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A bioKontroll 
 
A bioKontroll elektronikus formátumra való 
áttérése sokféle problémával járt. A nyomdai 
lehetőséggel a kiadványszerkesztő programot is 
elveszítettük. Az egyetlen lehetőségünk az 
általánosan használt szövegszerkesztő volt, 
amelynek ez a kéthasábos kiadványtípus a 
teljesítményhatárát súrolta. Különösen 
vonatkozik ez a szakasztörések miatt az 
oldalszámozásra. A cikktípusokra készített 
szerkesztősablonok kitöltése a fej- és láblécek 
területén nehezen kezelhető gondokat okozott. 
Az első elektronikus mintaszám elkészítése sok 
időt vett igénybe. Változtattunk kissé a lap 
megjelenésén is, hiszen elektronikus, színes 
lapot készítünk. 
A szakcikkek mellett rövid közleményeket, 
publicisztikákat, könyvrecenziókat várunk, de 
szemlézünk konferenciák informatív 
összefoglalóiból is. A lappal párhuzamosan 
közösségi oldalt létesítettünk, ahol a megjelent 
számok olvashatók (https://www.facebook. 
com/BioKontroll/). Az egyes lapszámok 
állományai (pdf) ingyenesen letölthetők 
(http://www.ecotox. hu/ecotox2/biocontrol/ 
biokontrol.php). Főbb témaköreink: ökológiai 
gazdálkodás, környezet- és élelmiszer-
biztonság, környezetkémia, ökotoxikológia és 
környezet-egészségügy. 
Az eddig beadott kéziratok – tetemes késéssel – 
évi két összevont számban jelennek meg. 
Minden kézirat esetében feltüntetjük a beadás 
pontos dátumát. Örömmel veszünk 
elektronikus színes ábrákat és képeket, ehhez a 
szerzőknek szóló útmutatót – amely minden 
számunk utolsó oldala – kérjük elolvasni. Kézirat 
az alábbi helyre küldhető: mott@bdarvas.hu. 
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Összefoglalás 

 

Az olyan összetett biopolimerek lebontásához, 

mint a növényi biomassza jelentős részét kitevő 

cellulóz, sokféle enzim kölcsönhatására van 

szükség, amelyek szinergista viszonyban vannak 

egymással. A hatékony lebontáshoz a cellulázok 

mellett szükség van endoglükanázokra, 

cellobiohidrolázokra és cellobiázokra is. Az 

egyes enzimek struktúráját tekintve a 

katalitikus domének mellett a cellulózkötő 

doméneknek is komoly szerepe van a cellulázok 

működésében. A könnyen metabolizálható 

szénforrások általában gátolják a celluláz gének 

expresszióját, a cellulóz és hidrolízistermékei 

pedig indukálják azt. A szabályozás többnyire az 

átíródás szintjén valósul meg különböző 

szabályozó fehérjék közreműködésével. Mivel a 

hidrolítikus enzimek fontos szerepet töltenek 

be az infekció során, ezért ezek aktivitásának 

csökkentése jó stratégia lehet a 

növényvédelemben. Specifikusan a cellulóz 

Summary 

 

The decomposition of complex biopolymers, 

such as cellulose constituting a substantial part 

of plant biomass, requires interactions among 

numerous enzymes, often in synergistic 

relationships with each other. In addition to 

cellulases, endoglucanases, cellobiohydrolases 

and cellobiases are also needed for effective 

decomposition. As for the structure of given 

enzymes, besides the catalytic domains, 

cellulose binding domains also play a significant 

role in the function of cellulases. Easily 

degradable carbon resources usually inhibit the 

expression of cellulase genes, while cellulose 

and its hydrolysis products induce it. Regulation 

normally occurs at the level of transcription, via 

several regulating proteins. Because hydrolytic 

enzymes are of high importance during 

infection, reductions of their activity could be 

an expedient strategy in plant protection. 

Fungicides have not been developed to 

mailto:Toth.Akos@kti.szie.hu
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szintézisét gátló gombaölő hatóanyagokat nem 

fejlesztettek ki, azonban számos példa van 

fungicidek cellulázokat gátló hatására. A 

cellulázaktivitást gátló szerek valamilyen 

módon az enzimek kiválasztását akadályozzák 

meg, vagy olyan anyagcsereutakat gátolnak, 

amelyek feltehetően létfontosságú aminosavak 

szintézisében játszanak szerepet, így in vivo 

általánosan gátolják a fehérjeszintézist. 

specifically inhibit cellulose biosynthesis, but 

numerous examples are seen for cellulase 

inhibitory activity of fungicides. These agents 

either block enzyme secretion or inhibit 

metabolic pathways in the synthesis of 

putatively essential amino acids, and therefore, 

generally encumber in vivo protein 

biosynthesis. 

  
Kulcsszavak: celluláz, endoglükanáz, 

cellobiohidroláz, gombaölő szerek, 

hatásmechanizmus 

 

Keywords: cellulase, endoglucanase, 

cellobiohidrolase, fungicides, mode of action 

 

 

 

A cellulóz a legnagyobb tömegben előforduló 

biopolimer a Földön [Mathew et al. 2008]. A 

növényi biomassza körülbelül 33%-a cellulóz, 

ezért nem meglepő, hogy számos élőlény képes 

a cellulóz lebontására, és így szén- és 

energiaforrásként felhasználni azt. A 

növénypatogének azonban nemcsak 

metabolizálják a cellulózt, hanem lebontása 

révén a növényi sejtfalat is károsítják. A 

növénypatogén gombák a fertőzés során 

mechanikai és enzimatikus bontás segítségével 

juthatnak a növény szöveteibe. Mechanikai 

hatást növényi sejt pórusosságának 

csökkentésével képesek elérni, aminek hatására 

a sejt turgora túlságosan megnő [Howard et al. 

1991]. A növényi sejtfal enzimatikus feltárását 

többféle hidrolítikus enzimtípus teszi lehetővé, 

hiszen a növényi sejtfal összetett szerkezetű. 

Ilyen enzimek például a kutinázok, cellulázok, 

pektinázok, proteázok [Knogge 1998, Aro et al. 

2005]. Igaz ugyan, hogy ezek az enzimek a 

szaprofita szervezetek működéséhez is 

szükségesek, de például az Alternaria 

brassicicola különböző kitináz izoenzimeket 

termel patogén és szaprofita állapotban [Koeller 

et al. 1995]. Mivel a patogenitás szempontjából 

ezek az enzimek kulcsfontosságúak, ezért 

gátlásukkal vagy a szekréciójuk megakadályozá-

sával védekezhetünk a növényi kártevők ellen. 

A gombák cellulázrendszere 

A cellulóz 

A cellulóz lineáris biopolimer, amely 

glükózegységek β-1-4-glikozidos kötésével jön 

létre. A glükózalegységek egymáshoz képest 

180o-kal elfordulva kapcsolódnak össze, így a 

cellulóz ismétlődő sztereokémiai egysége a két 

glükózból felépülő cellobióz. A lánc teljes hossza 

100-14000 glükóz-alegységnyi. A cellulózláncok 

számos intra- és intermolekuláris hidrogénhidas 

kötést létesítenek, a láncok így rigid és vízben 

oldhatatlan rostokat képeznek. A láncok nagyon 

rendezettek, egymáshoz képest párhuzamosan 

helyezkednek el, a kristályos részek között 

azonban elszórtan rendezetlenebb amorf régiók 

is találhatóak. A cellulóz az élő szervezetekben 

elsősorban strukturális alkotóként fordul elő. A 
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sejtfalba épülő cellulóz segít ellenállni a 

mechanikai és az ozmotikus hatásoknak, 

amelyek a növényi sejteket érik. A cellulóz a 

növényi sejtfalban változó arányú hemicellulóz- 

és lignintartalmú mátrixba épül [Béguin & 

Aubert 1994]. 

