo l t 
megfigyelhető a POEA és a készítmény 
esetében is a hatóanyag citotoxikus 

hatásaihoz képest. A 24h IC50-értékek 
összhangban voltak az NE-4C-
sejteken végzett MTT-vizsgálatok 
eredményeivel. Összehasonlítva a 
készítmény és a POEA citotoxikus 

hatásaiva l ,  a  g lyphosate - IPA 
lényegesen kisebb mértékben gátolta 
az MC3T3-E1-sejtek életképességét. 
Az MC3T3-E1-sejtek esetében 
meghatározott 24h IC50-értékek 
(1,2495±0,0024%, 0,0187±0,0007%, 
0,00936±0,00085% a glyphosate-IPA, 
a Roundup Classic és a POEA 
esetében) által mutatott tendencia 
megegyezett az NE-4C-sejteknél 
megfigyelt trenddel. Az NE-4C-sejtek 
életképességének vizsgálata során, a 
sejtek nagyobb érzékenységét 
tapasztaltuk az áramlási citometriás 
vizsgálatok alapján, az MTT-
vizsgálatokhoz képest, azonban 
mindkét módszer akut élettani 
hatásokat jelzett a vizsgált sejteken. 
Az MC3T3-E1-sejtvonalhoz képest, az 
NE-4C-sejtek 1,1-2-szer nagyobb 
érzékenységet mutattak a vizsgált 
vegyületekkel szemben mindkét 
életképességi vizsgálat alapján. 
Eredményeink a POEA kifejezett 
citotoxicitását jelezték. 
A DNS-károsodások értékelése során 

a comet assay eredményei 2910-szer, 
illetve 2247-szer magasabb DNS-
migrációt jeleztek a POEA esetében, 
mint a glyphosate-IPA, illetve a 
Roundup Classic vizsgálata során. A 
számított legalacsonyabb genotoxikus 

dózisok (LGD – lowest genotoxic dose) 
értékei: 0,0259%, 0,00002%, illetve 
0,0000089% voltak a vizsgált 
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hatóanyag, a Roundup Classic és a 
POEA esetében. Eredményeink 
alapján, az MC3T3-E1-sejtek kevésbé 
érzékenynek bizonyultak a DNS-
károsító hatásokkal szemben az NE-
4C-sejtekhez képest. Az MC3T3-E1-
sejtek esetében a POEA, Roundup 
Classic és glyphosate-IPA kezelést 
követően meghatározott 24h LGD-
értékek 271-szer, 120-szor és 3,2-szer 
magasabbak voltak az NE-4C-
sejteknél meghatározott értékekhez 
képest. A DNS-károsodás (kétszálú 

törések) kimutatására elvégzett 
áramlási citometriás vizsgálatok 
alapján a glyphosate-IPA és a 
készítmény hatásaihoz képest, a 
POEA genotoxicitása 127-szer, illetve 
3,9-szer nagyobb volt az expozíciót 
követően. A hatóanyag, a Roundup 
Classic és a POEA esetében az LGD-
értékek a következőképpen alakultak: 
0,0376%, 0,00117% és 0,000295%. 
Vizsgálataink során DNS-károsodást 
figyeltünk meg a negatív kontrollban 
is, ami a p53 tumorszuppresszor 
fehérje hiányával magyarázható az  
NE-4C-sejtvonal esetében. Az NE-4C-
sejtek vizsgálata során a comet assay 
vizsgálati módszer érzékenyebbnek 
bizonyult. Az MC3T3-E1-sejtvonal 

LGD-értékeinek alakulása megfelelt az 
NE-4C-sejtek esetében megfigyelhető 
tendenciának. A glyphosate-IPA és a 
készítmény hatásaihoz képest a POEA 
esetében 401-szer, illetve 8,4-szer 
magasabb volt a DNS-károsodás 
mértéke. 
Az apoptózis vizsgálata során, mind az 
annexinszintek, mind a kaszpázaktivi-
tás-mérések alapján igazoltuk a keze-
lések hatásait a fontosabb sejtnöveke-
dést és -proliferációt szabályozó útvo-
nalakra. Az annexinszintek alapján 
számított 24h IC50-értékek az összes 
apoptotikus sejt arányára vonatkozó-
an 0,246±0,0134%, 0,00238 ± 
0,00003%, illetve 0,00092±0,00005% 

a glyphosate-IPA-, a Roundup Classic- 
és a POEA-kezelt NE-4C-sejtek 
esetében. A POEA esetében 2,6-szor 
és 273-szor magasabb volt az 
apoptotikus se jtek aránya a 

glyphosate-IPA és Roundup Classic-
k e z e l é s e k h e z  k é p e s t .  A 
kaszpázaktivitás alapján meghatá-

rozott IC50-értékek az apoptotikus és 
halott sejtek arányára vonatkozóan 
0,568±0,043%, 0,00748±0,00012% és 
0,00099±0,00% voltak a hatóanyag-
gal, a készítménnyel, illetve a 

formázóanyaggal kezelt csoportokban. 
A POEA-kezelést követően tapasz-
taltuk a legjelentősebb citotoxicitást, 
mivel a formázóanyaggal kezelt 
csoportban az apoptotikus és elhalt 
sejtek szintje 573-szor, illetve 7,5-szer 
magasabb volt a hatóanyaggal és a 
készítménnyel kezelt csoportokhoz 
képest. Az MC3T3-E1-sejtvonalon 
meghatározott 24h IC50-értékek 
alakulása megfelelt az NE-4C-sejteken 
meghatározott értékek tenden-
ciájának, továbbá az MC3T3-E1-

sejtek esetében is a POEA-kezelést 
követően volt a legmagasabb az 
apoptotikus sejtek aránya. A 24-órás 
kezeléseket követően az elhalt sejtek 
aránya nőtt, míg az életképes sejtek 
száma dózisfüggő módon lecsökkent. 
Eredményeink alapján a POEA a 
vizsgált készítményhez képest 
alacsonyabb koncentrációkban is 
apoptózist indukált, míg a glyphosate-
IPA-kezelés esetében jóval kisebb volt 
a citotoxicitás mértéke a készítmény 
és a POEA hatásaihoz képest. Az 
apoptózisra gyakorolt hatások 
értékelése során alkalmazott vizsgálati 
módszerek között különbség volt 
megfigyelhető. 
A sejtciklus-analízis alapján elmond-
ható, hogy a negatív kontrollban az 
NE-4C-sejtek többsége (~46%) növe-
kedési (G0/G1) fázisban volt a 24-órás 
expozíciót követően. A vizsgált vegyü-
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letek esetében jóval alacsonyabb 
arány volt megfigyelhető a kontrollhoz 
képest, és a csökkenés dózisfüggést 
mutatott a készítmény és a POEA ese-
tében a 0,0007-0,0026 Roundup 
Classic-ekvivalens koncentrációtarto-
mányban, míg a glyphosate-IPA eseté-
ben a legalacsonyabb vizsgált kon-
centrációnál volt megfigyelhető a leg-
jelentősebb mértékű hatás, majd a 
koncentráció növekedésével a sejtek 
fokozatosan elérték a kontrollcsoport 
szintjét. A DNS-replikáció kezdeti sza-

kaszát (S-fázis) nem befolyásolta a ha-
tóanyaggal történő kezelés, azonban a 

készítmény és a POEA esetében le-
csökkent a sejtek aránya az S-
fázisban. A sejtosztódási (G2/M) fázis-
ban ezzel szemben a sejtarány növe-
kedése volt megfigyelhető a kezelése-
ket követően, ahol a legnagyobb mér-
tékű növekedést a glyphosate-IPA leg-
alacsonyabb vizsgált koncentrációjá-
nál tapasztaltuk, majd a koncentráció 
növekedésével a sejtarány fokozatos 
csökkenését mutattuk ki. A glypho-
sate-IPA növelte az NE-4C-sejtek ará-
nyát a koncentráció növekedésével, 
azonban a sejtek növekedése a nem 
optimális körülmények miatt a G0/G1-
fázisban megállt, és a sejteknek csak 
kis része jutott át az ellenőrzőponton, 
majd került át az S-, illetve G2/M-
fázisokba, ezért ezekben a fázisokban 
a sejtarány alacsonyabb volt a kont-
rollhoz képest. A negatív kontrollban 
magasabb sejtarányt (~80%) detektál-
tunk a G0/G1-fázisban az MC3T3-E1-
sejtvonal esetében, mint az NE-4C-
sejteknél. A nyugalmi (G0) és az első 
növekedési (G1) fázisokban a sejtek 
magas relatív aránya jellemző az 
MC3T3-E1-sejtek esetében [Liu et al., 
2018], de a G0/G1-fázisban a sejt-
arány lecsökkent a Roundup Classic- 
és POEA-kezelt sejtekben. A vizsgált 
vegyületek az MC3T3-E1-sejtek eseté-
ben sem befolyásolták az S-fázisban 

lévő sejtek arányát, míg a kezeléseket 
követően a sejtek arányának növeke-
dése volt megfigyelhető a G2/M-
fázisban [Oláh et al., 2022]. 
Az MC3T3-E1-sejtek vizsgálata során 
az optikai bioszenzor által detektált jel 
nagysága jól korrelált a vizsgált vegyü-
letek koncentrációjával. A legalacso-
nyabb jeleket a készítmény és a POEA 
legmagasabb vizsgálati koncentrációi-

nál detektáltuk. A glyphosate-IPA 
(0,1% Roundup Classic-ekvivalens 
koncentráció) szérumot tartalmazó 

tápközegben késői fázisú sejtválaszt 
eredményezett, feltételezhetően a sejt 
citoszkeletális változásainak következ-
tében (szérummentes körülmények 
között a hatás nem volt szignifikáns). 
Az MC3T3-E1-sejtek dózisfüggő vá-
laszreakcióit a szérumot tartalmazó és 
szérummentes tápközegben is kimu-
tattuk a kezeléseket követően. A ké-
szítmény és a POEA esetében megha-
tározott IC50-értékekben nem volt szig-
nifikáns különbség a kétféle tápközeg 
alapján, a glyphosate-IPA esetében 
azonban alacsonyabb IC50-értékeket 
határoztunk meg a szérumot tartal-
mazó tápközegben. Eredményeink 
alapján a Roundup Classic lehetséges 
citotoxikus hatása elsősorban a POEA 
citotoxicitásával magyarázható. A vi-
zuális értékelések alapján, a ható-
anyaggal kezelt csoportban morfológi-
ailag megnyúlt sejtek voltak megfi-
gyelhetők a kontrollhoz képest, továb-
bá lecsökkent az F-aktin eloszlása a 
kezelt csoportokban. Az eredmények a 
glyphosate lehetséges toxikus hatásait 
jelezték a citoszkeleton morfológiájára 
és a sejtadhézióra. A POEA citoszke-
letális összeomlást, sejtplazmamemb-
rán-permeabilizációt és sejthalált 
eredményezett, ami a hatóanyag és a 
készítmény hatásaihoz képest jelentő-
sebb toxicitást jelez. A készítmény 
MC3T3-E1-sejtek morfológiai tulaj-
donságaira gyakorolt hatásai hasonló-
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ak voltak a POEA hatásaihoz. A Ho-
loMonitor-ral végzett kiértékelés alap-
ján a sejtproliferáció gátlását igazol-
tuk a 0,02%-os Roundup Classic-
kezelést követően, valamint a sejtek 
kerekdeddé váltak, és idővel megnöve-
kedett a sejtek átlagos optikai vastag-
sága is, ami apoptózis indukciót jelez. 
A POEA (0,02% Roundup Classic-
ekvivalens koncentráció) a sejtek terü-
letének nagymértékű csökkenését 
eredményezte 5 perc után, míg az 1-
órás expozíciót követően nekrózist idé-

zett elő. A glyphosate-IPA alacsonyabb 
vizsgálati koncentrációja (0,02% 
Roundup Classic-ekvivalens koncent-
ráció) nem okozott jelentős morfológiai 
változásokat a kontrollhoz képest, míg 
magasabb koncentrációban a sejtek 
mobilitásának és növekedésének ká-
rosodását idézte elő [Farkas et al., 
2018]. 
 

Következtetések 

Eredményeink, a készítmény és a 

POEA fokozott citotoxicitását igazolták 
a hatóanyag egyedi hatásaihoz képest 
mindkét sejtvonal esetében, azonban 
szignifikáns különbségek voltak meg-
figyelhetők a vizsgált sejtvonalak érzé-
kenységében. A vizsgált vegyületek 
citotoxicitásának sorrendje a követke-
zőképpen alakult: glyphosate-IPA << 
Roundup Classic < POEA. A készít-
mény vizsgálata során megfigyelt foko-
zott cito- és genotoxikus hatások első-
sorban a POEA jelenlétével magyaráz-
hatók. A sejtéletképességi, cito- és ge-
notoxicitási vizsgálatok eredményei 
felhívják a figyelmet a glyphosate és 
formázott készítményének, valamint a 

POEA potenciális genotoxikus kocká-
zataira az ökoszisztémára és az embe-
ri egészségre vonatkozóan. Az alkal-
mazott jelölésmentes optikai bioszen-
zor valós idejű, egyedi és pontos infor-
mációt nyújt a különböző szennyező 
anyagok citotoxicitásáról, továbbá le-
hetővé teszi a citotoxikus hatások ko-

rai felismerését. 
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A glyphosate és szerkezeti analógjai antagonista 
hatásainak vizsgálata RGD-specifikus integrinekkel 
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SZAKCIKK 

A glyphosate szélesspektrumú gyomirtószer-hatóanyag, valamint rokon vegyületei 

gátló hatását vizsgáltuk az αVβ3integrin-kötődésére az integrinek legrövidebb felisme-

rő motívumához, az arginin-glicin-aszparaginsav (RGD) oligopeptid-szekvenciához. Az 

integrinkötődési mértékek meghatározását módosított enzimjelzéses immunoassay 
(ELISA) rendszerrel, valamint jelölésmentes, rezonáns rácsos hullámvezető optikai 

bioszenzor alkalmazásával végeztük. 22 mM glyphosate teljes gátlást okozott, vala-

mint fő metabolitja, az amino-metil-foszfonsav (AMPA) gátló hatása is 95% feletti volt. 

A másik, környezeti szempontból releváns metabolit (szarkozin) alacsonyabb, körül-

belül 35%-os gátlást ért el. A glyphosate és az AMPA IC50-értékét 2,7±0,5 mM és 

1,3±0,2 mM koncentrációban határoztuk meg. További rokon vegyületek (acetil-glicin, 

glicin, iminodiecetsav) gátló hatását is vizsgáltuk azonos, 0,1 µM – 22 mM koncentrá-

ciótartományban, mely a legnagyobb koncentrációnál is minden esetben 50% alatti 
volt. A többféle RGD-felismerő integrint tartalmazó teljes sejteknek az RGD-

szekvenciával érzékenyített felszínhez történő kötődésére gyakorolt gátló hatást bio-

szenzoros módszerrel vizsgáltuk, mely eljárás szintén kimutatta a glyphosate ható-

anyag integrinantagonista hatását. 
 