A gomba eredetű cellulázrendszer elemei 

A cellulázok gyakran mint szekretálódó, 
szabad fehérjék, bontják a cellulózt. Egyes 
baktériumokban és gombákban ezek az 
enzimek a sejtfalhoz kötött celluloszómát 
alkotnak, azonban a gomba eredetű 
celluloszómák részletes felépítése még 
kevésbé ismert [Mathew et al. 2008]. A 
cellulázok β-1,4-glikozidos kötéseket 
hasítanak a cellulózban, aminek hatására 
glükóz, cellobióz és cellooligoszacharidok 
keletkeznek. A cellulázt termelő szervezetek 
rendszertanilag diverz csoportot alkotnak, így 
számos gomba és baktérium is rendelkezik 
ilyen enzimekkel. A gombák cellulázrendszerét 
alkotó enzimek három fő csoportba tartoznak. 
Ezek az endoglükanázok (karboximetil-
cellulázok), a cellobiohidralázok (exoglükanázok) 
és a cellobiázok (β-glükozidázok) [Dashtban et 
al. 2009]. 
Egyetlen cellulózbontó fajban is megtalálható 
az enzimrendszer tagjainak több izoformája is. 
Például az egyik legrészletesebben 
tanulmányozott celluláztermelő szervezet, a 
Trichoderma reesei rendelkezik két 
cellobiohidrolázzal, 8-endo-β-1,4-glükanázzal 
és 7 β-glükozidázzal is. 
Az endoglükanázok (EG) gombáknál főként 
monomer fehérjék, és csak kevésbé vagy 
egyáltalán nem glikoziláltak. Hőmérsékleti 
optimumuk 50-70oC, pH-optimumuk általában 
4 és 5 között van. Az endoglükanázok a 
polimerláncon belüli amorf régiókban 
hasítanak, aminek hatására redukáló és nem 

redukáló végek is keletkeznek. Ezeken a 
redukáló és nem redukáló végeken az eltérő 
szubsztrátspecificitású cellobiohidrolázok 
(CBH) képesek hasítani, így cellobióz- és kisebb 
mennyiségben cellooligoszacharid-egységeket 
hoznak létre. A CBH enzimekre – az EG-khez 
hasonlóan – nem jellemző a glikoziláltság, 
monomer formában vannak jelen, és pH-
optimumuk is azonos az EG-kal. Hőmérsékleti 
optimumuk viszont alacsonyabb, de tágabb 
határok között mozog (37-60oC). A 
cellulózbontás végterméke a glükóz, amit a β-
glükozidázok (BGL) szabadítanak fel 
cellobiózból. A celluláz enzimek között a 
legnagyobb strukturális variabilitással a BGL-
ok rendelkeznek. Némelyek monomer 
formában vannak jelen (pl. Pleurotus 
ostreatus, 35 kDa), mások dimerek (pl. 
Sporobolomyces singularis, 146 kDa), de 
előfordulnak trimer cellobiázok is (Pisolithus 
tinctorius, 450 kDa) [Béguin & Aubert 1994, 
Mathew et al. 2008, Dashtban et al. 2009]. A 
legtöbb BGL glikozilált enzim, és a glikoziláltság 
aránya egyes esetekben (Trametes versicolor) 
meghaladhatja a 90%-ot is. A β-glükozidázok 
lehetnek szabad extracelluláris enzimek, 
intracellulárisak vagy sejtfalhoz kötöttek. 
Ennek alapján a pH-optimumuk is nagyon 
változatos, hőmérsékleti optimumuk 45-75oC 
[Evans 1985, Béguin & Aubert 1994; Mathew 
et al. 2008, Dashtban et al. 2009]. 
A cellulóz hatékony bontását ezek az enzimek 
csak egymással együttműködve képesek 
véghezvinni. A cellobiázok feloldják a 
végtermékgátlás alól az endoglükanázokat és 
cellobiohidralázokat, míg a glükózt a 
gombaszervezet beépíti az 
anyagcserefolyamataiba [Béguin & Aubert 
1994, Mathew et al. 2008, Dashtban et al. 
2009]. Szinergizmus nemcsak egy adott 
szervezet cellulázai között képzelhető el, 
különösen izgalmas lehet a különböző fajokból 
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származó cellulázok közötti együttműködés 
[Szakács-Dobozi et al. 1985]. 
A glikozidos hidrolázok között az egyik 
legnépesebb csoport a cellulázoké. Ezeknek az 
enzimeknek a többsége multidomén protein, 
amelyek katalitikus domének és cellulózkötő 
domének (CBD) kombinációiból állnak. A CBD 
segíti az enzim kötődését a cellulózlánchoz, 
míg a katalitikus domén tartalmazza a 
katalitikus helyet. Jelenleg a katalitikus 
domének struktúrája szerint sorolják a celluláz 
enzimeket családokba és esetenként 
alcsaládokba. Az azonos családokba tartozó 
enzimek biokémiai jellemzői is hasonlóak 
[Béguin & Aubert 1994]. 

A katalitikus domének 

A cellulózbontó mikroorganizmusok az 

evolúció során számos cellulolítikus enzimet 

halmoztak fel, melyeknek specifitása 

különböző. Megkülönböztetünk exo- vagy 

endocellulázokat aszerint, hogy lánc közben 

vagy lánc végen hasítanak. Vannak, amelyek a 

cellulóz amorf régióiban, és vannak, amelyek a 

kristályos részeken hasítanak, de lehet köztük 

különbség abban is, hogy milyen hosszúságú 

láncokat preferálnak. Erre az 

enzimdiverzitásra szükség is van, hiszen a 

szubsztrátok fizikai paraméterei is 

változatosak. A cellulóz struktúrája a lebontás 

alatt is változik, tehát a folyamat 

előrehaladtával különböző típusú enzimekre 

van szükség. Az azonos családba tartozó 

cellulázok rendszertanilag különböző 

szervezetektől is származhatnak, így a 

cellulázgének szekvenciája és az enzimek 

struktúrája nem hordoz filogenetikai 

információt [Béguin & Aubert 1994]. Ez arra 

enged következtetni, hogy a cellulázgének 

valószínűleg horizontális géntranszfer útján 

terjedtek szét ilyen széles körben [Nakamura 

et al. 1986]. 

A cellulázok háromdimenziós struktúrája 

T. reesei fonalas gombából izolált és 

kristályosított cellobiohidroláz II (CBH II) 

röntgendiffrakciós képe szerint az enzim 

alapstruktúráját egy hétszálú β-hordó adja. 

Ennek a struktúrának a C-terminális végén 

elhelyezkedő két hurok alkotja az enzim aktív 

helyét [Rouvinen et al. 1990]. Az Aspergillus 

aculeatus fajból izolált endoglükanáz két 

doménből áll, amelyek között az aktív helyként 

funkcionáló mély árok helyezkedik el. Az első 

domén két antiparallel β-lemezből épül fel, 

míg a második domén egy α-hélixből és egy 

antiparallel β-lemezből áll. A celluláz fehérjék 

geometriája és specifitása között szoros 

összefüggés van. Ha az enzim aktív helye egy 

nyitott hasadékban helyezkedik el, amely 

képes ráülni a cellulázszálra, akkor a celluláz 

endo aktivitású. Az exo aktivitású CBH II aktív 

helye egy majdnem zárt csatornát képez, 

amelybe a cellulázszál a nem redukáló vége 

felől befűződik [Béguin & Aubert 1994] 

A glikozidos kötés bontásának 

reakciómechanizmusa 

Általánosságban a glikozidázok sav–bázis-

mechanizmus segítségével katalizálják a 

hidrolízist, és ez a cellulázok esetében is így 

van. Ebben a mechanizmusban két aminosav-

oldallánc játszik kulcsszerepet. Az első 

aminosav protonálja a glikozidos 

oxigénatomot, míg a második nukleofilként 

szerepel. A reakció kétféleképpen játszódhat 

le: a retenciós enzimek nem változtatják meg 

a szubsztrát konfigurációját, míg az invertálóak 
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igen. A retenciós mechanizmusnál a savas 

oldallánc segítségével első lépésben egy 

oxokarbónium intermedier keletkezik. Ezt a 

nukleofil aminosav stabilizálja, és második 

lépésként egy vízmolekulából származó OH–-

ionnal lép kovalens kötésbe, miközben egy 

proton regenerálja a savas oldalláncot. Az 

inverziós enzimek nukleofil oldallánca egy 

vízmolekulától von el egy protont, az így 

kialakuló OH–-ion egylépéses nukleofil 

szubsztitúció során lép kölcsönhatásba a 

szubsztráttal, miközben a glikozidos kötés 

hidrolizálódik [Sinnott 1990, Béguin & Aubert 

1994]. 