Kulcsszavak: glyphosate, AMPA, integrin, ELISA, bioszenzor 

A newly identified specific biological activity of glyphosate – inhibition of RGD-

binding integrins 
 

Borbála Gémes,a Eszter Takács,a Inna Székács,b Enikő Farkas,b Robert 

Horvath,b Szandra Klátyika & András Székácsa 

aAgro-Environmental Research Centre, Institute of Environmental Sciences, Hungarian University of Agri-
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Materials Science, Centre for Energy Research, Budapest  

 

In this study, we investigated the inhibitory effect of the widely used broad-spectrum 
herbicide active ingredient glyphosate and its related analogs on αVβ3 integrin bind-

ing to the arginine-glycine-aspartic acid (RGD) sequence, the shortest oligopeptide 

recognizing motif of integrins. Integrin binding characteristics were assessed in a 

modified enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and by a label-free, resonant 

waveguide-based optical biosensor technique. At 22 mM, glyphosate reached full inhi-
bition of αVβ3, and the inhibitory activity of its main metabolite, ami-

nomethylphosphonic acid (AMPA) was also above 95%, while another environmentally 

relevant metabolite, sarcosine exerted only a weaker effect, approximately 35% inhibi-

tion. In turn, the half maximal inhibitory concentration (IC50) of glyphosate and AMPA 

were found in this study to be 2.7±0.5 mM and 1.3±0.2 mM, respectively. The inhibi-

tory effects of the other related compounds investigated (acetylglycine, glycine, and 
iminodiacetic acid) in the same concentration range (0.1 µM –22 mM), and were found 
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to be below 50% even at the highest concentrations. Inhibitory effects on cell ad-

hesion to RGD-modified surfaces by whole cells containing several types of RGD-

binding integrins including αVβ3 were detected using the biosensor technique, where 

the integrin antagonist activity of glyphosate was also demonstrated. 
 

Keywords: glyphosate, AMPA, integrin, ELISA, biosensor 

A glyphosate-ot növényvédőszer-
hatóanyagként történő, 1971-es beve-
zetését követően, az emberi egészségre 
veszélytelen vegyületnek tekintették. 
Kiterjedt mezőgazdasági alkalmazásá-
nak bővülésével piaci részesedése az 
élre tört, és a jelentős mértékű kijut-
tatás nyomán a hatóanyag és bomlás-
termékei egyre gyakrabban fordultak 
elő szennyezőként a környezeti mátri-

xokban. A glyphosate szermaradvá-
nyait mind gyakrabban mutatták ki 
felszíni és felszín alatti vizekben, talaj-
ban, de élelmiszer- és egyéb biológiai 
mintákban is. Tekintetbe véve a vegy-
ület mai, ellentmondásos toxikológiai 
besorolását (pl. az IARC besorolása 
szerint emberben valószínűleg rákkel-

tő, de ezt az EFSA és más szervezetek 
megkérdőjelezték), kérdéses biztonsá-
gosságú terméknek tekinthető, amely-
re viszont az emberi kitettség mértéke 
növekszik [Székács & Darvas, 2012; 
2018]. A felismert toxikus hatások egy 
részéről kiderült, hogy azok a vegyület 
korábban általánosan alkalmazott for-
mázószerének, a polietoxilált faggyú-
aminnak (POEA) voltak tulajdonítha-
tók, néhány hatás azonban, köztük a 
jelen tanulmányban leírt integrinanta-
gonista hatás is, egyértelműen a ható-
anyaghoz köthető. A hatás feltárásá-
hoz alkalmazott, módosított receptor-
kötési enzimjelzéses imunnanalitikai 
módszerünk (ELISA) alapját az αVβ3 
integrinnek az arginin-glicin-aszpara-

ginsav (RGD) tripeptid-szekvenciához 
való kötődése adta. 
Az integrinek a sejt kétirányú transz-
membrán jelzőreceptorai, melyek fon-
tos szerepet játszanak mind a sejtek 
közötti, mind a sejt és a külső környe-
zet közötti kommunikációban [Morse 

et al., 2014]. Az extracelluláris mátrix 
(ECM) számos komponensét képesek 
megkötni [Haas & Plow, 1994], így le-
hetővé téve, hogy a sejt érzékelje köz-
vetlen környezetét [Miranti & Brugge, 
2002]. Specifikus kötődésük az ECM-
ben található ligandumokhoz olyan 
fontos folyamatokat szabályoz, mint a 
sejtek letapadása a felszínhez, a mig-
ráció, a differenciáció, tágabb értelem-
ben a sejt túlélése, proliferációja, mor-
fológ iai/működési  átalakulása 

[Miranti & Brugge, 2002; Székács et 
al., 2018]. Az integrinek közreműköd-
hetnek kóros folyamatokban is [Park 

et al., 2020], mivel gátlásuk megza-
varhatja a sejtek normális működését. 
Mivel az RGD a legrövidebb felismerő 
motívum számos, különféle biokémiai 
szerepet betöltő integrin számára 
[Piersbacher & Ruoslahti, 1984; 
Barczyk et al., 2010], az ezen szekven-
ciához való kötődés gátlása széleskörű 
élettani hatásokat válthat ki, melyek-
be beletartozhatnak bizonyos betegsé-
gek – köztük bizonyos típusú rákbe-
tegségek – során lejátszódó folyama-
tok is [Kapp et al., 2017; Gémes et al., 
2022]. Munkánk nemcsak az in vitro 
integringátlási vizsgálatokra terjedt ki, 
hanem magába foglalta a sejtletapa-
dási folyamat vizsgálatát is. Erre a 
célra az Epic BenchTop (BT) optikai 
bioszenzor-technikát alkalmaztuk, 
melynek segítségével szintén kimutat-
tuk a glyphosate gátló hatását az  
RGD-specifikus integrineken [Székács 
et al., 2018], valamint összehasonlí-
tottuk az αVβ3 integrinantagonista 
hatást kimutató ELISA teszt eredmé-
nyeit a bioszenzortesztekkel. A glypho-
sate szerkezeti analógjainak potenciá-
lis gátló hatását is vizsgáltuk, mely 
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vegyületek a hatóanyag bomlástermé-
kei vagy rokon aminosav-származékok 
voltak. 
 

Anyag és módszer 

Az ELISA vizsgálatokat nagy felületka-
pacitású, 96-lyukú mikrotálcán végez-
tük, melyeket 250 μg/ml PLL-g-PEG-
RGD [GGGGYGRGDSP szekvenciával 
lezárt (poli-(L-lizin)- és poli-(etién-
glikol) kopolimeren rögzítve, SuSoS, 
Dübendorf, Svájc] érzékenyítettünk 10 
mM Hepes-pufferben (pH = 7,4) 1 
órán át, majd Tween-tartalmú foszfát-
pufferes sóoldatos mosás után a le-
mezfelületet blokkoltunk, és újabb 
mosást követően a versengési reakció-
hoz először 50 µL vizsgálati anyagot 
(pl. a glyphosate hígítási sorát a 137,5 
μM –  22 mM koncentráció -
tartományban), majd 50 µL integrint 
(2 μg/mL) adtunk a lemezhez. Egy-
órás inkubáció és újabb mosási lépés 
után a lemezt további egy órán át in-
kubáltuk az első antitesttel (egérben 
termelt anti-humán CD51/61, 2 μg/
mL). A következő mosást követően 
újabb egy órára a tormaperoxidáz en-
zimmel jelölt második antitest került a 
lemezre (anti-egér IgG-HRP, 1 μg/mL). 
Az utolsó mosási lépés után a 
szubsztrátumot (hidrogén-peroxid, 1,2 
mM) és a kromofórt (3,3′,5,5′-
tetrametil-benzidin, 1,2 mM) közös 
lépésben adtuk a lemezhez 0,5 M cit-
rátpufferben. Az inkubációk szobahő-
mérsékleten történtek. Az enzimreak-
ciót a megfelelő színfejlődési szintnél 
50 μL 2 N kénsav hozzáadásával leál-

lítottuk, majd a lemez mérése Spect-
raMax iD3 Multi-Mode Microplate 
Reader (Thermo Fisher Scientific, Walt-
ham, USA) műszerrel történt végpont 
módban, 450 nm hullámhosszon. A 

sejtletapadást gátló hatást Epic BT 
műszerrel (Corning Incorporated, Cor-
ning, USA) vizsgáltuk, 384-lyukú Cor-
ning Epic assay mikrotálcán, melyet 
PLL-g-PEG-RGD reagenssel érzékenyí-
tettünk. A vizsgálatokhoz sejttenyé-
szetből származó MC3T3-E1-sejtek 
szuszpenzióját inkubáltuk különböző 

koncenrációjú glyphosate-oldatokkal 
8.000 sejt/üreg végső sejtsűrűség 
mellett. 30 μl sejtszuszpenzió került 
minden lyukba, és a bioszenzorvála-
szokat 1 órán át rögzítettük. A bio-
szenzoros versengő integrinkötődési 

tesztet 250 µg/ml PLL-g-PEG-RGD-
reagenssel érzékenyített 384-lyukú 
Corning Epic assay mikrotálcán végez-
tük. Az echistatin- (pozitív kontroll), 
tirofiban- (negatív kontroll) és glypho-
sate-oldatokat 20 µl/üreg mennyiség-
ben adtuk a lemezhez. Az alapjel sta-
bilizálódását követően 20 µl αVβ3 in-
tegrint adtunk a rendszerhez 
(végkoncentráció: 4 µg/ml), majd a 
bioszenzorválaszokat egy órán át rög-
zítettük. 
Az integrinantagonista hatásra vizs-

gált vegyületek között a glyphosate 
mellett szerepeltek gyakori vagy ke-
vésbé gyakori metabolitjai, valamint 
gyártási szennyezőanyagai is. A 
glyphosate és két fő bomlásterméké-
nek kémiai szerkezete az 1. ábrán 

látható. A glyphosate-ot ikerionos sza-

1. ábra:  A glyphosate, az AMPA és az N-acetil-glyphosate kémiai szerkezete  
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2. ábra: Balra a glyphosate és szerkezeti analógjainak gátló hatása αVβ3 in-
tegrinen jelölésmentes, rezonáns rácsos hullámvezető optikai bioszenzor (Epic 
BT) és ELISA vizsgálatokban. Jobbra az MC3T3-E1-sejtek RGD-szekvenciával 
borított felülethez való kötődésének gátlása különböző koncentrációjú glypho-
sate-oldatokkal. Monoton koncentrációfüggő gátló hatás volt megfigyelhető a 

0,4-74,5 mM (0,01-1,7%) tartományban  

bad sav vagy izopropilammónium-só 
formájában alkalmaztuk. 
 

Eredmények és megvitatás 

A glyphosate és rokonvegyületei gátló 
hatásának vizsgálatára az αVβ3 integ-

rin RGD-szekvenciához való kötődésén 
alapuló receptorkötési ELISA teszteket 
végeztünk. A háttér mérése a mikro-
tálcák érzékenyített és blokkolt ürege-
iben történt puffer hozzáadásával. A fő 
gátló herbicid 22 mM koncentráció-
ban teljes gátlást okozott, de már 11 
mM-nál is 90% körüli jelcsökkenést 
váltott ki (2. ábra). Az összehasonlít-
hatóság érdekében a további rokon 
vegyületeket is hasonló koncentráci-
ókban mértük 22 mM szintig. Meglepő 
módon a fő metabolit (amino-metil-

foszfonsav, AMPA) is 95% körüli gát-
lást okozott, de az egyéb vegyületek 
gátló hatása jóval gyengébbnek bizo-
nyult (20-50%). A legkisebb hatással 
rendelkező iminodiecetsav nem érte el 
a 25%-ot. A másik fontos bomláster-

mék, a szarkozin ugyancsak mindösz-
sze 35%-os gátlást mutatott. IC50-
értékek tekintetében az AMPA a 
glyphosate-nál valamivel erősebb gát-
ló hatásúnak is bizonyult: az előbbi 
IC50-értéke 1,3±0,2 mM, míg az utób-
bié 2,7±0,5 mM. 
A glyphosate számos vizsgált metabo-
litja közül az AMPA és a szarkozin te-
kinthető a vizsgálat szempontjából a 
két legfontosabbnak. A glyphosate 
nagyrészt két mechanizmus eredmé-
nyeként bomlik: a redox útvonal so-

rán AMPA és glioxálsav képződik a C-
N kötés felbomlásával a molekula 
aminoecetsavas részében (AMPA-
útvonal), melyet a glyphosate-
oxidoreduktáz és egyéb dehidrogenáz 
enzimek katalizálnak. A defoszfonila-
tív útvonal során N-metil-amino-
ecetsav (szarkozin) és foszfát képződik 
a C-P kötés felbomlásával a molekula 
aminofoszfonsav részében (szarkozin-
útvonal), melyet a C-P-liáz enzim ka-
talizál [Székács & Darvas, 2012; Wirth 
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et al., 2021]. Emellett a glyphosate 
inaktiválódhat N-acilációs útvonalon 

is, amelyben N-acetil-glyphosate kép-
zódik, ennek katalizáló enzime a 
glyphosate-acetiltranszferáz [Székács 
& Darvas, 2012; Siehl et al., 2007]. 
A glyphosate integrinantagonista ha-
tását MC3T3-E1 oszteoblasztsejtek 

RGD reagenssel érzékenyített szenzor-
felülethez való letapadására gyakorolt 
gátló hatás kimutatásával igazoltuk 
jelölésmentes optikai bioszenzoros 
mérésével (2. ábra, B panel). Erre a 

célra is az Epic BenchTop (Epic BT), 
felszínérzékeny rezonancia-hullám-
vezető bioszenzort alkalmaztuk, amely 
korábbi vizsgálatokban jól alkalmaz-
ható módszernek bizonyult a sejtleta-
padás, a sejtosztódás és a sejtszignali-
zációs folyamatok jellemzésében a 
szenzorfelület 150 nm-es rétegében 
bekövetkező dinamikus tömeg-
újraeloszlás valós idejű, nagy áteresz-
tőképességú és jelölésmentes mérése 
révén [Orgovan et al., 2014a; 2014b; 
Peter et al., 2018]. 
A jelölésmentes, rezonáns rácsos hul-
lámvezető optikai bioszenzoros sejt-
teszt a szenzor felszínére történő sejt-
letapadás kinetikájának rögzítésére is 
alkalmas. A receptormediált sejtleta-
padási folyamatokban a szigmoid tí-
pusú kinetikai válasz tipikus jelenség-
nek tekinthető [Peter et al., 2017;  
2018; Sztilkovics et al., 2020]. Kötő-
désgátló ágens jelenlétében a sejtleta-
padás mértéke csökken, mely a maxi-
mális bioszenzorjel csökkenését is 
okozza, és ebben az esetben is a 
glyphosate jelentős gátló hatását is 
jelezte a sejtletapadási folyamatra. Az 
intakt MC3T3-E1-sejtek RGD-
specifikus integrinjei és az oldatban 
levő glyphosate között létrejövő kötő-
dést az RGD-motívumhoz való kötődé-
si versengési folyamatban kompetíció-
val mutattuk ki (Kd 0,352 mM, IC50 
20,6±0,3 mM) [Szekacs et al., 2018]. 

Emellett az MC3T3-E1-sejtek RGD re-
agenssel borított felszínhez való leta-

padását a 74,5 mM glyphosate-
oldattal való előinkubáció teljes mér-
tékben meggátolta. A bioszenzoros 

tesztben a glyphosate-nak az ELISA 
módszerrel mért értékekhez képest 
valamivel alacsonyabb gátló hatását 
az magyarázhatja, hogy az élő teljes 
sejtek az αVβ3 mellett más integrine-
ket is tartalmaznak, melyek szerepet 
játszhatnak a sejtletapadásban, ha az 
αVβ3 integrinek teljes gátoltak. A ver-

sengő αVβ3 integrinkötődési bioszen-
zoros tesztben 11 mM glyphosate kö-
rülbelül 50%-os gátlást okozott. 
 

Következtetések 

Vizsgálataink bizonyították a glypho-
sate gátló hatását az αVβ3 integrinen. 
Kiderült továbbá, hogy a vegyület jó-
val perzisztensebb fő bomlásterméke, 
az AMPA szinte azonos mértékű gátló 
hatással rendelkezik, mint a glypho-
sate. Ez utóbbi aggályokra adhat 
okot, nemcsak környezeti relevancia 
szempontjából, hanem a lehetséges 
humán kitettség kapcsán is. Az αVβ3 
integrin biokémiai szerepének gátlása 
vagy inaktivációja által érintett életta-
ni folyamatok változásából eredő le-
hetséges egészségügyi következmé-
nyek befolyásolhatják a glyphosate 
biztonsági megítélését. 
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Összegző áttekintés a glyphosate biokémiai és 
ökotoxikológiai hatásainak kimutatására végzett in vitro 

és in vivo vizsgálatainkról 
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SZAKCIKK 

A glyphosate hatóanyag egyedi, illetve a formázott készítményeiben előforduló adalék-

anyagokkal együttes toxicitását, továbbá a formázóanyagok önálló toxicitását (pl. 