Cellulózkötő domének 

Az enzimek cellulózbontó kapacitása és a 
cellulózhoz való affinitása között szoros 
korreláció áll fenn. Az eddig leírt cellulázok 
mindegyike kapcsolódik valamilyen módon 
CBD-hez, amelyeknek a jelenléte így nagyban 
hozzájárul a kristályos cellulóz lebontásához. A 
hatékony működés érdekében a CBD-k és a 
katalitikus helyek közötti kapcsolatnak 
flexibilisnek kell lennie, hogy az enzim több 
glikozidos kötést is hasíthasson anélkül, hogy 
leválna a szubsztrátról. Ugyancsak a 
hatékonyság érdekében a CBD-k és a 
szubsztrát közötti kötésnek reverzíbilisnek kell 
lennie, ahhoz hogy az enzim haladhasson a 
cellulózszál mentén. 
A cellulázok ezen nem katalitikus doménjei 
gyakran a fehérje valamelyik terminális részén 
helyezkednek el, és a katalitikus részhez 
általában szerin-, treonin- és prolingazdag 
szekvenciával kapcsolódnak. A legtöbb 
cellulózkötő domén, néhány kivételtől 
eltekintve, besorolható négy családba. A 
gombák esetében az eddig azonosított CBD-k 
mind a 2-es típusba tartoznak [Béguin & 
Aubert 1994]. T. reesei CBH I enzimhez tartozó 

CBD 3-D struktúráját NMR spektroszkópia 
segítségével meghatározták. A domén ék 
alakú, egy β-lemezből áll, amelyet három 
antiparallel lánc alkot, ezek között két 
diszulfidhíd található [Kraulis et al. 1989]. Az 
ék egyik oldala hidrofil, a másik hidrofób 
jellegű. Valószínűleg a hidrofil rész teremt 
kapcsolatot a szubsztrát felszínével. Egyes 
rekombináns DNS alapú technikával végzett 
kísérletek szerint a CBD a kristályos cellulóz 
bontásához szükséges, az oldható 
oligoszacharidok hasítását a cellulózkötő 
domének hiánya bizonyos esetekben elő is 
segítette [Hefford et al. 1992]. A különböző 
CBD-k hatása a reakciókörülmények szerint is 
változatos [Stahlberg et al. 1991]. Keveset 
tudni a CBD-k destabilizáló aktivitásáról, de 
feltételezhető, hogy az ékszerű forma nem 
csak az enzim kötődését segíti elő, hanem 
szerepe van a rostok felső rétegeinek 
leválasztásában is. Erre enged következtetni, 
hogy ha pamutrostokat inkubálunk 
Cellulomonas fimi fajból származó CBD-
domének jelenlétében, akkor a rostok felszíne 
rögössé válik, és kisebb mikrofibrillum-
kötegek válnak le a felszínről. Ezek alapján 
tehát a cellulózkötő doméneknek sokkal 
aktívabb szerepük van, mint pusztán az 
enzimek rögzítése a szubsztráthoz [Din et al. 
1991]. 

A cellulázgének szabályozása Trichoderma 

reesei modellszervezetben 

A celluláz enzimeket T. reesei esetében 

indukálható gének kódolják, melyeknek 

szabályozása aktivációs és repressziós 

mechanizmusok által valósul meg. A 

cellulázrendszernek több ismert inducerei is 

léteznek, így például a szoforóz, laktóz, 

cellobióz, δ-cellobióz-(1-5)-lakton és a 

cellulózhidrolízis egyéb oxidált termékei. A 
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laktózzal való indukálás az ipari enzim-

előállítás miatt különösen fontos. Bár az 

indukció mechanizmusa még nem teljesen 

tisztázott, ma már ismert, hogy a galaktóz 

mutarotáz (aldóz-1-epimeráz) aktivitásának 

hiánya kulcsfontosságú a cellulázrendszer 

indukálásában. Ez az indukciós mechanizmus 

glükózzal represszálható, ezt a hatást pedig 

úgy tűnik, hogy transz-glikozilálással lehet 

feloldani. A T. reesei cellobiohidraláz I és II 

promótereit vizsgálva olyan kötőhelyeket 

találtak, ahová aktivátor (pl. ACEII és HAP 

2/3/5) és represszor (pl. CREI) molekulák 

kötődhetnek. Az indukció molekuláris 

mechanizmusa cellulóz jelenlétében még nem 

tisztázott [Mathew et al. 2008]. A 

cellobiohidrolázok és legalább két 

endoglükanáz (eglI és eglII) expresszálásáért 

feltehetően az ACEII szabályozó molekula 

felelős [Aro et al. 2001]. Az ACEI regulátor 

molekula valószínűleg a cellulázgének 

kifejeződését gátolja [Aro et al. 2003]. 

A glükózmediált cellulázrepresszió a CREI-

molekulán keresztül valósul meg, amelynek a 

kötőhelyét a fent említett cellobiohidroláz I és 

II génjének promóterén kívül az egl1 és egl2 

gének promóterén is megtalálták [Kubicek & 

Penttilä 1998, Suto & Tomita 2001]. 

Gombaölő szerek 

A gombaölő szerek alapvető fontosságúak a 

növényi betegségek kontrollálásában [Gullinoi 

et al. 1999]. Ennek a kontrollnak számos módja 

lehet, például különböző fungicid vagy 

fungisztatikus vegyszerek alkalmazása, amelyek 

közül mindig újabb és újabb hatóanyagok és 

szerek kerülnek kereskedelmi forgalomba a 

növénypatogénekkel történő versenyfutás 

során. A gombaellenes szerek hatás-

mechanizmusa nagyon sokféle lehet. A 

növényvédő szerek esetében a környezeti 

terhelés minimalizálása érdekében az a 

kívánatos, ha egy szer minél specifikusabb a 

patogénekre, és minél kevesebbet kell kijuttatni 

belőle a környezetbe. Ezzel szemben ható 

párhuzamos tendencia azonban, hogy a 

specifikus hatásmechanizmus szerint ható 

ágensekkel szemben könnyebben alakul ki 

ellenálló képesség (rezisztencia) [Székács 2006]. 

Mivel a gombafertőzések kulcsmomentuma a 

növények szöveteibe való behatolás, ezért 

kézenfekvő lenne az ezt elősegítő enzimek, így 

például a proteázok, cellulázok, lipázok és 

kitinázok gátlása vagy szekréciójuk 

megakadályozása [Miura et al. 1994, Milling & 

Richardson 1995, Knogge 1998]. A 

fehérjeszekréció módja erősen konzervált az 

eukarióták között, az egyes hatóanyagoknak 

specifikus kötőhelyeik lehetnek a különböző 

szervezetekben, így a fungicid szerek 

specifikusan hathatnak bizonyos 

gombacsoportokra vagy bizonyos fajokra 

[Miura & Maeno 2007]. 

 

Anilino-pirimidinek 

A pirimetanil, a ciprodinil és a mepanipirim az 

anilino-pirimidinek (AP) csoportjába tartozó 

széles spektrumú fungicidek, amelyek nem 

mutatnak keresztrezisztenciát más forgalomban 

lévő fungiciddel [Fritz et al. 2003]. A ciprodinil a 

szürke penész és az almavarasodás mellett 

védelmet nyújt a gabonapatogének széles 

skálája (Pseudocercosporella herpotrichoides, 
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Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, 

Rhynchosporium secalis) ellen is [Gullinoi et al. 

1999]. A két utóbbi különösen hatékony a 

szürke penész (Botrytis cinerea), valamint az 

alma- és körtevarasodás (Venturia inaequalis és 

V. pirina) ellen. Hatásmechanizmusuk 

feltételezhetően a gomba eredetű hidrolítikus 

enzimek szekréciójának gátlásán alapulhat [Fritz 

et al. 2003]. 

A keresztrezisztencia hiánya azt sugallta, hogy 

ez a vegyületcsoport eddig ismeretlen 

hatásmechanizmus szerint működik. Botrytis 

spp. esetében in vitro tesztekben a pirimetanil 

nem gátolta a légzést, a lipidperoxidációt, az 

ozmotikus stabilitást, sem pedig a fehérjék, a 

DNS, az RNS, a kitin vagy az ergoszterol 

bioszintézisét. Botrytis fabae és B. cinerea 

szervezeteket vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 

pirimetanil és a mepanipirim a sejtfaldegradáló 

enzimek szekrécióját gátolják. Korábbi kísérleti 

eredmények alapján az anilino-pirimidinek 

feltételezett célpontja a cisztationin-β-liáz 

(CBL), amely a metionin-bioszintézis egy lépését 

katalizálja. Pirimetanil-kezelés hatására az 

összes aminosav mennyisége nőtt, azonban a 

metionin mennyisége csökkent, miközben a 

cisztationin (a metionin prekurzora) 

felhalmozódott. Rezisztens B. cinerea vizsgálata 

során arra a következtetésre jutottak, hogy az 

ellenállóképességért a dikarboximidek elleni 

rezisztencia génjének mutációjával létrejött új 

gén felelős. Tovább kísérletek azt mutatták, 

hogy az AP-k 0,1 mM koncentrációban gátolták 

a CBL-t, míg Sierotzki és munkatársai [2002] 

ciprodinil esetében a saját kísérleti 

körülményeik között ebben a koncentrációban 

nem tapasztaltak gátlást. Az L-cisztationinnal 

analóg L-α-2-amino-etoxi-vinil-glicin (AVG) 

CBL-t gátló hatása azonban túl alacsonynak 

mutatkozott ahhoz, hogy megerősítse a 

feltételezést, miszerint az AP-k elsődleges 

célpontja a CBL lenne. A rezisztens és a nem 

rezisztens fenotípusú B. cinerea CBL-t kódoló 

génjének (metC) szekvenciaelemzése sem 

támasztotta alá a kezdeti feltételezést. További 

kísérletekben megpróbálták kizárni, hogy az AP-

k gátolják a metC gén átíródását, de a gén 

feltehetően alapvetően alacsony expressziós 

szintje miatt nem jutottak eredményre [Miura & 

Maeno 2007]. 

Egy a mepanipirim (N-(4-metil-6-prop-1-inil-

pirimidin-2-il)-anilin) hatásmechanizmusát 

tanulmányozó másik munka megállapította, 

hogy ez a fungicid rendkívül hatékony B. 

cinerea-fertőzés ellen, de nem eredményes 

Cochliobolus miyabeanus ellen, annak ellenére, 

hogy az utóbbi faj növekedését jobban gátolta 

mint az előbbiét. Tehát a fertőzés in vivo 

kontrollálása mepanipirimmel nem kapcsolódik 

az in vitro elért micéliális növekedésgátláshoz. 

Pektinázszekrécióra gyakorolt hatást tekintve B. 

cinerea esetében 0,1-1 μg/ml koncentrációban 

is gátló hatású volt, míg 100 μg/ml 

koncentrációban sem gátolta a szekréciót C. 

miyabeanus fajban. Mivel a B. cinerea jóval 

nagyobb mennyiségben termeli a pektinázt, 

mint a C. miyabeanus, ezért ez a tény azt 

sugallta, hogy a mepanipirim in vivo hatása a 

sejtfaldegradáló enzimek szekréciójának 

gátlásán, míg a micéliumnövekedés 

akadályozása in vitro egy másodlagos 

mechanizmuson alapul. Ez a másodlagos 

mechanizmus feltételezhetően a növekedési 

szubsztrátok (glükóz, aminosavak) felvételének 

gátlása, habár ennek hatékonysága kisebb, mint 

az in vitro micéliális gátlás alapján várható, és 
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eltérő volt a különböző szervezeteknél. Ennek az 

eltérésnek az okát keresve három gombafajnál 

vizsgálták a mepanipirim felvételét, de nem 

találtak különbséget a C. lagenarium, a C. 

miyabeanus és a B. cinerea esetében. A 

mepanipirim kisebb mértékben gátolja a 

spóraképzést is [Miura & Maeno 2007]. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy sok 

fungicid vagy fungisztatikus szer in vivo 

hatékonyságát nem lehet pontosan 

megbecsülni in vitro tesztekből. 

Ugyancsak a pirimetanil és a ciprodinil 

hatékonyságát vizsgálták Penicillium digitatum 

és B. cinerea szervezeteken egy másik 

kísérletsorozatban. Az aminosavakkal dúsított 

tápközegben mindkét szer toxicitása csökkent 

mindkét patogénnél, azonban a P. digitatum 

esetében az aminosavak hatása szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint a másik gomba 

esetében. A szerzők ebből arra következtettek, 

hogy a P. digitatum esetében a két használt AP 

célpontja nem a metionin-bioszintézis [Kanetis 

et al. 2008]. 

Fenoltartalmú vegyületek 

A fenoltartalmú vegyületek antimikrobiális 

hatása régóta ismert, ez a hatás a fenol 

fehérjedenaturáló hatásából fakad 

[Puupponen-Pimiä et al. 2001, Heinäaho et al. 

2006;]. A Caesalpinia cacalaco Mexikó csendes-

óceáni partjainál honos fa, amelynek tanninsav- 

(C76H52O46) és gallsav- (3,4,5-trihidroxi-

benzoesav) tartalma magas [Veloz-García et al. 

2010]. A közönséges bab egyik legnagyobb 

veszteségeket okozó, világszerte elterjedt 

gombakártevője a Colletotrichum 

lindemuthianum. Veloz-García és munkatársai 

[2010] a Caesalpinia cacalaco örökzöld faféléből 

nyert fenoltartalmú vegyületek C. 

lindemuthianum celluláz- és poligalakturonáz-

aktivitására tett hatását is vizsgálták in vitro és 

in vivo körülmények között. A fajhoz tartozó 

patogén és egy nem patogén törzset vizsgálva 

megállapították, hogy azok hasonló szinten 

termelik mindkét enzimet, illetve a tanninsav és 

a gallsav is hatékonyan csökkentette az 

enzimaktivitásokat a kísérletben alkalmazott 

koncentrációkban (70, 210 és 350 μg/ml). Az 

eredmény jól tükrözi, hogy a fenolos vegyületek 

képesek kovalens és nem kovalens kapcsolatot 

létrehozni számos fehérjével (így a sejtfalat 

degradáló szekréciós proteinekkel is), amin 

keresztül hatékony gátjai lehetnek a 

patogénfertőzéseknek [Chung et al. 2008]. 