POEA – polietoxilált faggyúaminok keveréke) in vivo akut és krónikus ökotoxikológiai 

tesztekben vizsgáltuk, míg a potenciális citotoxikus, genotoxikus és hormonmoduláns 
hatásokat in vitro különböző sejtvonalakon és tesztszervezeteken mértük. Jelentős 

különbségeket figyeltünk meg a glyphosate egyedi, illetve az adalékanyagokkal együt-

tes, kombinált toxicitása között, továbbá a formázóanyagok erős toxicitását tapasztal-

tuk, amelyek alapján a formázóanyagok nem tekinthetők egyértelműen inaktív kom-

ponenseknek. Az in vivo vizsgálatok alapján is a formázott készítmény és a formázó-

anyag fokozott toxicitását tapasztaltuk a glyphosate egyedi toxicitásához képest. Az in 

vitro vizsgálatok a glyphosate és formázott készítményeinek, valamint a formázóanyag 

potenciális cito- és genotoxikus és hormonmoduláns hatásait jelezték, ahol a károsító 

hatások egy része glyphosate-specifikusnak tekinthető. 

Kulcsszavak: glyphosate, Roundup Classic, POEA, vízi ökotoxikológia, sejtvonalak 

In vivo and in vitro tests for the determination of biochemical and ecotoxicolog-

ical effects of the herbicide active ingredient glyphosate, its formulations and 

formulating agents 
 

Borbála Gémes,a Szandra Klátyik,a Marianna Oláh,a Eszter Takács,a Gergő 

Gyurcsó,a Csilla Krifaton,b Béla Darvasc & András Székácsa 
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The individual toxicity of glyphosate active ingredient and its combined toxicity with 

the co-formulants presented in glyphosate-based formulations, as well as the individ-
ual toxicity of the formulating agents (e.g., POEA – a mixture of polyethoxylated tallow 

amines) were assessed based on in vivo aquatic acute and chronic ecotoxicological 

tests, while the potential cytotoxic, genotoxic and hormone modulating effects were 

investigated in vitro on different cell lines and test organisms. Significant differences 

were detected in the toxicity of glyphosate individually and combined with the co-

formulants presented in its formulations, in addition, high toxicity of the formulating 

agent was also detected, therefore formulating agents cannot be classified as inactive 
components. Based on the in vivo tests, the increased toxicity of the formulation and 

the formulating agent was also demonstrated compared to the individual toxicity of 
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glyphosate. The in vitro tests indicated the potential cytotoxic, genotoxic, and hor-

mone modulating effects of glyphosate and its formulated preparations, as well as the 

formulating agents, although some of the observed effects cannot be linked to the 

presence of POEA, but can be considered as glyphosate-specific effects. 

Keywords: glyphosate, Roundup Classic, POEA, aquatic ecotoxicity, cell lines 

A növényvédőszer-hatóanyagok (pl. 
glyphosate) és formázott készítménye-
ik jelentős hányada fokozott kémiai 
terhelést gyakorol környezetünkre 
[Székács & Darvas, 2018]. A növény-
védőszer-készítmények az aktív ható-
anyagon kívül különböző adalékanya-
gokat (pl. formázóanyagok) is tartal-
maznak a készítmény hatékonyságá-
nak és biológiai hozzáférhetőségének 
fokozása érdekében. A készítmények 
előállítása során felhasznált adalék-
anyagokat sokáig inaktív összetevők-
nek minősítették a készítmény biológi-
ai főhatásának szempontjából, azon-
ban a különböző formázóanyagok ká-
ros hatást gyakorolhatnak a különbö-

ző nem célszervezetekre [Mesnage et 
al., 2019]. A piacvezető, nem szelektív 
gyomirtó és állományszárító glypho-
sate hatóanyag különböző környezeti 
mátrixokban (pl. felszíni vizek) való 
megjelenése mára globálisan tapasz-
talható jelenség, ahol a környezeti ele-
mekben megjelenő szermaradékok, 
mint biológiailag aktív vegyületek köl-
csönhatásba léphetnek az ökosziszté-
mák abiotikus és biotikus elemeivel. 
Kutatócsoportunk több évtizede dolgo-
zik a glyphosate és formázott készít-
ményeinek környezetünkre, valamint 
a nem célszervezetekre gyakorolt öko-
toxikológiai hatásainak vizsgálatán. 
Vizsgálataink fő célja a glyphosate-
tartalmú készítmények ökotoxikológiai 
szempontból aggályos hatásainak 
szisztematikus értékelése volt, ame-
lyet közvetlenül a hatóanyag és a for-
mázóanyagok vizsgálatával, valamint 
közvetett módon a hatóanyag és a for-
mázott készítmény biológiai hatásai-
nak, valamint toxicitásának összeha-
sonlításával valósítottunk meg. Az 

ökotoxikológiai értékelés során a vizs-
gált vegyületek letális és szubletális 
hatásait (pl. immobilizáció, algaszapo-
rodás-gátlás, cito- és genotoxicitás, 
hormonális hatások) in vitro és in vivo 
vizsgáltuk különböző sejttenyészete-
ken, illetve indikátorszervezeteken. 
 

Anyag és módszer 

A glyphosate, formázott készítményei 
és a formázóanyagok letális és 
szubletális hatásait in vivo ökotoxiko-
lógiai standard vizsgálati módszerek-
kel határoztuk meg különböző vízi in-
dikátorszervezeteken, mivel a vízi élő-
lények érintkezése a felszíni vizekben 
megjelenő xenobiotikumokkal elkerül-

hetetlen. Vizsgálataink során az OECD 
irányelveknek megfelelően elvégzett 
tesztek eredményei alapján értékeltük 
a vizsgált vegyületek, a glyphosate és 
készítményei, a Roundup Classic, a 
Medallon Premium, a Total és a 
Glyphos, valamint formázóanyagaik 
(POEA – polietoxilált faggyúaminok 
keveréke, POE alkil-foszfát-észter, 
nátrium-alkil-poliglükozid-citrát és 
szulfoszukcinát) Daphnia magna im-
mobilizációjára és a vizsgált algafajok 
(egysejtű lebegő zöldalga- és cia-
nobaktérium-fajok) szaporodására 
gyakorolt hatásait, vizsgáltuk a Danio 
rerio-embriók fejlődése során a kezelé-
seket követően kialakuló teratogén 
hatásokat, valamint egy ökológiailag 
releváns gilisztafaj (Lumbricus terrest-
ris) aktivitását is. Közösségi szintű 
vizsgálataink során hazai felszíni  
folyó- (Duna) és állóvíztestekben 
(Balaton, Velencei-tó) természetes kö-
rülmények között kialakuló biofilmek-
ben laboratóriumi körülmények között 
vizsgáltuk a Roundup Classic készít-
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valamint hatóanyagának (glyphosate) 
és formázóanyagának (POEA) hatásait 
a biofilmek algaközösségeinek algabio-
masszájára és összetételére, valamint 
a biofilmek szerkezetére. A biofilmnö-
vesztés üveglapokon valósult meg, 
amelyeket egy speciális bójás szerke-
zet segítségével helyeztünk ki a kolo-
nizáció helyszínére, továbbá elvégez-
tük a glyphosate hatóanyag lebomlá-
sának vizsgálatát is természetes felszí-
nivízmintákban biofilmek jelenlété-
ben, illetve anélkül. 

A glyphosate, formázott készítményé-
nek (Roundup Classic) és a POEA le-
hetséges citotoxikus hatásait in vitro 
NE-4C neuroektodermális őssejt-, 
MC3T3-E1 oszteoblaszt-, JEG3 pla-
centa choriocarcinoma- és IPEC-J2 
sertésbéli oszlopos hámsejtvonalakon 
vizsgáltuk. Vizsgálataink során meg-
határoztuk a vizsgált vegyületek apop-
tózisra, sejtciklusra, a sejtek életké-
pességére és gátfunkciójára gyakorolt 
hatásait. A sejtek életképességére, az 
apoptózisra, a kaszpáz 3/7-aktivitásra 
és a sejtciklusra gyakorolt hatásokat, 
valamint a DNS-károsodások mérté-
két MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difenil-tetrazólium-bromid) tesztek-
ben, valamint Muse Cell Analyzer 
áramlási citométer és Muse Caspase 
3/7 és Muse Cell Cycle Assay teszt-
csomagok használatával határoztuk 
meg, míg a sejtek integritását hologra-
fikus transzmissziós mikroszkóppal 
vizsgáltuk. Az IPEC-J2-sejtek gátfunk-
cióit transzepiteliális elektromos ellen-
állással határoztuk meg. A glyphosate 
sejtadhézióra gyakorolt hatásait Arg-
Gly-Asp (RGD)-függő integrinek jelö-
lésmentes Epic BenchTop optikai bio-
szenzorral és ELISA módszerrel törté-
nő vizsgálatai alapján értékeltük. A 
Roundup Classic összetevőinek geno-
toxikus hatásait a DNS-károsodások 
és a DNS-javító mechanizmusok vizs-
gálatára alkalmas, megfelelő érzé-

kenységgel bíró, fluoreszcens comet 
assay alapján sejt szinten határoztuk 
meg a humán HepG2, valamint a rág-
csáló  NE -4C- és MC3T3-E1-
sejtvonalakon. E. coli PQ37-törzsön 
SOS-kromotesztekkel vizsgáltuk a sej-
tek genetikai károsodásra adott elsőd-
leges válaszát, amely során a legtöbb 

genotoxin által indukálható és a SOS 
DNS-javító (error-prone) rendszer bein-
dításáért felelős sfiA gén expressziós 
változásait kolorimetriásan detektál-
ható végpont alapján határoztuk meg. 
A vizsgált vegyületek hormonmo-
duláns hatásait JEG3-sejtvonalon az 
aromatázaktivitás in vitro vizsgálata 
alapján értékeltük, továbbá in vivo 
vizsgáltuk a Roundup Classic összete-
vőinek D. rerio ivari diffeneciálódására 
gyakorolt hatásait is. 
 

Eredmények és értékelésük 

A saját laboratóriumi, valamint a Mic-
roBioTests Daphtoxkit F tesztkészlete 
által biztosított 24-órásnál fiatalabb a 
D. magna-egyedeken elvégzett akut 
immobilizációs tesztek eredményei 
alapján mindkét populáció és vizsgált 
készítmény (Roundup Classic, 
Medallon Premium) esetében a 
toxicitás sorrendje a következőképpen 
alakult: hatóanyag < készítmény < 
formázóanyag. Az algaszaporodás-
gátlási vizsgálatok esetében az optikai 
sűrűség és a klorofill-a-tartalom 
alapján meghatározott 72h EC50-
értékek alapján a toxicitás sorrendje 

többnyire megegyezett a D. magna 
esetében megfigyelt tendenciával. 
Eredményeink alapján a vizsgált 
a l g a f a j o k  é r z é k e n y s é g é b e n 
szignifikáns különbségek voltak 

megfigyelhetők. A Pseudokirchneriella 
subcapitata zöldalgafaj fotoszintetikus 
aktivitása szignifikánsan lecsökkent a 
Roundup Classic-kezelést követően, 
de csak a legmagasabb vizsgált 
koncentrációnál (18,9 mg/l POEA és 
50,6 mg/l glyphosate), míg a PS II 
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fotokémiai rendszer fotokémiai 
hatékonyságát a hatóanyag, illetve a 

POEA egyedi expozíciója nem 
befolyásolta. A glyphosate, formázott 
készítményeinek (Roundup Classic, 
Medallon Premium, Total és Glyphos), 
valamint a formázóanyagok (POEA, 
POE alkil-foszfát-észter, nátrium-alkil-
poliglükozid-citrát és szulfoszukcinát) 
letális és szubletális teratogén 
hatásainak vizsgálata során a vizsgált 
D. rerio-embriókra a hatóanyag volt a 
legkevésbé toxikus, míg a legmaga-

sabb toxicitást a POEA esetében 
igazoltuk. A vizsgált készítmények 
toxicitásában is jelentős különbségek 
voltak megfigyelhetők, ahol a 
Roundup Classic bizonyult a legtoxi-
kusabbnak. A meghatározott LC50-
értékekhez közeli, illetve az alatti 
koncentrációk esetében minden 
kezelést követően deformitások és 
ödéma (perikardiális) kialakulása 
voltak a leggyakrabban megfigyelt 
teratogén rendellenességek. A 
gerincesek differenciálódásáért, 
fejlődéséért és embriogeneziséért 
felelős retinoidok analitikai meghatá-
rozása alapján a glyphosate-alapú 
készítményekben használt formázó-
anyagok és maga a hatóanyag is 
hatást gyakorol a retionidok képző-
désére, valamint a retinsavas jelát-
viteli útvonalra [Gyurcsó et al., 2017]. 
A biofilmvizsgálatok eredményei 
alapján a különböző természetes 
körülmények között növesztett felszíni 
vízi biofilmek érzékenységében 
jelentős különbségeket tapasztaltunk. 
A hatóanyaggal kezelt biofilmekben 
(100 μg/l glyphosate-izopropil-
ammónium-só) a biofilmek algaközös-
ségeinek biomassza-növekedését ta-
pasztaltuk, bár néhány esetben csak 
egy kezdeti csökkenést követően, ezzel 
szemben a Roundup Classic az 
algabiomassza csökkenését eredmé-

nyezte a kezelt biofilmekben. A POEA 

esetében a biomasszaértékek 
növekedése volt megfigyelhető a 
velencei-tavi mintákban, azonban a 
tiszta hatóanyaghoz hasonlóan csak 
egy kezdeti csökkenést követően. A 
kezelt biofilmekben az algaközösségek 
átrendeződését tapasztaltuk a kon-
trollhoz képest, ugyanis a kezelések 
hatásaival szemben érzékenyebb 
algafajok helyét a toleránsabb, főként 
fonalas zöldalgafajok vették át, ame-
lyek képesek a vizsgálati anyagokat 
tápanyagforrásként hasznosítani. A 

kísérlet végére a kezelések hatására az 
EPS-mátrix (extracelluláris polimer-
anyagok – extracellular polymeric 
substance) fokozott termelődése volt 
megfigyelhető a kezelt biofilmekben, 

főleg POEA jelenlétében, amely a  
biofilmek esetében fokozott stressz-
válaszként értelmezhető. A vizsgált 
biofilmek kovaalga-közösségeinek 
biológiai jellegalapú vizsgálata 
alapján, a kontrollcsoporthoz képest 
szignifikáns különbségeket tapasz-
taltunk a kovaalga-közösségek 
sejtszámarányainak alakulásában a 
különböző vizsgált sejtméret- és 

ökológiai guild-kategóriák esetében. A 
glyphosate lebomlásvizsgálata során a 
hatóanyag lebomlását jelentős 
mértékben befolyásolta a vizsgált 
hatóanyagforma (tiszta hatóanyag 
vagy formázott készítmény), a POEA 
illetve a biofilmek jelenléte, de a 
glyphosate környezeti koncentrációja 
jelentős mértékben függ a felszíni 
v i zek f i z ika i/kémiai/bio lóg ia i 
jellemzőitől (pl. pH, mikrobiális 

közösség összetétele) is [Klátyik et al., 
2017]. A L. terrestris aktivitás-
vizsgálatok eredményei alapján a 
vizsgált kereskedelmi forgalomban 
lévő glyphosate-tartalmú készít-
mények, illetve tiszta hatóanyag-
formák talajba keverve (40-90 ng/g 
talaj) a giliszták aktivitásának 
csökkenését eredményezték [Mader-
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thaner et al., 2020; Zaller et al., 
2021]. 
A citotoxicitási tesztek során a 
Roundup Classic szignifikánsan 
lecsökkentette az NE-4C-sejtek 

életképességét, míg a POEA esetében 
a sejtanyagcsere gátlását tapasz-
taltuk. Az NE-4C- és MC3T3-E1-
sejteken elvégzett MTT-vizsgálatok 
alapján a citotoxicitás sorrendje a 

következőképpen alakult: glyphosate-
IPA < Roundup Classic   <POEA. Az 
összes apoptotikus sejt arányának 

meghatározása során a POEA ese-
tében szignifikánsan magasabb volt az 
apoptotikus sejtek aránya, mint a 
hatóanyag, illetve a készítmény 
esetében. A sejtosztódások között 
lezajló sejtciklus különböző fázisaiban 
a sejtek megoszlásának vizsgálata jól 
jellemzi a vizsgált anyagok cito-
toxicitását, illetve a sejtosztódásra 
gyakorolt hatásait. A 24-órás expo-
zíciót követően a sejtek aránya 
lecsökkent a kezdeti DNS-replikációs 
(S) fázisban az összes vizsgált vegyület 
esetében a kontrollcsoporthoz képest. 
48 óra elteltével a tapasztalt 
csökkenés még kifejezettebbé vált, míg 
a növekedési (G0/G1) fázisban lévő 
sejtek aránya megnőtt a kontrollhoz 

képest [Székács et al., 2014; 2016]. 
Vizsgálatink során az NE-4C-sejtvonal 
érzékenyebbnek bizonyult a vizsgált 
vegyületek hatásaival szemben az 
MC3T3-E1-sejtvonalhoz képest. A 
vizsgált vegyületek gátló hatásainak 
mértékében a következő sorrend volt 
megfigyelhető: glyphosate-IPA  << 
Roundup Classic < POEA [Oláh et al., 
2022]. A jelölésmentes optikai 
bioszenzorral elvégzett citotoxicitás 
vizsgálatok során a POEA- és 
Roundup Classic-kezeléseket követően 
szignifikánsan magasabb volt az 
apoptotikus sejtek aránya, mint a 
hatóanyaggal kezelt sejtek esetében, 

ami a POEA fokozott apoptózist 

indukáló hatását jelzi [Farkas et al., 
2018]. A holografikus mikroszkóppal 
meghatározott sejtmorfológiai para-
méterek jól alkalmazhatók a sejt 
életképességére gyakorolt hatások 
vizsgálata, valamint a folyamatban 
lévő sejtmorfológiai változások 
nyomon követése, és így a sejtek 
differenciálódási, növekedési és 
apoptotikus folyamatait befolyásoló 
hatások értékelése során. A keze-
léseket követően a sejtterület időfüggő 
csökkenése, valamint az NE-4C-sejtek 

maximális  rétegvastagságának 
növekedése volt megfigyelhető, azon-
ban a tapasztalt különbségek csak a 
glyphosate-kezelés esetében voltak 
statisztikailag szignifikáns mértékűek 
a kontrollhoz képest. A 24-órás 
inkubáció során az átlagos sejtterület 
megnőtt a kontrollcsoportban a 
sejtadhézió következtében, ezzel 
szemben a POEA és a készítmény ese-
tében kiterjedt és gyors sejtpusztulás 
volt megfigyelhető. Eredményeink 

alapján a POEA és a Roundup Classic 
hatásaiban gyakorlatilag nem volt 
különbség a mezőgazdasági kijuttatási 
koncentrációhoz képest 20-szor 
kisebb ekvivalens koncentrációk 
vizsgálata során [Székács et al., 2014; 
2016]. A humán JEG3 placenta 
choriocarcinoma-sejtvonalak vizsgálata 
alapján az összes vizsgált formázó-
anyag és készítmény citotoxikusnak 
bizonyult, jóval a mezőgazdasági 
kijuttatási koncentráció 1%-os hígí-
tása alatt is, ezzel szemben a 
hatóanyag citotoxicitását eredmé-
nyeink nem igazolták. A sejtek 
gátfunkcióira gyakorolt hatások 
vizsgálata során a hatóanyag és a 
POEA egyedi, illetve kombinált 
expozíciója során, a POEA- és a 
Roundup Classic-kezelések esetében 
2 óra elteltével megnövekedett az IPEC
-J2-sejtek paracelluláris integritása 
[Pászti-Gere et al., 2015; 2016], 
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valamint toxikusnak bizonyultak a 
különböző daganat sejtek esetében 

[Kotlán et al., 2017]. A glyphosate 
hatást gyakorolt az Arg-Gly-Asp (RGD)
-függő integrinek révén létrejövő 

sejtkölcsönhatásokra [Székács et al., 
2018], továbbá az αvβ3 RGD-hez való 
kötődésének teljes gátlása volt megfi-

gyelhető a glyphosate, illetve elsődle-
ges metabolitjának (AMPA) expozíció-
ját követően, míg az acetil-glicin gátol-

ta az α5β1 RGD-hez való kötődést 
[Gémes et al., 2022]. 
A vizsgált sejtvonalakon elvégzett 

comet assay vizsgálatok eredményei a 
vizsgált vegyületek potenciális genoto-
xikus hatásait jelezték, ezzel szemben 
az SOS-kromotesztek eredményei nem 
igazolták a vegyületek genotoxicitást a 
vizsgált 0,03-710 nM koncentrációtar-
tományban. A glyphosate-IPA, a for-
mázott készítmények (Roundup 
Classic, Roundup WeatherMax, 
Glyfos, Kapazin, Total, Medallon 
Premium) és a formázóanyagok 
(POEA, POE alkil-foszfát-észter, alkil-
poliglükozid, kvaterner ammónium 
vegyü le tek )  ho rmonmodu láns  
hatásainak vizsgálata során csökkent 
aromatázaktivitást tapasztaltunk a 

vizsgált JEG3-sejtvonalon a POEA és 
alkil-poliglükozid formázóanyagok 
egyedi expozícióját követően, valamint 
a készítmények esetében a mező-
gazdasági kijuttatási koncentrációhoz 
képest  800-szor alacsonyabb 

ekvivalens koncentrációk vizsgálata 
során. A glyphosate csak a 
mezőgazdasági kijuttatási kon-
centráció 1/3-ánál fejtett ki hatást, 
ami  azt  b i zony í t ja ,  hogy  a 
készítmények esetében tapasztalt 
hormonmoduláns hatásai elsősorban 
a formázóanyagok jelenlétével 
magyarázható [Defarge et al., 2016]. A 
Roundup Classic és összetevőinek 
(glyphosate és POEA) hormon-
moduláns hatásainak in vivo vizs-

gálata során a kezelt D. rerio-egyedek 
esetében ovotestis-képződés nem volt 
tapasztalható egyik kezelés esetében 
sem. A 20-hetes expozíciós periódust 
követően a glyphosate- és POEA-
keze lé sek  e se tében  azonban 
megnövekedett a nőstény egyedek 
száma a kontrollcsoporthoz képest. 
 

Következtetések 

A különböző növényvédőszer -
készítményekben megtalálható formá-
zási adalékanyagokat a készítmény 
biológiai főhatásának szempontjából 
sokáig hatástalan összetevőknek mi-
nősítették, azonban, ahogy az eredmé-
nyeink alapján is látható, a formázó-
anyagok is kiválthatnak biológiai mel-
lékhatásokat, továbbá bizonyos ese-
tekben szinergens hatások is kiala-
kulhatnak a formázóanyagok és a ha-
tóanyag interakciójának következté-
ben. A készítményekben megtalálható 
formázóanyagok bejuthatnak a kör-
nyezetünkbe, és káros hatást gyako-
rolhatnak az ott élő nem célszerveze-
tekre, így a formázási adalékok toxi-
kológiai és ökotoxikológiai értékelése 
elengedhetetlen feltétele a mezőgazda-
sági gyakorlatban alkalmazott készít-
mények megfelelő környezeti kocká-
zatértékelésének. Vizsgálataink során 
a formázott készítmények fokozott to-
xicitását tapasztaltuk a hatóanyag 
egyedi toxicitásához képest. Az ered-
ményeink alapján meghatározott bio-
kémiai és ökotoxikológiai hatások, be-
leértve a citotoxikus és hormonmo-
duláns hatásokat, elsősorban a for-
mázóanyagok jelenlétére vezethető 
vissza a vizsgált készítmények eseté-
ben, ezzel szemben az RGD-specifikus 
sejtadhézió mérése során glyphosate-
pecifikus hatásokat azonosítottunk. 
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Efforts to re-authorize glyphosate in the European Union 
 

Gergely Simon 

Pesticide Action Network Europe – gergely@pan-europe.info 

The 2017 re-authorization 

Glyphosate is currently approved in 
the EU until 15th December 2022. A 
shorter 5 years authorization (instead 
of the proposed 15 years) was granted 
after a half-year debate in November 
2017 with a slight majority by the 
Standing Committee on Plants, Ani-
mals, Food and Feed (SCoPAFF) of the 
European Commission. Scientists and 
NGOs criticized this decision since the 
International Agency for Research on 
Cancer (IARC) classified glyphosate as 
probably carcinogenic to human he-
alth. An independent review by ex-
perts on mutagenicity revealed that 
the 2017 EU decision on glyphosate’s 
genotoxicity is based on a faulty not 
reliable industrial study. 
 

The AGG dRAR – May 2019 

On 10th May 2019, the European 
Commission appointed four Member 
States (France, Hungary, the Nether-
lands, and Sweden) as rapporteurs – 
Assessment Group on Glyphosate 
(AGG) – for the re-assessment of the 
compound. In June 2021, the AGG 
submitted the draft renewal assess-
ment report (dRAR) and Harmonized 
Classification and Labeling (CLH) 
report to the European Food Safety 
Authority (EFSA) and the European 
Chemicals Agency (ECHA). They 
concluded that, besides data gaps be-
ing identified, the classification of 
glyphosate as genotoxic, mutagenic, 
carcinogenic or toxic for reproduction 
is not justified. The dRAR pointed out 

that regarding the behavior of glypho-
sate in the environment “several po-
ints still need to be clarified by the 
applicant during the peer review pro-
cess”. However, besides data gaps the 
AGG’s dRAR concluded that: “Based 
on the current assessment, the AGG 
considers that glyphosate does meet 
the approval criteria set in Regulation 
(EC) N° 1107/2009.” 
 

Public consultation – December 

2021 

Following AGG’s submission of the 
assessment reports, EFSA and ECHA 
organized public consultations regar-
ding the dRAR and received more 
than 400 replies. The Pesticide Action 
Network Europe submitted close to 
200 state-of-the-art scientific studies 
regarding the ecotoxicity of glyphosate 
and GBH products. Also, thousands 
of comments were submitted from 
Member State experts and from the 
group of companies – the Glyphosate 
Renewal Group (GRG) – aiming for the 
re-authorization. The AGG considered 
and responded to the comments made 
by the stakeholders at the public con-
sultation. 
 

Delay in the EFSA conclusion – 
May 2022 

On 10th May 2022, EFSA and ECHA 
announced that considering the later 
delivery of the updated dRAR by the 
AGG and in order to complete the pe-
er review process there will be a delay 
in delivering the EFSA Conclusion, 
which is now expected in July 2023. 

mailto:gergely@pan-europe.info
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R2324
https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono112-10.pdf
https://s3.amazonaws.com/s3.sumofus.org/images/briefing_how_eu_glyphosate_genotoxic.pdf
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/approval-active-substances/renewal-approval/glyphosate/assessment-group_en
https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-06/pesticides_aas_agg_report_202106.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glyphosate-consultations-over-400-submissions-collected
https://www.glyphosate.eu/
https://www.glyphosate.eu/
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PAN Europe: “EFSA received far eno-
ugh evidence to quickly produce a 
statement on the unacceptable risk 
posed to peoples' health and the 
environment. Independent science is 
clear: glyphosate is genotoxic, a pro-
bable carcinogen and has unaccep-
table negative effects on the environ-
ment.”  
 

ECHA classification – May 2022 

ECHA’s Committee for Risk Assess-
ment (RAC), examined the CLH report 
and carried out the hazard assess-
ment of glyphosate to conclude on its 
hazard classification. The RAC made 
its proposal in May 2022, regarding 
the classification of Glyphosate accor-
ding to the Classification, Labeling 
and Packaging (CLP) Regulation. 
NGOs criticized the RAC opinion, as 
its conclusion is a denial of science 
and disrespect of EU laws, when the 
ECHA’s RAC decided not to classify 
glyphosate as a carcinogen nor geno-
toxic, despite of even stronger scienti-
fic evidence than in 2015 when IARC 
classification. RAC proposed to main-
tain the existing toxic to aquatic life 
with long-lasting effects classification 
(Aquatic Chronic 2; H411), however 
independent studies (Fiorino 2018; 
Zhang 2021) would justify a stricter, 
category 1 aquatic chronic classificati-
on. 
 

Updated RAR  –  September 2022 

The updated RAR was produced by 
the AGG and sent to EFSA to proceed 
with the peer review in September 
2022. The RAR is the basis for the leg-
al decision whether approval should 
be granted for future use of glypho-
sate within the EU. The RAR provides 
the results of the assessment made by 
the AGG authorities of a dossier that 
the applicant companies (GRG) sub-

mitted. 
 

One-year prolongation of the cur-
rant permit – October 2022 

On the 14th of October 2022, Commis-
sion Proposal of the one-year exten-
sion of current approval, did not get a 
qualified majority in the Standing 
Committee on Plants, Animals, Food 
& Feed (PAFF). Croatia, Luxembourg, 
and Malta voted against the proposal 
and France, Germany and Slovenia 
abstained. The European Commissi-
on  appealed and a new vote by Mem-
ber State representatives in the Ap-
peal Committee took place on the 
15th of November, 2022. As again no 
qualified majority was reached, the 
Commission has the right to make the 
prolongation.  
 

Upcoming timeline 
- EFSA will hold the Pesticides Peer 
Review meetings with Member State 
experts in November and December 
2022. 
- EFSA will finalize its conclusions in 
July 2023. The conclusion must cover 
not only the active substance but one 
or more representative uses of at least 
one plant protection product contai-
ning that active substance. 
- The European Commission based on 
EFSA’s Conclusion and on the AGG’s 
RAR will put forward a renewal report 
and a draft Regulation to the Member 
States, on whether the approval of 
glyphosate can be renewed, or not. 
- The renewal report will be discussed 
in the SCoPAFF Committee and then 
Member States will vote on the Com-
mission’s proposal – a final decision is 
expected in late 2023.  
 