A mikrotubulusrendszer gátlásán alapuló 

gombaölő szerek 

A hidrolitikus fehérjék sok esetben 

extracelluláris enzimek, amelyeket a 

gombaszervezetnek szekretálnia kell a növényi 

sejt bontásához. A fehérjekiválasztás gátlása a 

patogén gombák elleni hatékony védekezés 

lehetséges módja lehet. Mivel a gombák is az 

eukarióta szervezetek közé tartoznak, a 

fehérjeszekréció is hasonló mechanizmus 

szerint működik náluk: a fehérje a durva 

endoplazmatikus retikulumban szintetizálódik, 

ahonnan a Golgi-apparátusba kerül, majd 

vezikulumokba csomagolva a 

plazmamembránon át kerül a periplazmatikus 

térbe. Innen azután vagy a külvilágba 

szekretálódik, a sejtfalhoz kapcsolódik, esetleg a 

periplazmatikus térben marad. Csakúgy, mint a 

többi eukariótára, a gombákra is jellemzőek a 

fehérjék poszttranszlációs módosításai. A 

vezikulatranszport módja a hifákban nem 
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teljesen ismert, de feltételezhetően a 

citoszkeletonrendszer segítségével történik, 

beleértve a mikrotubulusokat is [Brada & 

Schekman 1988]. 

A benomyl (metil-benzimidazol-2-il-karbamát, 

MBC) hatóanyag nagy affinitással kötődik a 

gomba eredetű tubulinokhoz, és gátolja a 

mikrotubulusok polimerizációját. Mivel a 

mikrotubulusrendszer elengedhetetlen a 

sejtosztódáshoz, ezért a benzimidazol típusú 

fungicidek sejtosztódást gátló hatást is 

mutatnak. 

Pedregosa és munkatársai [1995] az MBC 

hatását vizsgálták a Cladosporium cucumerinum 

szervezeten, és azt tapasztalták, hogy 

szubletális dózisban alkalmazva a szert, a savas 

és alkalikus foszfatázok mennyisége nőtt a 

tenyésztő médiumban, habár a gomba 

növekedése redukálódott. A fehérjék mintázata 

elektroforézis után eltérő volt a fungicid 

jelenlétében. A mikrotubulusrendszert 

immunfluoreszcens technikával vizsgálva azt 

tapasztalták, hogy a kezelés hazására az apikális 

csúcsnál a tubulinpozitív festék alacsonyabb 

jelet adott. 

Torralba és munkatársai [1996] ugyancsak az 

MBC hatását vizsgálták savas foszfatáz, α-

galaktozidáz és β-galaktozidáz szekréciójára 

Aspergillus nidulans esetében. A kísérletekhez 

egy vad típusú és két benomyl-rezisztens 

mutáns törzset használtak. Szubletális dózisban 

használva az MBC hatására vad típusú 

törzseknél a vizsgált enzimaktivitások 

csökkentek. A savas foszfatáz és az α-

galaktozidáz szekréciója ugyancsak csökkent, 

mint ahogyan a sejtfalhoz kötött α-galaktozidáz- 

és β-galaktozidázaktivitás is. A két rezisztens 

törzsnél csak az előzőekhez képest nagyobb 

dózisokat alkalmazva jelentkeztek a gátló 

hatások. Ez az eredmény azt sugallta, hogy a 

mutáns törzseknél alternatív szekréciós út 

alakulhatott ki, amelyben talán az 

aktinfilamentumoknak és a miozin I fehérjének 

lehet szerepe. 

Egyéb, cellulázaktivitást gátló gombaölő 

szerek 

A rizs üszkösödését okozó Rhizoctonia solani 

patogén celluláztermelését és a termelt 

cellulázok aktivitását vizsgálták hét különböző 

fungicid esetében (benomyl, carbendazim, 

chloroneb, kitazin, edifenphos, thiabendazole, 

nedvesíthető ceresan). Az eredmények szerint 

mind a hét fungicid gátolta a celluláztermelést, 

de leginkább a carbendazim és az edifenphos. A 

cellulázaktivitás teljesen megszűnt a 

carbendazim és a thiabendazole használatakor 

[Kannaiyan 1988]. Afrikában nagy jelentőségű 

szénhidrátforrás a Colocasia esculenta és a 

Xanthosoma sagittifolium növények gumói, 

melyeknek felhasználását leginkább a 

Sclerotium rolfsii patogén gomba korlátozza 

[Ohazurike 1996]. A cikk szerzői benomyl, 

cupravit, mancozeb, iprodione fungicidek 

hatását nézték a S. rolfsii cellulázaktivitására. A 

gomba eredetű rothadást leginkább a 

mancozeb hatóanyagú (Dithane M-45) 

kezeléssel sikerült megelőzni, ez a szer azonban 

kevésbé hat a cellulázaktivitásra, ugyanis a 

leghatékonyabb enzimgátlást az iprodione 

mutatta, amit a benomyl követett. 
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Summary 
 

Bacterial endotoxins of Bacillus thuringiensis is applied for plant protection purposes. Cry toxins 

are of diverse proteins, at least 50 subgroups of which are known. Their sequences show five 
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toxcicity, while the C-terminus part is built within the protoxin domain, as is not found in the 

smaller toxin proteins. Within Cry toxins comprising of three domains, domains I, II and II consist 
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A Bacillus thuringiensis spóraképző 

talajbaktérium, amely rovarlárvákat 

megbetegítő (patogén) kristályos fehérjét (Cry-

toxin) termel. A lárva belében, az emésztés 

során a protoxin (a toxin előanyaga) aktív 

toxinná alakul. A baktérium spóráit és 

endotoxinját (parasporális test) – mint 

mikrobiális eredetű rovarölő szert – az 1950-es 

évek óta használják növényvédelmi 

technológiákban és szúnyogirtásban (pl. 

Bactucid, Dipel, Novodor, Vectobac). A Cry1-

toxinok elsősorban lepkelárvák, a Cry3-toxinok 

bogárlárvák, míg a Cry4 toxinok csípőszúnyogok 

lárvái ellen mutatnak kiemelkedő 

hatékonyságot. Cry1- és Cry3-toxinokat termelő 

genetikailag módosított növényfajták 

termesztése az amerikai földrészen elterjedt 

[Takács és mtsai 2009]. A Cry-toxinok 

emlősökre, közöttük az emberre nézve 

általában ártalmatlanok. Immunszupresszált 

emberekben kontakt gyulladásos folyamatokat 

indíthat el. Egy alkalommal Bacillus cereus által 

okozott bélhurut-járványban is észlelték az 

előfordulását. 

A toxingének (cry) nagy variációs tárházát adják 

a különböző fajspecifitások molekuláris 

hátterének, ugyanis mindegyik fehérje csak egy 

vagy néhány rovarcsoportra (rendszintű 
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specifitás) toxikus [Darvas 1999], így nem csoda, 

hogy a Cry-toxinok legalább 50 alcsoportot és 

több mint 200 tagot foglalnak magukba. 

A Cry-toxinok elsődleges szerkezete. Bár a 

doménok szerkezetének tanulmányozása nem 

igényli a fehérjék szerkezetének széleskörű 

ismeretét, de egy közvetlenebb megközelítés 

már erősen függ a szerkezeti tulajdonságoktól. 

A Cry1-toxinfehérjék aminosav-összetételének 

átfogó vizsgálata jelentős azonosságot (>90%) 

mutatott a molekula C-terminális részének 

körülbelül 600 és 1150 gyök közötti szakaszával. 