Keywords: Simon Gergely, glyphosate, glypho-

sate re-authorization, Pesticide Action Network 
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https://www.pan-europe.info/press-releases/2022/05/glyphosate-echa-classification-denial-science-and-disrespect-eu-law
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009660
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A nagyvárosokban az egyik legjelentő-
sebb légszennyező anyagot a szilárd 
szennyező részecskék, vagyis a por 
jelenti (0,1-1 µm-es szemcseméret kö-
zött a lebegő, 10–1000 µm között az 
ülepedő frakció). A fő antropogén for-
rások közé sorolható a közlekedés, a 
lakossági fűtés, a különböző beruhá-
zások és felújítások, valamint a tele-
pülést övező térségeken folytatott me-
zőgazdasági tevékenységek. A fás zöld-
felületek hatékonyan képesek csök-
kenteni a légszennyező anyagok 
mennyiségét, és ezzel párhuzamosan 
a fák leveleire ülepedett por használa-
ta indikátorként egyszerű és költség-
hatékony alternatívát jelent a levegő-
minőség vizsgálatakor. A por mellett 
további elterjedt indikátor a klorofill-
tartalom is, melynek mennyiségét 
egyes légszennyező anyagok – faji 
adottságoktól függően – befolyásolni 
képesek. 
Kutatásunk célja a gépjárműforgalom 
hatásának felderítése kapcsán a levél-
felszínre ülepedett por- és a klorofill-
tartalom párhuzamos elemzése volt 
egy kiválasztott útvonal mentén, Deb-
recen városában. A levélmintagyűjtést 
a Honvédtemető utca 400 m-es szaka-
szán végeztük el, amely szakasz egy 
forgalmas kereszteződést és egy kert-
városi, kevésbé zavart területet köt 
össze. 2022. júliusában és szeptembe-
rében 50 m-enként vettünk három-
szoros ismétlésben levélmintát a nyu-
gati ostorfa (Celtis occidentalis) egye-
deiről. A megkötődött port vizes kö-
zegben történő kevertetéssel nyertük 
ki, majd a kapott szuszpenzió 5–8 µm-

es pórusméretű szűrőpapíron való át-
szűrése után a visszamért portömeget 
a levélfelszín cm2-ére vonatkoztatva 
adtuk meg. A klorofillt etanolos ext-
rakcióval nyertük ki a levélszövetből, 
koncentrációját spektrofotometrikus 
módszerrel (Boeco S-220) határoztuk 
meg a levél friss tömegére vonatkoz-
tatva. 
Regresszióanalízis (súlyozott legkisebb 
négyzetek módszer) alapján a júliusi 
időpontban a kereszteződéstől való 
távolsággal szignifikáns mértékben 
csökkent a por- és a klorofilltartalom 
is. Eredményünk jól szemlélteti a köz-
lekedés által kibocsátott, illetve az út-
felszínről felkavart por folyamatos hí-
gulását és kiülepedését a fák levelein 
a forgalomtól távolodva. A klorofilltart-
alom növekedése a kiülepedett porral 
párhuzamosan egyfajta védekezés a 
fotoszintetikus folyamatok fenntartása 
érdekében, ami nem szokatlan a köz-
tudottan ellenálló C. occidentalis ese-
tén. A szeptemberi időpontban nem 
volt szignifikáns kapcsolat sem a por, 
sem a klorofill mennyisége és a forga-
lomtól való távolság között, azonban a 
pormennyiség általánosan kevesebb 
volt a korábbi időponthoz képest. A 
szeptemberben végzett mintázás előtti 
napokban esős és szeles időszak kez-
dődött, amely feltételezhetően a levél-
felszínen megkötődött por mennyiség-
ének csökkenését, lemosódását ered-
ményezte. 
Összességében megállapítottuk, hogy 
a közlekedés intenzitását és közelsé-
gét a faleveleken kiülepedett pormeny-
nyiség jól képes jelezni, habár adott 

Antropogén hatások felmérése városi fasorok 
pormegkötése és klorofilltartalma alapján  

 

Abriha-Molnár Vanda Éva,a Sipos Biankaa,b és Simon Edinaa,b  
ELKH-DE Antropocén Ökológia Kutatócsoport, Debrecen; bDE TTK Ökológiai Tanszék, 

Debrecen – molnarvandaeva@gmail.com    
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időjárási viszonyok (csapadék, szél) 
megbolygathatják a hosszabb idő alatt 
kialakult mintázatokat. Javasoljuk 
tehát a mintavételi időpont kiválasztá-
sakor és a kapott eredmények értéke-
lésekor ezen hatások mérlegelését is. 
 

Köszönetnyilvánítás: A Kulturális és Innová-

ciós Minisztérium ÚNKP-22-4-II kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból fi-
nanszírozott szakmai támogatásával készült. 
 

Kulcsszavak: Abriha-Molnár Vanda Éva, Si-
pos Bianka, Simon Edina, biomonitorozás, 
légszennyezettség, Celtis occidentalis 

A népességnövekedés és a növekvő 
antoropogén hatások eredményeként 
a levegőt és talajt érintő légszennyező 
anyagok kibocsátása jelentős mérték-
ben megnőtt. A kibocsátott szennyező 
anyagok fokozott veszélyt jelentenek 
az élővilág egészére, beleértve a városi 
élőhelyeket és településeket. A kibo-
csátott szennyező anyagok közül a por 
és a toxikus fémek a levelek felszínén 
kiülepedhetnek és ennek köszönhető-
en számos növényi faj kiválóan alkal-
mas a szennyezettség becslésének 
vizsgálatára. 
Munkánk során talaj- és falevélmin-
ták (Ficus benghalensis, Swietenia 
macrophylla és Polyalthia longifolia) 
fémösszetételét vizsgáltuk Banglades 
hét mintavételi területéről gyűjtött 
mintákban, az ország szennyezettségi 
állapotának becslése céljából. A vizs-
gált hét terület közül öt terület városi 
(urbán), egy városon kívüli (szub-
urbán), egy pedig természeteshez kö-
zeli (rurál) terület volt. 
Vizsgálataink során szignifikánsan 
nagyobb Al-koncentrációt tapasztal-
tunk a rurál területen, míg a város-
központban gyűjtött talajminták ese-
tén szignifikánsan nagyobb Cu- és Pb-
koncentrációt kaptunk. Előbbi eseté-

ben természetes, utóbbiban antropo-
gén eredetre következtettünk, mivel 
mind a Cu, mind az Pb kibocsátás 
leggyakoribb forrásai urbanizáció ere-
detűek, például közlekedésből szár-
mazhatnak. 
A levélminták alapján végzett elemzé-
sek során szignifikánsan nagyobb Cu-
koncentrációt tapasztaltunk a szubur-
bán területről gyűjtött F. benghalensis 
levelekben, mint a rurál területről 
gyűjtött minták esetében. A másik két 
faj fémtartalma nem mutatott jelentő-
sebb különbséget a területek között. A 
területeken belüli fajösszehasonlítás 
során a Cu, Ba és Sr koncentrációi 
esetében tapasztaltunk szignifikánsan 
nagyobb akkumulációt. A legnagyobb 
mértékű felhalmozást mindhárom fém 

esetében a S. macrophylla mutatta. 
Eredményeink bizonyították, hogy 
Banglades szennyezettségi állapotát 
talajminták alapján a Cu és Pb, levél-
minták alapján pedig a Cu határozza 
meg jelen vizsgálatunk során. A Cu 
ugyan nyomelemnek tekinthető, na-
gyon jól akkumulálódik a tápláléklánc 
különböző szintjein, nagy koncentrá-
cióban pedig hányást, hasmenést, ke-
ringési rendellenességeket okozhat.1 
Ezzel szemben az ólom toxikus nehéz-

Banglades szennyezettségi állapotának becslése talaj- és 
falevélminták alapján    
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fém, vese, szív- és érrendszeri problé-
mákat okozhat.2 Habár számos intéz-
kedés bevezetésével javult Bangladesh 
szennyezettségi állapota az elmúlt 
években, a közlekedés még mindig az 
egyik fő szennyező anyag kibocsátó 
forrásnak tekinthető, amit saját ered-
ményeink is alátámasztanak.3 Ered-
ményeink arra egyértelműen rámutat-
nak, hogy a vizsgált fajok közül a F. 
benghalensis nagyobb mértékű akku-

mulációra képes, ellentétben a másik 
két fajjal, a F. benghalensis és P. longi-
folia fajokkal. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánk megvalósítá-
sát a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Prog-
ram tette lehetővé.  
 

Kulcsszavak: Anwar Armin, Bibi Dina, Sipos 

Bianka, Simon Edina, talajminta, levélminta, 

Ficus benghalensis, Swietenia macrophylla,   
Polyalthia longifolia 

Különböző fafajok légszennyezettségi toleranciájának 
vizsgálata Bécs városában  

Bibi Dina,a Sipos Bianka,a,b Abriha-Molnár Vanda Éva,a Tőzsér 
Dávid,a Tóthmérész Bélac és Simon Edinaa,b  

aDE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen; bELKH-DE Antropocén Ökológia 

Kutatócsoport, Debrecen; cMTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport, 
Debrecen – edina.simon@gmail.com 

 

A városiasodás és az iparosodás ered-
ményeként jelentősen megnövekszik a 
légszennyező anyagok kibocsátása. A 
kibocsátott szennyező anyagok hatá-
sára megváltoznak például a növé-
nyek biokémiai paraméterei. Ezen bio-
kémiai paraméterek közül a klorofill- 
és az aszkorbinsav-tartalom érzéke-
nyen reagál a légszennyezettség mér-
tékének változására. A klorofill- és 
aszkorbinsav-tartalmat is figyelembe 
vevő légszennyezettségi toleranciain-

dex (APTI) az adott növényfaj ellenálló-
képességét fejezi ki a légszennyezett-
ség káros hatásaival szemben. A ma-

gas APTI-értékkel rendelkező fajok 
bioakkumulátor fajként, míg az ala-
csony APTI-értékkel jellemezhető fajok 
inkább bioindikátorként használhatók 
biomonitozorásra. 
Vizsgálatunk célja a különböző fafajok 
légszennyezettséggel szembeni tűrőké-
peségének vizsgálata a levelek bioké-

miai paramétereinek elemzésével. A 
mintavételt 2021-ben, Bécs városában 
végeztük egy forgalmas városi park-
ban (városi), egy városszéli (szub-
urbán) és egy természeteshez közeli 
(rurál) területen, urbanizációs gradi-
ens mentén. Valamennyi mintavételi 
helyen három egészséges lombhullató 
fafaj leveleiből gyűjtöttünk mintát: ko-
rai juhar (Acer platanoides), magas 
kőris (Fraxinus excelsior) és kocsányos 
tölgy (Quercus robur). Ezen fafajok lég-
szennyezettségre mutatott érzékeny-

ségi indexét (APTI) határoztuk meg a 
relatív nedvesség-, aszkorbinsav- és 
klorofilltartalom, valamint a levélkivo-
nat pH-jának mérésével. A kapott in-
dex alapján négy érzékenységi kategó-
riába sorolhatók be az egyes fafajok: 
érzékeny, közepes, mérsékelten tole-
ráns és toleráns. 
Az eredmények azt mutatták, hogy az 
APTI alapján valamennyi vizsgált faj a 

P3 

 

1Khan et al. (2008) Environ. Poll. 152, 686-692. 
2Candido et al. (2020) Ecotoxicology 29, 305-313. 
3Begum & Hopke (2018) Aerosol. Air Qual. Res. 18, 1910-1920.  
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légszennyezettséggel szemben érzé-
keny kategóriába tartozik. A statiszti-
kai kiértékelés alapján szignifikáns 
különbséget tapasztaltunk a fajok kö-
zött a relatív nedvességtartalom, pH, 
aszkorbinsav és a klorofill-tartalom 
alapján is. Szignifikáns eltérést ta-
pasztaltunk a klorofilltartalom és a 
pH alapján a területek között. A ko-
csányos tölgy esetében tapasztaltunk 
szignifikánsan kisebb relatív nedves-
ségtartalmat, a magas kőris esetében 
szignifikánsan alacsony aszkorbinsav-

tartalmat. A legnagyobb klorofilltartal-
mat a korai juhar esetében tapasztal-
tuk. 

Az eredmények alapján megállapítot-
tuk, hogy mindhárom faj a légszeny-
nyezettséggel szemben érzékeny fafaj. 
Ezáltal mindhárom faj a légszennye-
zettség monitorozására alkalmas bio-
indikátor fajnak tekinthető. 
 
Köszönetnyilvánítás: Munkánk megvalósítá-

sát a Scholarship Program for Christain Young 
People (Application ID 2360) Ösztöndíj Program 
tette lehetővé. 
 

Kulcsszavak: Bibi Dina, Sipos Bianka, Abriha
-Molnár Vanda Éva, Tőzsér Dávid, Tóthmérész 
Béla, Simon Edina, Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior, Quercus robur, légszennyezettségi 
tolerancia index, APTI 

Valencia és Debrecen szennyezettségi állapotának 
becslése talaj- és falevélminták alapján 

  
Ismail Haziq Bin,a Sipos Bianka,a,b Abriha-Molnár Vanda Éva,b 
Hernandez Rafael Boluda,c Pérez Luis Rocac és Simon Edinaa,b  

aDE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen; bELKH-DE Antropocén Ökológia 

Kutatócsoport, Debrecen; cValenciai Egyetem, Növénytani Tanszék, 

Valencia – edina.simon@gmail.com    

A városi területek arányának növeke-
dése számos szennyező anyag kibo-
csátást eredményezi, ezért a városi 
környezet minőségének ellenőrzése és 
a környezeti kockázatok becslése fon-
tos társadalmi feladat.  A városok fon-
tos részei a parkok, melyeknek a lég-
szennyezettség csökkentésében fontos 
szerepük van.  A zöld növények mor-
fológiai és anatómiai tulajdonságaik-
nak köszönhetően csökkenteni képe-
sek a légszennyező anyagok mennyi-
ségét. Kutatásaink során az urbanizá-
ció okozta szennyezettség mértékét 
vizsgáltuk falevelek és talaj fémössze-
tétele alapján Valenciában, Spanyol-
országban és Debrecenben. Célunk 
annak megállapítása volt, hogy a kivá-
lasztott citrusfélék (Citrus sp.) és az 
európai hárs (Tilia * europaea) alkal-
mas fajok-e a szennyezettség becslé-
sére, elég érzékenyek-e a szennyezé-

sek indikálásához. Mind Valencia, 
mind Debrecen esetében a városok 
három különböző területéről egy váro-
si (urbán), egy városszéli (szuburbán) 
és egy természeteshez közeli állapotú 
(rurál) élőhelyről gyűjtöttük a mintá-
kat. Az elemanalitikai vizsgálatok so-
rán savas feltárást követően induktív 
csatolású plazma atomemissziós 
spektrometria (ICP-OES) módszerrel 
határoztuk meg a következő elemek 
koncentrációját: Al, Ba, Ca, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr és Zn. 
A valenciai minták esetében szignifi-
káns különbséget nem tapasztaltunk 
a területek között a talaj fémtartalma 
alapján. A citrusfélék levelének fém-
tartalma alapján szignifikánsan na-
gyobb Cu-koncentrációt tapasztaltunk 
a szuburbán területen, mint a városi 
és rurál területeken. Vizsgálataink so-
rán szignifikánsan nagyobb fémkon-
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centrációt tapasztaltunk a városi terü-
letről gyűjtött talajmintákban valam-
ennyi fémnél, mint a rurál területről 
gyűjtöttekben. Debrecenben a levél-
minták esetében az Al, Ba, Cu, Mn és 
Ni koncentrációja szignifikánsan na-
gyobb volt az európai hárs rurál terü-
letről gyűjtött levélmintáiban, mint a 
városi területekről gyűjtött levélmin-
tákban Debrecenben. 
Hipotézisünkkel ellentétben jelentős 
fémösszetételbeli különbséget nem 
tapasztaltunk a Valenciából származó 

minták esetében. Tehát az urbanizá-
ció hatása a különböző területekeről 
gyűjtött falevelek elemösszetétele 
alapján Valencia városában nem je-
lentős. A Debrecenre vonatkozó ered-
ményeink bizonyították, hogy a talaj-
minták alapján valamennyi fém eseté-

ben az urbanizáció hatása jelentős. Az 
Air Quality Index (AQI) összehasonlítá-
sa alapján is Valencia levegőminősége 
jó (AQI = 20), míg Debrecen levegőmi-
nősége mérsékelt állapotúnak tekint-

hető (AQI = 53). Eredményeink arra is 
rámutatnak, hogy az európai hárs 
esetében a rurál területen tapasztalt 
nagyobb fémkoncentráció inkább 
Debrecen saját földrajzi, domborzati 
és meteorológiai viszonyaival magya-
rázható. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánk megvalósítá-

sát a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Prog-
ram és a 2021-1.2.4-TÉT-2021-00049 számú 
projekt tette lehetővé. 
 