A kristályfehérjék toxikus szakaszát övező N-

terminális rész sokkal kevésbé állandósult, 

csupán 40-90% közötti az azonosság. A Cry1-

toxinok ezen két régiója két különböző domén 

szerkezetet képvisel. A protoxin N-terminális 

fele kimondottan hidrofób, míg a C-terminális 

fele túlnyomó részt hidrofil tulajdonságú. Mivel 

16 cisztein-gyök van jelen a Cry1A(c) 

protoxinban az első 28 aminosav és a protoxin 

C-terminális felének eltávolításával keletkező 

tripszin-rezisztens toxinszakasz nem tartalmaz 

ilyen gyököt. Sőt, a 16-ból 12 gyök helyhez 

kötött. A Cry-protoxin molekulák között 

kialakult diszulfid hidak által létrehozott dimer 

szervezetek jeleit figyelték meg a kutatók, ami 

azt sugallja, hogy a protoxinnak ez az állandó 

része szerepet játszhat a protoxin kristály 

(parasporális test, delta-endotoxin) 

kialakulásában és a kristályok különleges 

oldódási tulajdonságainak fenntartásában. 

Ráadásul a 34 lizin gyökből csak 3 maradt a 

tripszin által létrehozott Cry1A(c) toxikus 

szakaszában. Az a tény, hogy a toxikus szakaszok 

ellenállnak a további tripszin általi lebontásnak, 

azt jelzi, hogy a három megmaradó lizin gyök és 

az arginin gyökök hozzáférhetetlenné válnak. Az 

ismeretlen összetevőkből álló toxikus szakaszok 

keverékében levő 24 tirozin gyökből körülbelül 

12 módosítása eredményezett csökkenést a 

citolitikus aktivitásban, míg a lizin és cisztein 

gyökök módosítása nem volt hatással a 

toxikusságra. Ez jelzi, hogy a triozin gyök a 

toxikus molekula felszínén helyezkedik el [Visser 

és mtsai 1993]. 

Az N-terminális toxikus szakasz ki- és 

visszatekeredése a C-terminális protoxin résztől 

függetlenül történik és a toxikus szakaszban 

nem vezet komolyabb változáshoz, bár kisebb 

alakbeli változást mutatnak a Cry1A(c) 

protoxinjának és toxikus szakaszának 

termoanalitikai vizsgálati eredményei. Mint a 

két különböző szegmensből felépülő protoxin, a 

tripszin-rezisztens toxin is a protoxin 

molekulának az N-terminális felén helyezkedik 

el, és ily módon távoli doménekből épül fel. A 

Cry1A(c), a Cry1A(b) és a Cry1C a toxikus 

szakaszokra vonatkozó kutatások – hasonlóan a 

protoxinoknál leírtakhoz – két vagy három 

független szerkezeti domén azonosításához 

vezettek, melyeket nagy valószínűséggel a 

többé-kevésbé proteáz-érzékeny régiók 

kapcsolnak össze. A toxikus szakaszok 

proteolízisénél különböző proteázokat 

használva enyhe denaturáló körülmények 

között két nagyobb szakasz jön létre. Az N-

terminálisok szekvencia analízise azt mutatta, 

hogy az egyik szakasz a toxin molekula N-

terminálisából származik, míg a másik a 371-

373. (CryA(b)), illetve a 327. (Cry1A(c)) 

szekvencia szakaszon kezdődik. A Cry3A röntgen 

krisztallográfiás eredménye viszont nem 

erősítette meg azt a hipotézist, hogy ezek a 

helyek a két fehérje domént összekötő régióban 

vannak. A Cry3A-toxin molekula első és második 
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szakasza közötti kötésen történő kezdeti 

hasadását a C-terminális szakasz N-

terminusának korlátolt feltárása követi, ami 

tisztázhatja a tekeredéssel megegyező irányban 

levő gyökök azonosságát. Egy másik feltevés 

lehet az, hogy a két fehérje domént összekötő 

szekvenciák nem feltétlenül érzékenyek a 

proteolízisre, és hogy ez a két paraméter nem 

mindig következik be [Visser és mtsai 1993]. 

A Cry-toxinok másodlagos szerkezete. A Cry-

toxin szakaszok másodlagos szerkezetének 

modelljét is létrehozták a négy fő csoportba 

tartozó hét különböző kristály fehérje 

elsődleges szerkezetének elemzése alapján. A 

sok elágazásuk ellenére is előállítható egy közös 

szerkezet, ami előrevetíti, hogy a toxikus 

szakaszok N-terminális felei alfa-helixekben 

viszonylag gazdag szerkezetek és a C-terminális 

rész váltakozó béta-szálat és csavar szerkezetet 

tartalmaz. Ráadásul az N-terminális rész állandó 

hidrofóbikus mintázatot mutat, míg a C-

terminális rész kevésbé hidrofób. Ezek az 

eredmények teljes összhangban állnak a Cry3A-

toxin szerkezetének krisztallográfiás vizsgálati 

eredményével, ami egy, hét amfifil (jól 

elkülöníthető poláros és apoláros régiókkal 

rendelkező molekula) és hidrofób alfa 

helixekből álló N-terminális domént és további 

két, főként béta-szálakból álló domént mutat. 

Ha a Cry1-toxinoknak hasonló a 

háromdimenziós szerkezete, akkor az első 

domén 29-260, a második 260-460, míg a 

harmadik domén 460-620 szekvencia szakaszig 

terjed. 

A Cry-toxinok szekvencia sorrendje öt, 

egymástól változatos hosszúságú szekvenciák 

által elválasztott, állandósult blokkot mutat. A 

Cry2-fehérjetoxinok csak az első blokkban 

hasonlítanak. A Cry3A szerkezete azt sugallja, 

hogy az első állandósult blokk a központi helix 

hidrofóbicitásának fenntartását szolgálja, míg a 

többi a három, a toxikus szakaszú domén közötti 

interakcióban vesz részt. A szekvenciák 

összehasonlítása alapján egy lehetséges 

transzmembrán szekvencia jelenléte szükséges 

a Cry1 és a Cry2 toxikus szakaszának N-

terminusa közelében, bár ebben a régióban csak 

a hidrofób tulajdonság, nem pedig az aktuális 

szekvencia állandósult. A Cry3A szerkezete a 

hipotézisnek csak azt a részét erősíti meg, ami 

szerint ez a régió a doménnek azt a szakaszát 

alakítja ki, amelyik a számos lehetséges 

membrán-közi szakaszt tartalmazza. 

Cry-toxinok egyik fő csoportja gömb alakú 

molekulákból áll, melyekhez egyetlen szállal 

kötődő három szerkezeti domén kapcsolódik. 

Ennek a csoportnak az egyik tulajdonsága, hogy 

két eltérő hosszúságú protoxinja van és a 

protoxinok egyik nagy csoportja körülbelül 

kétszer olyan hosszú, mint a toxinok többsége. 

A hosszú protoxinban található C-terminális 

nyúlvány nélkülözhetetlen a toxicitás 

kifejtéséhez és fontos szerepet játszik a 

baktériumokban levő parasporális test 

kialakulásában [de Maagd és mtsai 2001]. A hat 

különböző (Cry1Aa, Cry2Aa, Cry3Aa, Cry3Bb, 

Cry4Aa és Cry4Ba) három doménnal rendelkező 

Cry-toxin szerkezetét röntgensugaras 

krisztallográfiával határozták meg. Ezen 

szerkezetek nagy hasonlóságot mutattak a 

három doménes szerkezeti egységen belül, ami 

arra enged következtetni, hogy hasonló a 

hatásmechanizmusuk [Schnepf és mtsai 1998]. 