Kulcsszavak: Bin Ismail Haziq, Sipos Bianka, 
Abriha-Molnár Vanda Éva, Hernandez Rafael 
Boluda, Pérez Luis Roca, Simon Edina, Citrus 
sp., Tilia * europaea, fémakkumuláció 

Xenoösztrogének akut és krónikus hatásainak in vivo 
kimutatására alkalmas zebradánió modell (Chili-B) 
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A xenoösztrogének a természetes 

közegek közül legnagyobb mérték-
ben a felszíni vizeinket szennyezik. 
A halak, amelyek az egyetlen olyan 

gerinces csoport képviselői, ame-
lyek a teljes életciklusukat a víz-
ben töltik, fokozottan ki vannak 

téve a hatásaiknak. A xenoösztro-
gének halakra gyakorolt rövidtávú 

hatásai laborkörülmények között 
jól modellezhetőek és vizsgálható-
ak, akár in vivo körülmények kö-

zött is. A hosszútávú vizsgálatok-
nál a szervi/szöveti elváltozások 

modellezése azonban csak korláto-
zottan lehetséges, illetve ez esetben 

az in vivo vizsgálati lehetőségek lé-

nyegében hiányoznak. 
A zebradánió (Danio rerio), mint kí-
sérleti modell nyújtotta előnyöket 

kihasználva a célunk egy olyan 
biomarker vonal létrehozása volt, 

amelynek segítségével egyszerre 
követhetőek nyomon az ösztrogén-
hatású anyagok okozta rövidtávú 

(a vitellogenintermelés változása), 
valamint hosszútávú (ovotesztisz 

kialakulása) élettani folyamatok az 
állat elpusztítása nélkül. 
A Chili-B fantázianevű vonal kiala-

kításában három, már létező zeb-
radánió vonal került felhasználás-

https://www.iqair.com/
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ra. A Chili-B alapját a Casper (roy-

/-; nacre-/-) zebradánió adja, 
amely egy adult korban is transz-
parens pigmentmutáns vonal, emi-

att in vivo megfigyelhetőek rajtuk a 
belső szervek a hasfalon keresztül. 

A vonalba klasszikus eljárással ke-
reszteztünk be egy rövidtávú öszt-
rogénhatáshatás kimutatására al-

kalmas (vtg1:mCherry), illetve egy 
petesejtmarkerként használható (β
-act:YFP) transzgént. Ez utóbbival 
a hím halakban a xenoösztrogének 

hosszútávú hatásának eredménye-
ként a herében megjelenő petesejt-
képződést (ovotesztisz) kívántuk 

modellezni. 
A keresztezési lépések befejezése 

után, elkészítettük a Chili-B vonal 
életciklus atlaszát. Ehhez a termé-
kenyülést követően az első tíz na-

pon naponta, majd az ivarérésig 
havonta készítettünk fénymikro-

szkópos, illetve fluoreszcens (YFP 
és mCherry filter) reprezentatív fel-
vételeket a vonal egyedeiről. 

A Chili-B vonal toxikológiai alkal-
mazhatóságát az ösztrogénhatású 

anyagok két élettani hatásának, a 
vitellogenintermelés indukciójának 
és az ovotesztisz kialakulásának 

szemszögéből vizsgáltuk ivarérett 
hímeken. A vitellogeninindukció 

vizsgálatához 1, 10 és 100 ng/l-es 
17α-ösztradiol- (EE2) koncentráci-

óval kezeltünk az egyedeket. A ke-

zelés hatására már kevesebb, mint 
48 óra elteltével meg lehetett figyel-
ni a vörös fluoreszcens jelet a ke-

zelt egyedek májában a legmaga-
sabb koncentráción. Az ovotesztisz 

kiváltásához 100 ng/l-es EE2-
koncentráción kezeltünk 10 ivar-
érett hímet 28 napon keresztül 

félstatikus rendszerben. A kísérlet 
végén három egyednél sikerült flu-

oreszcens mikroszkóp alatt in vivo 
megfigyelni a petesejtek megjelené-
sét a herében. 

Az eredmények alapján elmondha-
tó, hogy a Chili-B vonal alkalmas 

alternatíva az ösztrogénhatású 
(ösztrogénagonista) anyagok rövid- 
és hosszútávú élettani hatásainak 

modellezésére halak esetében. A 
használatával folyamatukban is 
vizsgálhatóvá válnak az egyes el-

változások, akár ugyanazon az 
egyeden is, amellyel jelentősen 

csökkenthető a kísérletekbe bevont 
egyedek száma. 
 

Köszönetnyilvánítás: A munkát az ÚNKP-22-
5-MATE/8 és ÚNKP-22-2-I-MATE/30, a 2020-
1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239 és a TKP2020-
NKA-16 számú projektek támogatták. 
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nyi Béla, transzgenikus, Danio rerio, vitello-
genin, hormonmoduláns, ösztrogénagonista, 

ovotesztisz, 17α-ösztradiol 
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Rachel Louise Carson könyve (Silent Spring) 
után hatvan évvel  

 

Darvas Béla  
Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest - bdarvas@bdarvas.hu P5 

A Silent Spring (Néma tavasz) című 
könyv megjelenésének (1962. szept-
ember 27.) hatvanadik évfordulóját 
ünneplik mindenhol ebben az évben.4 
A könyv a klórozott szénhidrogének 

(elsősorban DDT) utáni csöndről szól, 
s ilyen módon a növényvédő szerekkel 
kiemelten foglalkozó Magyar Ökotoxi-
kológiai Társaság egyik meghatározó 
korai alapköve,5 szerzője pedig az, aki-
nek a tevékenysége a zöld politika 
szikrája volt, s akinek szellemisége a 
mai European Green Deal szellemisé-
gét is áthatja. Több volt ez, mint egy 
könyv; én tettnek nevezném.6 
A tengerbiológus Rachel Louise Car-
son (1907-1964) a leletei szerint már 
emlőrákkal küzdött, amikor a könyve 
megjelent. Könyvével elérte, hogy a 
Szenátus meghallgassa, és nem sok-

kal később (1970) a US Environmental 
Protection Agency (EPA) is létrejöhes-
sen. 
Carson korához képest a felhasznál-
ható növényvédőszer-hatóanyagok 
száma mára a hatszorosára emelke-
dett. Az Európai Unió több lépcsőben 
re-regisztrációt hajtott végre, és rend-
kívül sok hatóanyagot kivont a forga-
lomból. Így, 2008-ig betiltották a bal-
esetveszélyes aldicarb, carbofuran, 
carbosulfan, diazinon és phorate ható-
anyagokat. Ezt követte a mutagén (pl. 
captan, carbaryl, dichlorvos, dimethoa-
te, malathion, thiram stb.) és karcino-
gén hatású (lindane, chlorothalonil 
stb.) vegyületek használatának tiltása 
az Európai Unió területén. Sokkal 
ezek közül dolgoztam. A renitensek 

közül azonban a glyphosate és 2,4-D 
(értsd gyártási szennyezőik) gyomirtók 
még ma is használhatók, továbbá a 

deltamethrin hatóanyagot csípőszú-
nyog-imágók irtására évtizedek óta 
falvaink lakosságára permetezik és 
füstölik. Tiltás várt a homonmoduláns 
atrazine hatóanyag körére, így a tria-
zin típusú gyomirtókra is. 
Nem vizsgáltuk még felül következete-
sen (lásd a diquat és a bromoxynil ki-
vonása) a betakarítás előtti állomány-
szárítást, ami ezért ma döntően a víz-

szennyező glyphosate hatóanyagra 
épül. A mai teendők Carson-
szellemiségét tekintve számosak: (i) ki 

kell vonni a glyphosate hatóanyagot, 
amely rákkeltés gyanúja alatt áll; (ii) 
fel kell gyorsítani a hormonmoduláns 
gyanú alá tartozó vegyületeket, és til-
tani kell azok használatát (pl. azol- és 
konazol-típusú gombaölő szerek); (iii) 
felül kell vizsgálni a réztartalmú ké-
szítményeket, amelyek immmunmo-
duláns hatásaik mellett a talajokban 
felhalmozódnak és a talaj mikrobiális 
életközösségeit megváltoztatják; (iv) 
felül kell vizsgálni az állományszárítá-
si technológia hatását a termékek mi-
nőségére; (v) tiltani kell minden ható-
anyagot, amelynek bomlási félideje 
bármely környezeti elemben megha-
ladja a három hónapot; (vi) felül kell 
vizsgálni az EU veszélyesanyag-
engedélyezési rendszerét, hiszen ilye-
neket jelenleg három bizottság foglal-
kozik; növényvédő szerként, egészség-
ügyi irtószerként és állatgyógyszer-
ként is használjuk ezeket. A jelenlegi 
döntések jelentősen eltérhetnek. 
A zoocidek közül az idegméreg-hatású 

deltamethrin hatóanyaggal szemben 
merül fel a legtöbb probléma. Ezzel a 
hatóanyaggal végzett csípőszúnyog-
irtáskor a lakóterünket kezelik. Repü-
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lógépes irtáskor a hatóanyag fele a 
talajszintet eléri, míg a termikus aero-
szol mindenre kiülepedik, sőt a rése-
ken át a házaink légterébe is bejut. 
Hazánkban évente elképesztő méretű 
területen ökoszisztéma-irtást végez-
nek. Mi – ha nem ez – eredményezne 
végül néma tavaszt? A biológiai csípő-
szúnyog-irtás lenne a megoldás, ha 
nem a szerforgalmazás érdekei lenné-
nek fontosabbak a polgárok és kör-

nyezetük érdekeinél. Személyesen úgy 
gondolom, hogy az önálló környezetvé-
delmi tárca hiánya a kontroll veszté-
sét jelentette ezen a területen. Hazánk 
nem sorolható az Európai Unió kör-
nyezet-egészségügyi paramétereit te-
kintve élenjáró országai közé. Rachel 
Carson valós üzenetét nem sikerült 
megértenünk és hasznosítanunk. 
 

Kulcsszavak: Darvas Béla, Rachel Carson, 
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Globálisan az emberiség 2182 milliárd 
dózis gyógyszerhatóanyagot használt 
fel 2020-ban.7 Ezen hatóanyagok 
gyakran csak kisebb szerkezeti válto-
zásokon esnek át az emberi testben, 
de akár változatlan formában is meg-
maradhatnak és ürülnek a szervezet-
ből. A hatóanyagok teljes eltávolításá-
ra az általános szennyvíztisztítási eljá-
rások nem alkalmasak, így a gyógy-
szermaradékok jelentős része a kör-
nyezetbe jut. Ezen vegyületek ökotoxi-
kológiai hatásairól gyakran csak erő-
sen hiányos információkkal rendelke-
zünk.8 
Kutatásunkba öt gyógyszerhatóanya-
got, az atracurium-ot (ATC, izomrela-
xáns), lacosamide-ot (LCM, antepilep-
tikum), propafenone-t (PF, kardiovasz-
kuláris szer), a trazodone-t (TRZ, anti-
depresszáns) és a trimetazidine-t 
(TMZ, kardiovaszkuláris szer) vontunk 
be, melyeket felszíni vízből (Balaton) 
elsőként Maász és munkatársai 2019-
ben detektáltak.9 Ezen hatóanyagok-
ról ökotoxikológiai adatok nem, vagy 
csak igen hiányosan állnak rendelke-
zésre, mindössze a PF, TRZ és TMZ 
esetében lehet QSAR modellel megha-
tározott akut toxicitási értékeket talál-
ni.10 Munkánk során a gyógyszerható-

anyagokat Aliivibrio fischeri-n (AVF) 
alapuló 30 perces akut (ISO 11348 
szerint 1-0,004 mg/ml közötti kon-

centrációban), illetve 25 órás kon-
taktidejű krónikus biolumineszcencia-
gátlási teszttel (0,05-0,0016 mg/ml), 
nagy vízibolhán (Daphnia magna, 0,1-
0,003 mg/ml) 48 órás akut immobili-
zációs teszttel, továbbá zebradánió-
embrión (Danio rerio) alapuló 120 órás 
kontaktidejű ZETA (Zebrafish Embrio 
Toxicity Assay 1-0,006 mg/ml) teszttel 
vizsgáltuk. 
Az akut AVF tesztben a PF és TRZ 
EC50 értéke 90 és 108 mg/l volt, míg a 
többi anyag nem volt toxikus. A króni-

kus AVF tesztben a TRZ EC50 értéke 
16, ill. 13 mg/l koncentrációnál oko-
zott 50%-os fénykibocsátás-gátlást 10 
és 15 órás kontaktidőnél, a legtoxiku-
sabb pedig az akut tesztben hatásta-
lan TMZ volt 1,4 (10 h) és 1,6 (15 h) 
mg/l EC50 értékkel. D. magna eseté-
ben a TRZ és PF bizonyultak a legtoxi-
kusabbnak (EC50= 10, ill. 13 mg/l), 
emellett az ATC mind a vízibolhában 
mind a zebradánióban hasonló hatá-
sos-, illetve letális koncentrációértéket 

mutatott (EC50=18,4, ill. LC50=18,8 
mg/l). A ZETA tesztben a többi anyag 
legalább egy nagyságrenddel nagyobb 
hatásos koncentrációértékeket muta-
tott. 
A különböző trofitási szinteket képvi-
selő tesztszervezetek igen eltérő érzé-
kenységet mutatnak a hatóanyagok-
kal szemben, vizsgálataink hiánypótló  

Környezeti elemekben előforduló ismeretlen 
ökotoxicitású gyógyszerhatóanyagok vizsgálata 

több trofitási szinten 
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  9Maász et al. (2019) Sci. Total Environ. 677, 545-555. 
10Sanderson et al. (2004) Regul. Toxicol. Pharmacol. 39, 158-193.  
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A Cicuta virosa Magyarországon jelen-
leg ritka előfordulású, védett faj, 
amely súlyosan mérgező. Fő ható-
anyaga a cikutoxin, mely egy C-17 po-
liacetilén-típusú vegyület. A cikutoxin 
a központi idegrendszeren hat, ahol 
GABAA-receptor antagonista hatást 
fejt ki.11 A hatóanyag tónusos-
klónusos görcsrohamokat okoz.12 A 
halál oka leggyakrabban a kifáradás 
okozta légzésbénulás.13 
Meglátásaink szerint, hazánkban a 
gyilkos csomorika a XIX. századi fo-
lyószabályozások és a vízrendezések 
előtt jóval elterjedtebb lehetett. A ko-
rabeli nyomtatott sajtóban megjelent 
állati és emberi mérgezésekről beszá-
moló hírekben is tükröződik ez. En-
nek vizsgálatához forráselemzést vé-
geztünk az Arcanum és Hungaricana 
adatbázisok felhasználásával, melyek-
ben a csomorika elnevezésre, valamint 
a faj más népi neveire (kónyi gyökér, 
méregbürök és mételytorzsa) végez-
tünk keresést. 