Az N-terminális spirális domén (domén I) – 7 

alfa-helixből álló köteg, melyből a középső 

alfa5-ös hidrofób és a körülötte levő 6 amfifil 
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helix – felelős a membránhoz való tapadásért és 

a pórusok kialakulásáért. A domén II három 

párhuzamos és ellentétes irányú béta-lapból áll, 

a domén III pedig egy béta-szendvicsből. A 

domén II-ben és domén III-ban érintett 

területek részt vesznek a Cry-receptorral való 

kötődésben. A domén I szerkezeti hasonlóságot 

mutat más pórus-kialakító toxinokkal, mint pl. 

N- és diftéria-toxin, ami megerősíti a domén I 

pórusképző szerepét. A domén II esetében 

számos szénhidrát kötő fehérjével (mint pl. 

vitelline, lectin, jacalin) való szerkezeti 

hasonlóságról számoltak be [de Maagd és mtsai 

2003]. A domén III más szénhidrát kötő 

fehérjével (cellulóz, 1,4-ß-glükonáz, C-galaktóz) 

mutat hasonlóságot. Ezek a hasonlóságok azt 

sugallják, hogy a szénhidrátoknak fontos 

szerepe lehet a három doménű Cry-toxinok 

hatásmechanizmusában. 

A Cry3A és a Cry1Aa is három doménből áll. A 

domén I hét párhuzamos, de ellentétes irányú 

alfa-helixből álló kötegből áll, amiben az 5-ös 

helixet körül öleli a többi hat helix. A domén II 

három párhuzamos, de ellentétes irányú béta-

lapból áll és tipikus “görög kulcs” formájú, 

úgynevezett béta-prizmába rendeződik. A 

domén III piskótatekercsre emlékeztető béta-

szendvicset formáló két csavart párhuzamos és 

ellentétes irányú béta-lapból áll [Schnepf és 

mtsai 1998]. 

Cry-receptorok. Az egyes Cry-toxinok általában 

egy renden belül csak néhány fajra hatnak 

mérgezően. Kutatások szerint a középbél 

hámsejtjeiben levő receptoroknak meghatározó 

szerepük van a Cry-specifikusságban. A 

receptorok közül a lepkeféléknél azonosított 

aminopeptidáz N (AP) receptort és a cadherin-

szerű receptort jellemezték eddig a legjobban. 

De léteznek még az alkalikus foszfatázokat, a 

270-kDa-os glikokonjugátum és a 252-kDa-os 

fehérjéket is magukba foglaló receptorok. 

12 különböző lepkefélével kapcsolatban idáig 38 

különböző AP-ről számoltak be. Az AP-k 

szerkezeti felépítésük és Cry-kötő 

tulajdonságaik alapján öt csoportba oszthatók. 

Bár 17 különböző AP-ről írták, hogy kötődik a 

Cry-toxinhoz, addig csak kettőről sikerült 

bebizonyítani, hogy élő szervezetben is képes a 

toxinhoz kötődni. Ezzel ellentétben számos 

cadherin-szerű fehérje kötődik a Cry-toxinokhoz 

és így a szervezetben is méreggé válnak. A 

cadherin gén megszakítása kapcsolatba hozható 

a toxin rezisztenciával. Mindazonáltal a 

lepkefélékre specifikus Cry-toxinoknak csak egy 

kis része mutat interakciót a cadherin-szerű 

fehérjékkel. 
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2,4-D (2,4-dichlorophnoxyacetic acid) is the most commonly used auxin type herbicide active 

ingredient nowadays. At low concentrations it exerts plant growth promoting activity, however, at 

high concentrations it is a defoliant, acting mostly on dicotyledonous plants. When applied at 

recommended dosages, it is not toxic to the terrestrial and aquatic micro- and macroorganisms. Of 

all auxin type active ingredients, mutagenicity of 2,4-D has been surveyed to the highest extent. It 

showed mutagenicity in certain tests e.g., it caused reverse mutation in Saccharomyces cerevisiae 

yeast, and chromosome aberrations in Vicia faba bean. Similarly, to most phenoxyacetic acid type 

herbicide active ingredients, 2,4-D may also be contaminated with TCDD (is classified as a Group 1 

carcinogen by the IARC), formed as side-products during the synthesis of phenoxyacetic acids. 

  
Kulcsszavak: 2,4-D, fenoxi-ecetsav, gyomirtó, 

TCDD, karcinogén 

Keywords: 2,4-D, phenoxyacetic acid, 

herbicides, TCDD, carcinogen 

 

Az 1942-es felfedezését két évvel követően, 

1944-ben a piacon megjelenő 2,4-D máig az 

egyik legnépszerűbb auxinhatású gyomirtó. A 

karbonsavak és savszármazék növényvédő 

szerek a kétszikű gyomokat szelektíven irtó 

hatóanyagok, melyek kisebb mennyiségben a 

természetes auxin növényi hormonhoz 

hasonlóan serkentik a növény növekedését, 

ezért az auxinhatású gyomirtók közé sorolják 

ezeket. Hatásuk szelektív a kétszikűekre. 

Kevésbé hatásosak a fűfélék keskeny, felálló 

levelein, ahonnan könnyen leperegnek. A 

kijuttatott hatóanyag a növény szállítórendszerén 

keresztül (bazipetális transzlokáció) eljut a 

gyökér szöveteibe is, ahol a növekedési 

folyamatokat megzavarja. A 2,4-D igen kis 

mennyiségben elősegíti a növényzet 

növekedését, nagyobb mennyiségben viszont 

defóliáns hatású. 

A szintetikus auxinszármazékok a sejtosztódást 

és a megnyúlásos növekedést serkentik. A 

megnövekedett metabolikus folyamatok 

kimerítik a növény tartalékait, felborul az 

energiaforgalma. A növekedés koordinálatlanná 

válik, a hajtások torzak, törékenyek lesznek. A 

növekedésben lévő gyomok jobban károsodnak. 
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Az auxinhatású herbicidek egyaránt felszívódnak a 

gyökéren és a levélen keresztül is, és a 

szállítóedényeken keresztül transzlokálódnak. A 

készítmények jobban hatnak a növények 

asszimilációs időszakaiban, ez az egyik oka 

szelektivitásuknak. A gabonafélék a bokrosodási 

időszakban erőteljesen lecsökkentik a növekedés 

ütemét, így a kipermetezett 2,4-D csak a kétszikű 

gyomokra hat. 

A 2,4-D hatóanyagú gyomirtókat főként kétszikű 

gyomok irtására használják gabonakultúrákban, 

így búza-, kukorica-, rizs- és cirokföldeken, 

valamint füvesített területeken. Szintén széles 

körben elterjedt a használata egyéb 

gyomirtókkal keverve gyümölcsösökben, 

erdőkben. 2009-ben a következő Magyarországon 

engedélyezett készítményekben volt megtalálható 

hatóanyagként: Dezormon, Dicopur D Prim, 

Dikamin 720 WSC, DMA-6, Esteron 60, Maton 

60, Solution és U 46 D-Fluid SL. Fő hazai 

forgalmazók: Dow AgroSciences, Niketrans Agro 

+ Bau Kft. (Rokita-Agro) és a NuFarm. 

A 2,4-D környezeti viselkedése. A 2,4-D 

felhasznált formázott készítményei közül annak 

sói jobban oldódnak vízben, mint a savas 

formája. Emellett használják észterszármazékát 

is, mely szerves oldószerekben jól oldható 

[WHO 1987]. A 2,4-D környezeti viselkedését és 

élelmiszerekben való megjelenését az 

Egészségügyi Világszervezet áttekinti, és éves 

jelentéseiben rendszeresen közzéteszi [WHO 

1998]. A 2,4-D elvileg nem mondható 

perzisztensnek, hiszen könnyen lebomlik mind 

talajban (DT50 = 13 nap), mind vízben (DT50 = 8-

25 nap). Ugyanakkor mobilitása nagy, akár a 

talaj C zónájáig is eljuthat. A gyors degradációt 

talajban elsősorban annak szervesanyag-

tartalma, a mikrobiális tevékenység, valamint a 

talaj fizikális tulajdonságai, úgymint szerkezete, 

pH-ja és hőmérséklete befolyásolják. Mindezeknek 

ellentmond, hogy a hazai egyik leggyakoribb 

talajszennyező, de vízszennyezőként is ismert 

[Székács és Darvas 2006, Maloschik et al. 2007]. 