A fellelt források alapján elmondható, 
hogy hazánkban az egykori Berettyó-
Sárrét vidékén, a Sebes-Körös–Kis-
Sárrét vidékén, a Hanságban, a Rét-
közben és az Ecsedi-lápban is előfor-
dult, ahol ma már nem ismertek élő 
állományai. Számos esetben okozott 
mérgezést, részben annak következté-
ben, hogy más ehető ernyősvirágzatú 
fajokkal (pasztinák, sárgarépa, petre-
zselyem) tévesztették össze.14 míg 
máskor a természetben keresgélő 
gyermekek fogyasztották el a növényt, 
vagy készítettek sípot az üreges szárá-
ból. A csomorikát a népi gyógyászat-
ban és kuruzslásban is használták, 
például a görvély kezelésére, némely 
esetekben tragikus következmények-
kel.15 
A mérgezések a haszonállatok köré-
ben is előfordultak. Füves legelők hiá-
nyában a lábasjószágot (szarvas-
marha, juh, ló) a mocsarakba hajtot-
ták ki legelni. Itt aztán a gyilkos cso-
morika évről-évre jelentős károkat 

A gyilkos csomorika (Cicuta virosa) által okozott 
mérgezések 

  
Kis Szabolcsa és Molnár V. Attilab   

aELKH-DE Természetvédelmi Biológiai Kutatócsoport; bDE TTK Növénytani Tanszék, 

Debrecen –  kis.szabi17@gmail.com   

információkkal szolgálnak ezen isme-
retlen ökotoxicitású, környezeti ele-
mekből egyre gyakrabban kimutatott 
gyógyszerhatóanyagok hatásait tekint-
ve. Eredményeink hozzájárulnak a ve-
gyületek ökológiailag hatástalan kon-
centráció értékeinek (PNEC – Predicted 
No-Effect Concentration) meghatározá-
sához, ezzel együtt pontosabb környe-

zeti kockázatbecsléséhez. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánkat a TKP2020
-NKA-16, az ÚNKP-22-3-1-MATE/28 és az 
ÚNKP-22-4-II-MATE/8 támogatta. 
 

Kulcsszavak: Göbölös Balázs, Tóth Gergő, 
Deme Gergő, Urbányi Béla, Kriszt Balázs, Szo-
boszlay Sándor, Kaszab Edit, Háhn Judit, at-
racurium, lacosamide, propafenone, trazodone, 

trimetazidine 
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11Green et al. (2015) Toxicon 108 (15), 11-14. 
12Arsenova et al. (2022) Pediatric Neurology 127, 39-40. 
13Panter et al. (1996) Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 8 (4), 474-480. 
14Arányi (1880) Néptanítók Lapja 13 (15), 350-356. 
15Joachim (1841) Orvosi Tár. 7 (8), 117.  

https://adt.arcanum.com/hu/
https://www.hungaricana.hu/hu/
mailto:kis.szabi17@gmail.com
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2022/eposter/MOTT22_P11_Kis.pdf


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 3-4. szám 

 -89- 

okozott a szarvasmarha-állományok-
ban, mivel azok a növényt elfogyaszt-
va felfúvódtak, és rövid időn belül el-
pusztultak. A keletkező gazdasági kár 
olyan jelentős volt, hogy a XVIII-XIX. 
századi országos összeírásokban is 
szerepelt. A növényből környezetbe 
kioldódó hatóanyag is növelhette a 
szarvasmarha-mérgezések számát, 
mivel egyes források beszámolnak, 
hogy jelentős csomorikaállományok 
közelében a víz felszínén olajszerű 
filmréteg jött létre belőle, így a vízből 

itatott jószág is megmérgeződhetett. 
Munkánkkal igyekszünk felhívni a fi-
gyelmet a digitálisan hozzáférhető és 
kereshető forrásanyagra. A mérgező 
hatású fajok ismeretéhez jelentős hoz-
zájárulást jelenthetnek nem csupán a 
nemzeti nyelvű tudományos publiká-
ciók, hanem a hírlapok, napilapok, 
újságcikkek tudósításai, bűnügyi és 
bírósági beszámolók is. 
 

Kulcsszavak: Kis Szabolcs, Molnár V. Attila, 
Cicuta virosa, cikutoxin, Arcanum, Hungarica-

na 

Az isoxaflutole gyomirtószer-hatóanyag és formázott  
készítményeinek ökotoxikológiai vizsgálata  

Raphidochelis subcapitata algafajon    
 

Lázár Diána, Klátyik Szandra, Takács Eszter,  
Kocsányi László, Barócsi Attila, Lenk Sándor, Domján László, 

Szarvas Gábor, Lengyel Edina és Székács András  
Ökotoxikológia, 4 (3-4), 39-47. 
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Dráva üledékeiben kimutatható PAH-szennyezők eredete     
 

Mörtl Mária, Jordán Győző és Székács András  
Ökotoxikológia, 4 (3-4), 32-38. 
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Kozmetikumokban található UV-szűrő vegyületek 
Balatonra gyakorolt potenciális környezeti kockázatának 

komplex vizsgálata  
 

Németh Zoltán,a,b Fodor István,b Svigruha Réka,b 

Komáromy András,b Óvári Mihály,c és Pirger Zsoltb  
aEötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola, Budapest; 

bELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany; cELKH Energiatudományi 
Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium, Budapest – nemeth.zoltan@blki.hu 

A szintetikus UV-szűrő vegyületek (pl. 
avobenzon, oktinoxát, oktokrilén) je-
lenléte az ökoszisztémában napjaink-

ban kiemelt figyelmet kap. Irodalmi 
adatok alapján a szerves UV-szűrők a 
szervezetben dúsulásra hajlamosak, 

E3 
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citotoxikusak és genotoxikusak is le-
hetnek.16 Kutatások rávilágítanak, 
hogy a gyakran használatos UV-
szűrők, pl. benzofenonok és a kámfor-
vegyületek, ösztrogénszerű hatást vál-
tanak ki.17 Ezek laboratóriumi körül-
mények között vizsgálhatók krónikus, 
környezetileg releváns kezelések után. 
A nemzetközi vizsgálatok azt támaszt-
ják alá, hogy a szerves UV-szűrő ve-
gyületek bejutva a vízi környezetbe 
toxikus hatásúak és károsítják a vízi 
ökoszisztémát.18 Magyarország, mint 

fontos turisztikai célállomás potenciá-
lis kockázatnak lehet kitéve ezáltal. 
Becslések szerint a 3 nyári hónap 
alatt ~2,5 tonna UV-szűrő hatóanyag 
oldódhat be a Balatonba. A szennye-
zési koncentrációk megismerése és 
ökológiai kockázatuk becslése után a 
lehetséges hosszú távú hatásaikat, a 
balatoni ökoszisztémát jellemző vízi 
gerincteleneken vizsgáljuk. 
Mivel ezek a szennyezők főleg a vízi 
állatok reproduktív folyamatait befo-
lyásolhatják, az ökotoxikológiai tesz-
tekhez az OECD által is javasolt mo-
dellállat, a nagy vízibolha (Daphnia 
magna) használata volt logikus. Azok-
ra a kérdésekre keressük a válaszo-
kat, hogy milyen UV-szűrő vegyületek 
mutathatók ki a mintákból, hogyan 
változik azok környezeti koncentráció-
ja az évszakok függvényében, továbbá 
hatásukra milyen jellemző élettani fo-
lyamatok figyelhetők meg vízi gerinc-
telen modell szervezeteken. 
A tenyésztetből származó állatokat 

négy csoportra (n=5 egyed/csoport) 
osztottuk: kontroll- és UV-szűrő ve-
gyületekkel kezeltekre. Az állatokat 
laboratóriumi körülmények között 21 
napig (krónikus) avobenzon, okti-
noxát, valamint oktokrilén kezelésnek 
tettük ki környezeti szempontból rele-
váns 200 ng/l koncentrációban. Öt 
párhuzamos mérést végeztünk, vizs-
gáltuk a pulzusszámot, a testméret-
növekedést, és a peteszámot. 
Jelentős eltéréseket tapasztaltunk a 
kezelt és kontrollcsoportok között. 

Megállapítottuk, hogy mindhárom ve-
gyület esetében gyorsabb a kezelt cso-
portok növekedése (azonos táplálék-
mennyiség mellett) a kontrollállatok 
növekedéséhez viszonyítva. A kezelé-
sek hatására megnőtt a petés egyedek 
száma, és a kezelések általában fel-
gyorsították a peték termelődését is a 
kezelt egyedekben. Megnövekedett a 
pulzusszám is a kezelések hatására. A 
kontroll- és a kezelt csoportok között 
majdnem minden esetben szignifikáns 
különbség mutatkozott. Eredménye-
ink alapján feltételezzük, hogy a fény-
védők befolyásolják az egyedek hor-
monális rendszerét, de a pontos 
mechanizmusok meghatározásához 
további vizsgálatokra van szükség.  
 

Köszönetnyilvánítás: Kooperatív Doktori Prog
-ram (No. KDP-4-3/PALY-2022 KDP-2022-4). 
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16Blüthgen et al. (2014) Sci Total Environ. 477, 207-217. 
17Díaz-Cruz et al. (2009) Trends Anal Chem. 28, 708-717. 
18Tovar-Sánchez et al. (2015) Environ. Int. 83, 158-170.  

A Roundup Classic gyomirtó szer és összetevői  
citotoxikus hatásainak vizsgálata      
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A növényvédő szerek engedélyezése az 
Európai Unióban zonális rendszerben 
működik, amelyről az Európai Parla-
ment és a Tanács 1107/2009/EK 
Rendelete (2009. október 21.) rendel-
kezik. Magyarország Belgiummal, 
Csehországgal, Németországgal, Íror-

szággal, Luxemburggal, Hollandiával, 
Ausztriával, Lengyelországgal, Romá-
niával, Szlovéniával, Szlovákiával és 
korábban az Egyesült Királysággal 
együtt a Középső Zónához tartozik 
(más néven B, centrális zóna). A zó-
nán belül egy tagállam végzi az enge-
délykérelem kiértékelését, véleménye-
zését, és a többi tagállam véleményez-
heti a regisztrációs jelentés tervezetét 

(draft Registration Report, dRR). A vég-
legesített regisztrációs jelentés alapján 
az értékelő tagállam kiadja a forga-
lomba hozatali engedélyt, melyet a 
többi tagállam átvehet egy gyorsított 
eljárás keretében. 
A jelenlegi európai helyzet a beadott 
és az értékelt engedélykérelmek tekin-
tetében azt mutatja, hogy a legtöbb 
tagállam 8 hónaptól 4 évig terjedő le-
maradásban van a törvényileg megha-
tározott értékelési határidőhöz viszo-
nyítva. Ez a helyzet rossz a gazdálko-

dóknak, a kereskedőknek és a ható-
ságnak is. 
A Nevex Institutes Kft. holland és len-
gyel példákat alapul véve alakította ki 
stratégiáját, ami piaci alapon működő 
akkreditált értékelő szervezetként jött 
létre, ötvözve a külföldi példákat. A 
holland hatóság esetében szintén pia-
ci alapon működő állami tulajdonú, 
de kizárólagos értékelő szervezet végzi 
az értékelő munkát. Lengyelországban 
kisebb ISO9001 akkreditált szerveze-

tek végzik egyes szakterületek értéke-
lését, itt a hatóság adja ki az értékelő 
feladatokat ezeknek a szervezeteknek. 
A Nevex Institute Kft. a teljes engedé-
lyezési dosszié értékelését vállalja, és 
Magyarországon az ipari szereplők vá-
laszthatnak, hogy a korábbi úton a 

Nébih értékelőinek közreműködésével 
óhajtják az engedélyezési folyamatot 
lefolytatni, vagy be kívánják vonni a 
Nevex Kft. értékelőit a folyamat meg-
gyorsítása érdekében. 
Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Éltv.) 40/A. § 
(1) bekezdése 2022. július 26-án mó-
dosult. Az új szövegezés szerint nö-
vényvédőszer-hatóanyag és növényvé-
dő szer engedélyezésére, továbbá a 
meglévő engedély meghosszabbítására 
vagy módosítására irányuló eljárás-
ban a benyújtott kérelmezési doku-
mentáció szakmai értékelésére a fel-
adat elvégzésére akkreditált, az élelmi-
szerlánc-felügyeleti szervvel együtt-
működési megállapodást kötött érték-
elő szervezet vonható be. Az értékelő 
szervezetnek meg kell felelnie az (EU) 
2017/625 európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet 3. cikk 5. pontja szerin-

ti átruházott feladatot ellátó szervezet-
tel szemben támasztott követelmé-
nyeknek. 
Ez a törvénymódosítás megteremti az 
alapot, lehetőséget, hogy piaci alapon 
működő akkreditált hatósági partner-
szervezetek bekapcsolódjanak a nö-
vényvédő szer engedélyezési folyamat-
ba, ezzel jelentősen lerövidítve az időt, 
amelyre az új készítmények engedé-
lyeihez és végső soron a magyar gaz-
dákhoz juttatásához szükség van – ez 

Változások és lehetőségek az EU növényvédőszer-
engedélyezés szabályozásában  
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A klorofill- és aszkorbinsav-tartalom, mint 
légszennyezettségi indikátorok  
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mind a forgalomba hozó cégeknek, a 
mezőgazdaságban termelést végző 
gazdáknak, mind a hatóságnak egy-
aránt érdeke. 
A szigorodó közösségi szabályozás fo-
lyamatosan vonja ki a mezőgazdasági 
gyakorlatban bevált, de környezetün-
ket az indokoltnál nagyobb terheléssel 
sújtó kémiai hatóanyagokat és az eze-

ket felhasználó növényvédő készítmé-
nyeket, így kiemelten fontos, hogy a 
helyettesítő, illetve újabb készítmé-
nyek mielőbb forgalomba kerülhesse-
nek. 
 

Kulcsszavak: Sebestyén István, Gergely Ist-
ván, Nevex, növényvédőszer-engedélyezés, re-
gisztrációs jelentés tervezet, dRR, dokumentá-
cióértékelés 

A városi területek arányának növeke-
dése számos szennyező anyag kibo-
csátását eredményezi, ezért a városi 
környezet minőségének ellenőrzése és 
a környezeti kockázatok becslése fon-
tos társadalmi feladat. Ugyanakkor a 
városok fontos részei a városi zöld te-
rületek. Az ezeken a területeken elő-
forduló vegetációnak jelentős szerepe 
van a légszennyezettség csökkentésé-
ben, biokémiai paramétereik megvál-
tozásával jelezhetik a városi környezet 
minőségi romlását. 
A vizsgálatunk célja az volt, hogy egy-
részt a már publikált eredmények 
alapján a rózsa fajok klorofill- és asz-
korbinsav-tartalmát tanulmányozzuk 

metaanalízissel, és megállapítsuk, 
hogy ezek a paraméterek mennyire 
jelzik a légszennyezettséget, mint kör-
nyezeti stresszt. Az 1975 és 2020 kö-
zötti időszakban publikált eredménye-

ket a Web of Science adatbázisban ke-
restük, a következő keresőszavak se-
gítségével: TOPIC = (rosa) AND TOPIC 
= (chlorophyll and ascorbic acid). Ezen 
kívül átnéztük a publikációk idézett 
irodalmainak listáját is további, vizs-
gálatba vonható adatok felkutatása 

céljából. A publikációknak az alábbi 
kritériumoknak kellett megfelelniük: 
szövegesen, táblázatban vagy grafiko-
non megjelenítve tartalmazniuk kellett 
a szennyezett és a nem szennyezett 
(kontroll) területről gyűjtött növények 
klorofill- és aszkorbinsav-tartalmát. A 
gyűjtött adatok felhasználásával rela-
tív interakció-intenzitási (RII) értéke-
ket számoltunk. Vizsgálatainkat 2018. 
júliusban és szeptemberben gyűjtött 
európai hárs- (Tilia * europaea) és 
nyugati ostorfa- (Celtis occidentalis) 
leveleken is elvégeztük. A mintákat 
Debrecen öt különböző területéről 
gyűjtöttük; egy városi, egy ipari, két 
külvárosi és egy természeteshez közeli 
állapotú élőhelyről. A biokémiai para-
méterek közül az aszkorbinsav- és a 
klorofilltartalmat határoztuk meg la-
boratóriumi módszerekkel. 
A metaanalízis alapján megállapítot-
tuk, hogy a klorofilltartalom esetén az 
összes rózsafajt együtt kezelve szigni-
fikáns volt a stressz hatása, azaz a 
kontrollterületen a rózsák klorofilltart-
alma nagyobb volt, mint a szennyezett 
területen. Kiemelendő, hogy a gyakran 
indikátor fajként használt Rosa indica 
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esetén nem tapasztaltunk szignifikáns 
hatást. Az aszkorbinsav esetén az ösz-
szes fajt együtt kezelve a környezeti 
stressz hatása nem volt szignifikáns, 
viszont a R. indica aszkorbinsav-
tartalmára szignifikáns volt a stressz 
hatása, azaz a szennyezett területeken 
kisebb aszkorbinsav-tartalom volt jel-
lemző. Az európai hárson és nyugati 
ostorfán végzett vizsgálatok eredmé-
nyeinek értékelése során mindkét faj 
esetén szignifikánsan nagyobb kloro-
filltartalmat tapasztaltunk a természe-

teshez közeli állapotú területről gyűj-
tött levelekben, mint a többi területről 
gyűjtöttökben. Az aszkorbinsavtarta-

lom alapján nem tapasztaltunk szigni-
fikáns különbséget a területek között. 
A metaanalízis eredményei alapján 
mind a klorofill-, mind az aszkorbin-
sav-tartalom alkalmas biokémiai indi-
kátor lehet a légszennyezettség moni-
torozására. A saját vizsgálati eredmé-
nyek alapján pedig egyértelműen a 
klorofilltartalom a megfelelő biokémiai 
indikátor a légszennyezettség monito-
rozására, a szennyezettségi szint becs-
lésére. 
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A glyphosate (GLY) a bolygón a legna-
gyobb mennyiségben és a leggyakrab-
ban használt gyomirtó készítmények-
ben, éves mennyisége globális lépték-
ben 700.000 tonna.19 A hatóanyagot 

több, mint 750 különböző glyphosate-
alapú készítmény (GBH) tartalmaz-
za.20 A GLY és GBH-k használatát kü-
l ö n f é l e  t o x i k u s  h a t á s o k k a l 
(citotoxicitás, karcinogenitás, terato-
genitás, endokrinzavarok, metaboli-
kus változások) hozták összefüggésbe 
az emberekre és a nem célszervezetek-
re nézve a környezeti szempontból re-
leváns koncentrációk vagy az ajánlott 
mezőgazdasági/kiskerti felhasználási 
dózisok alatt. Munkánk előzménye-
ként megállapítottuk, hogy in vitro kö-
rülmények között a GBH-k direkt hor-
monális aktivitással rendelkeznek, 
olyan komponenseket tartalmaznak, 
melyek képesek a humánösztrogén- 
és androgén receptorokhoz kötődni.21 
Jelen kutatás során nullhipotézisünk 
az volt, hogy a készítmények összete-
vői képesek megzavarni az ösztrogén-
hatás kimutatására alkalmas fehérje, 
a vitellogenin (vtg) termelődését és ki-
fejeződését. 
Modellszervezetként embrionális élet-
szakaszban lévő, transzgenikus, vtg 
bioriporter zebradánió- (Danio rerio) 
vonalat [Tg(vtg1:mCherry)] alkalmaz-
tuk in vivo. A módszer lényege, hogy a 

transzgenikus vonalban a vtg szövet-
specifikusan a májban fejeződik ki 
ösztrogénhatású anyagok jelenlété-
ben, fluoreszcens, vörös jelet indukál-
va. A hormonhatás mértéke koncent-
rációfüggő módon, egyenesen arányos 
a jel erősségével és a máj érintett te-
rületének nagyságával.22 Az embriókat 
a termékenyülésüktől számított 120 
órán át exponáltuk tíz különböző kon-

centráción GLY hatóanyaggal és két 
GBH-val (Glialka Star, Total), kon-
centrációnkként 20 embrióval, 4 is-

métlésben. A GLY és a GBH-k kon-
centrációtartományát GLY savegyen-
értékben (acid equivalent – a.e.) kife-
jezve, 180 mg/l-től 0,35 mg/l-ig állí-
tottuk be, 1:2-es hígítási sorozatban. 
Az embriókat 120-órás korban vizs-
gáltuk, vizsgálati végpontokként a po-
tenciáliásan fellépő ösztrogénhatáso-
kat, mortalitást, valamint a szubletá-
lis tüneteket figyeltük meg. 
Az eredményeink alapján elmondható, 
hogy sem a GLY, sem a GBH-k eseté-
ben nem tapasztaltunk floureszcens 
választ a vizsgálati körülmények kö-
zött. A pozitív kontroll (E2) esetében 
igazoltuk a floureszcens fehérje dózis-
függő indukálódását. 120-órás expozí-
ciót követően az LC50 értékek növekvő 
toxicitási sorrendben a következők 
voltak: GLY 109,2 mg/l < Total 19,2 
mg/l (a.e.) < Glialka Star 16,5 mg/l 

Glyphosate és készítményeinek vizsgálata transzgenikus 

 zebradánióembrió-modellen 
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figyelve a vizsgálati anyagok közül 
egyiknél sem tudtunk megállapítani 
tipikus fejlődési rendellenességet – 
néhány esetben perikardiális ödémát, 
sziködémát, testtorzulást figyeltünk 
meg. Habár a hatóanyag és a készít-
mények nem mutattak ösztrogénha-
tást vagy specifikus tüneteket, a mun-
ka folytatásaként további GBH-k be-
vonását tervezzük vizsgálatainkba. 

 

Köszönetnyilvánítás: A munkát az ÚNKP-22-
4-II-MATE/8, ÚNKP-22-5-MATE/6, 2020-1.1.2
-PIACI-KFI-2021-00239, TKP2020-NKA-16 
számú pályázatok támogatták. 
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19Maggi et al. (2019) Sci. Data. 6, 170. 
20Nagy et al. (2019) Environ. Res. 179, 108851. 
21Tóth et al. (2020) Environ. Pollut. 265, 115027. 
22Bakos et al. (2019) Aquat. Toxicol. 208, 157-167.  

P17 
A csíranövénytesztek a fitoremediációs 
célú vizsgálatok egy rendkívül infor-
matív típusát jelentik. Ezek során lé-
nyegi információkhoz juthatunk a fa-
jok rövidtávú szennyezőanyag-
toleranciáját és remediációs képessé-
gét illetően, továbbá segítségükkel 
megteremthetjük a szabadföldi alkal-
mazás lehetőségét.23 Ez utóbbi sike-
ressége extenzív remediációs célú ter-
mesztést is előkészíthet.24 
Tesztünk során kadmium (Cd), cink 
(Zn) vagy Cd és Zn változó koncentrá-
ciói (0, 10, 50, 100, 500, 1000 mg/l) 
által szennyezett desztillált vizes olda-
tokon fejlődő olajrepce (Brassica 
napus), tarka cirok (Sorghum bicolor) 
és szudánifű (Sorghum sudanense) 
vonalainak csírázási képességét vizs-
gáltuk. Előzetesen, korábbi szakiro-
dalmi adatok alapján feltételeztük, 
hogy az olajrepce jelentősen kedve-
zőbb csírázási képességgel rendelke-
zik, mint a két cirokféle, míg utóbbiak 
közül a szudánifű nagyobb fokú fém-

toleranciájának igazolását vártuk. 
Valamennyi faj és koncentráció esetén 
szobahőmérsékleten, három Petri-
csészés ismétléssel dolgoztunk, csé-
szénként 5 db maggal, azokat 24, 72 
és 120 órán át sötétben, 1 ml szeny-
nyezett oldat által nedvesített szűrő-
papíron csíráztatva. Ezen időpontok-
ban lemértük az egyes növények gyö-
kér- és hipokotilhosszát, illetve a csí-
rázott magok száma alapján csírázási 
arányt számoltunk. Az egyes fajok és 
koncentrációk viszonylatában minden 
esetben kontrolloldatot, mint tenyész-
közeget is alkalmaztunk. A csírázási 
paraméterek értékeléséhez átlagérté-
keket és standard hibát számítottunk, 

míg azok fajok és expozíciós idők kö-
zötti eltéréseit kétmintás t-próbával 
elemeztük. Vizsgálatainkat az IBM 
SPSS Statistics 28.0.1.0 és OriginPro 
2018 programok segítségével végez-
tük. 
Valamennyi alkalmazott koncentrációt 
együtt elemezve az expozíciós idő ha-
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tására szignifikáns (p<0,05) különbsé-
geket tapasztaltunk a gyökerek és a 
hipokotil hosszát, illetve a csírázási 
arányt illetően mind az egyes fajok, 
mind azok összevetése esetén. A te-
nyészközegben alkalmazott koncent-
rációkat külön kezelő elemzés során a 
három faj összevetésében 24 óra eltel-
tével valamennyi Cd/Zn-szint esetén 
az olajrepce legnagyobb arányú csírá-
zása volt megfigyelhető. Érdekesség, 
hogy egy nap után a tarka cirok mind-
összesen egyetlen koncentrációkategó-

ria (Cd50-Zn50) mellett mutatta a csí-
rázás jeleit, míg a szudánifű csírázá-
sát bármely nehézfém 500 mg/l vagy 
afeletti koncentrációja erősen vissza-
vetette. 

Kísérleteinkkel bizonyítottuk, hogy a 
három faj eltérő csírázási képességgel 
rendelkezik a különböző Cd/Zn-
szennyezett oldatokon; a legtolerán-
sabb fajként az olajrepcét azonosítot-
tuk, míg a két cirokféle közül remedi-
ációs szempontból a szudánifű bizo-
nyult ígéretesebbnek. Az alábbi min-
tázatok mögött a fémek közötti köl-
csönhatások hatását feltételezzük. 
 

Köszönetnyilvánítás: A projekt megvalósulá-
sát az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
PD_21 OTKA Posztdoktori kiválósági program-

ja (azonosító: 138806) támogatta. 
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23Ranal & Garcia de Santana (2006) Braz. J. Bot. 29, 1-11. 
24Margreiter et al. (2020) Plant Ecol. 221, 1045-1067.  

A humán indukált pluripotens őssejt- 
(hiPSC) alapú 3D struktúrájú model-
lek úttörő innovációt jelentettek a to-
xikológia és a betegségmodellezés te-
rén. Jelenlegi tanulmányunkban egy 

hiPSC-eredetű 3D neuroszféra-modellt 
fejlesztettünk toxikológiai szűrések-
hez, melyek a konvencionális 2D el-
rendeződéshez képest jobban közelítik 
az agyszövet architektúráját. A iPSC-
ből származó neurális kultúrák spon-
tán, önformálódó módon alakulnak ki, 
lehetőséget nyújtva a sejt–sejt-
kapcsolatok tanulmányozására és a 
neuronális rendszerek modellezésére. 
A differenciált neurális 3D kultúrák 

alkalmasak toxikológiai mérések vég-
rehajtására, továbbá nagy áteresztő-
képességű szűrésre is, mely a gyógy-
szerkutatásban csökkentheti az állat-
kísérletek számát, egy olcsóbb és ke-
vésbé időigényes megoldást kínálva. 
Emellett létrehoztunk egy 3D differen-

ciációs protokollt, melyből iPSC-
eredetű mikrogliaszerű sejteket gene-
ráltunk25 A mikrogliasejtek a központi 
idegrendszer immunfunkcióját látják 
el, de neuroprotektív hatásuk is van. 
A differenciálódó sejtek gén- és fehér-
jeexpressziós profilja alapján az elkö-
teleződés és mikroglia-differenciáció 
megfelelően lezajlik, azonban korai 
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érettségű alakot eredményez, mely in-
dokolttá tesz további érlelési lépése-
ket. Az érett alakokra jellemző specifi-
kus markerek jelenléte neuronális ko-
kultúrákban azonban maturáció nél-
kül is detektálható, ami azt jelzi, hogy 
a neurális és asztrocitasejtek jelenléte 
hatékonyan támogatja a mikrogliasej-
tek maturációját. A vizsgálati rend-
szert Alzheimer betegségmodellezésre 
(AD) egy PSEN1 mutációt hordozó be-
tegek mintájával teszteltük, mely so-
rán sikeres neurális 3D tenyészetet 

hoztunk létre. 
Jelen kutatások szerint a légszennye-
zés kiemelt kockázati tényező számos 
neurodegeneratív betegség esetén, 
például Alzheimer- és Parkinson-
kórban, illetve különböző idegrendsze-
ri fejlődési zavaroknál.26 A levegőből 
származó, ultrafinom légszennyező 
részecskéknek való kitettség pro-
inflammatorikus citokinek termelődé-
sét idézi elő a hippokampuszban, me-
lyeket a depresszió kialakulásával 
hoznak összefüggésbe.27  Az okozott 
ideggyulladás a neurodegeneratív be-
tegségek idő előtti kialakulásához ve-
zethet.28 
A közlekedési eredetű, levegőben ke-
ringő szennyezések közül a neurális 
kultúrákon különféle nanoméretű ré-
szecskéket (PM0,1) vizsgáltunk meg. A 

neuronális tenyészetek rövid és hosz-
szabb idejű, ismételt részecskeexpozí-
ciója után vizsgáltuk hatásukat a sej-
tek életképességére és működésére. A 
partikulumok nem befolyásolták szig-
nifikánsan a sejtek túlélését egyik 
mintában sem. Az AD vonal késlelte-
tett differenciációt és érést mutatott a 
kezeletlen mintákban, a partikulumok 
erre gyakorolt hatása további vizsgála-
tokat igényel. 
A kifejlesztett komplex rendszer AD és 
más betegmodellek tanulmányozásá-

ra, illetve toxikológiai mérésekre nyújt 
lehetőséget, továbbá a különböző 
érettségi állapotú kultúrák lehetőséget 
adnak a magzati idegrendszer fejlődé-
si állapotainak tanulmányozására. 
Sikeresen előállítottunk mikrogliasze-
rű sejteket, amelyek a fenti rendszer-
ben az akut és krónikus immunválasz 
modellezésére is lehetőséget nyújta-
nak. 
 

Köszönetnyilvánítás: A kutatást támogatta 
az NKFI Alap 2020-1.1.5-gyorsítósáv-2021-
00016 projektje és az Európai Unió Horizont 
2020 kutatási és innovációs programja a 
825664 (Adair), 814978 (TUBE) és 739593 
(HCEMM) számú támogatási megállapodások 
alapján. 
 

Kulcsszavak: Vörös Kinga, Zana Melinda, 
Dinnyés András, neurális neuroszféra, mik-

roglia, nanoméretű légszennyezők  

25Haenseler et al. (2017) Stem Cell Rep. 8,1727-1742.  
26Genc et al. (2012) J. Toxicol. 782462   
27Sîrbu et al. (2022) Healthcare 10,1170.  
28Fu & Yung (2020) J. Alzheimer’s Disease  77, 701–714.  
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R 
Rachel Carson   84 

regisztrációs jelentés tervezet 91 

Rosa sp.   92 

Roundup Classic  54,67 

 

S 
Sebestyén István  91 

sejtvonalak   67 

Silent Spring   84 

Simon Edina  78,79,80,81,92 
Simon Gergely   19,75 

Sipos Bianka  62,78,79,80,81 

Swietenia macrophylla 79 

Szabó István   82,94 

Szarvas Gábor   39 

Székács András  4,25,32,39,48,54,61,67 
Székács Inna   54,61 

Szendrei Fanni  48 

Szoboszlay Sándor  87,94 

szudánifű   95 

 

T 
Takács Eszter   39,48,61,67 

talajminta   79 

tarka cirok   95 

Tilia * europaea  81,92 

Tóth Gergő   87,94 
Tóthmérész Béla  80,92 
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Tőzsér Dávid   80,95 

transzgenikus   82,94 
trazodone   87 

trimetazidine   87 

 

U,Ü 
Urbányi Béla   82,87,94 
US EPA   84 

UV-szűrő vegyületek  89 

új irányok     4 

üledék    32 

 

V 
vitellogenin   82,94 

vízi ökotoxikológia  67 

Volner Cintia   82 

Vörös Kinga   96 
 

Z 
Zana Melinda   96 

zoocid    13,25 
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