Toxicitása mikroorganizmusokon. Az ajánlott 

dózis alkalmazása esetén a 2,4-D általában nem 

toxikus sem a vízi, sem a szárazföldi 

mikroorganizmusokra. Igen magas (400 mg/l) 

koncentrációi mellett az algák nitrogénfixációs 

képességét csökkenti. A 2,4-D koncentrációjának 

növekedésére a talaj felső rétegeiben élő 

nitrogénkötő algák reagálnak a 

legérzékenyebben. Szintén gátló hatású minden 

típusú talajban élő gombára 25-50 mg/l 

dózisban [WHO 1987]. 

Toxicitása vízi szervezeteken. A 2,4-D 

alkalmazása során, az ajánlott dózis mellett a 

vízbe kerülő várható koncentráció maximálisan 

50 mg/l, ez a legtöbb vízi szervezet számára 

messze a toxikus dózis alatt van. A diklór-fenoxi-

ecetsav, valamint sója kevésbé toxikus vízi 

szervezetek számára, mint ennek észteresített 

formája, mely halak számára könnyebben 

felvehető. A víz hőmérsékletének 

növekedésével a fajok érzékenysége is megnő. 

Szintén befolyásoló tényező lehet a víz 

keménységi foka [WHO 1987]. A NOEL (a 

legnagyobb, még hatást ki nem váltó dózis) 

mértéke halak esetében eltérő, az ismert 

dózisok 1 mg/l (Oncorhynchus kisutch) és 50 

mg/l (Oncorhynchus mykiss) között találhatóak. 

A kétéltűek lárvái közül a vizsgált fajok jól 

tolerálják a 2,4-D jelenlétét vízben, a 96 órás 

LC50 érték esetükben 100 mg/l felett volt. 

Toxicitása szárazföldi szervezeteken. Szemben a 

vízi szervezetekkel, a szárazföldi rovarok 

számára a 2,4-D észteres formája kevésbé 
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toxikus a vegyület sójánál. Mézelő méhek 

esetében már kis mennyiségű kipermetezett 

szer is reprodukciócsökkenést okozhat. 

Madarak esetében gyengén vagy egyáltalán 

nem mutatkozott a vegyület toxikusnak a 

vizsgálatokban, az LD50 érték 1000 mg/ttkg 

vadkacsa, 272 mg/ttkg fácán esetében. A 

legtöbb tanulmány, mely madártojásokat 

vizsgált 2,4-D-vel befecskendezve vagy 

lepermetezve, nem talált negatív hatást. Ettől 

eltérően eredményeket kaptak vadkacsa-

tojásokon: ezekbe fecskendezve 5 mg 2,4-D-t az 

85%-ban csökkentette, 10 mg pedig 100%-osan 

gátolta az embriók kifejlődését [WHO 1987]. 

Mutagenitás. A 2,4-D a leggyakrabban vizsgált 

növényvédőszer-hatóanyagok közé tartozik, 

napjainkig számos mutagenitástesztet végeztek 

rajta. E tesztek javarészt negatív eredményt 

adtak, így például Ames-tesztben vizsgálva sem 

Salmonella, sem Escherichia coli törzsek 

esetében nem volt detektálható a mutagén 

hatás. Néhány tesztben azonban a vegyület 

mutagénnek mutatkozott, például Saccharomyces 

cerevisiae élesztőn reverz mutációt, Vicia faba 

növényen kromoszómaaberrációt mutatott. 

Szintén pozitív eredménye volt az egér 

csontvelősejtekkel végzett in vivo teszteknek 100 

mg/ttkg dózisnál. In vitro teszteknél megfigyelték 

a vegyület hatásaként a testvérkromatidák 

kicserélődését, ugyanakkor a teszteket in vivo 

körülmények között elvégezve patkány, egér, 

hörcsög és ember esetében is negatív 

eredményt kaptak [WHO 1987]. Szintén 

mutagén hatást találtak Kaya és munkatársai 

[1999] 10 mM dózisban Smart-tesztet 

alkalmazva, mely Drosophila melanogaster 

szárnysejtjeinek mutációját detektálja. 

Humán toxikológia. Az Egészségügyi 

Világszervezet, a WHO 2004-es besorolása 

szerint a 2,4-D humán egészségkárosító hatása 

a II-es kategóriába tartozik, azaz mérsékelten 

veszélyes [WHO 1987, 2009]. Ez az eredmény a 

hatóanyag környezeti viselkedését és 

élelmiszerekben való megjelenését áttekintő 

éves jelentésekben is megerősítették [WHO 

1998]. A 2,4-D a szervezetbe nemcsak per os 

kerülhet, de könnyen abszorbeálódik a bőrön 

keresztül, illetve respiráció útján is. Az emlősök 

szervezetében a vegyület gyorsan kiválasztódik 

a vizelettel, javarészt metabolikus átalakítások 

nélkül. Felezési ideje a szervezetben emlősök 

esetén 10-20 órára tehető. Patkánynak 1 

mg/ttkg dózisban per os adagolva a hatóanyag 

legmagasabb szintjeit 6-8 óra után lehet mérni a 

szervekben, így a vérben, májban, vesékben és 

a tüdőben. Alacsonyabb koncentráció mérhető 

az izom- és agyszövetben. 24 óra elteltével a 

szövetekben már nem mutatható ki a vegyület. 

Számos nemzetközi tanulmány vizsgálta a 

mezőgazdasági dolgozók körében a non Hodkin-

típusú limfóma (NHL) okozta halálozást, és a 

legtöbb esetben azt találták, hogy ennek aránya 

korrelál a 2,4-D alkalmazásával, vagyis minél 

több napot töltöttek a gazdák a 2,4-D 

alkalmazásával, annál nagyobb gyakorisággal 

diagnosztizálták náluk a NHL kórképet [Zahm & 

Blair 1992]. A 2,4-D, és a benne szennyezettségi 

profilként jelen levő dibenzo-dioxinok okozta 

humán megbetegedések feltárásában 

kiemelkedő szerepe van a Vietnámi Háborúban 

szolgált veteránok és a vietnámi lakosság 

körében észlelt megbetegedések 

kivizsgálásának. A 2,4-D és a 2,4,5-T voltak a 

hatóanyagai az 1950-es években a dzsungel 
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kiirtására széles körben alkalmazott Agent 

Orange nevű herbicidnek, mely számos 

egészségügyi problémát okozott [Darvas 2000, 

Aylward et al. 2010]. Az Amerikai Tudományos 

Akadémia Egészségügyi Intézetének 2002-ben 

megjelent besorolása szerint az Agent Orange 

egyértelműen összefüggésbe hozható a 

vietnámi veteránok esetében a lágyszöveti 

szarkóma, az NHL, a Hodkin-kór és a krónikus 

limfotikus leukémia kialakulásával, emellett 

számos egyéb típusú rákos megbetegedés 

esetleges okozója lehet [Zahm & Blair 1992]. 

A 2,4-D-készítmények dibenzo-dioxin-

szennyezettség. A legtöbb fenoxi-ecetsav 

gyomirtó, így a 2,4-D is szennyezett lehet 

dibenzo-dioxinokkal. A dibenzo-dioxinok 

(dibenzo-para-dioxin) szerkezete a három 

alapgyűrűn lévő klóratomok elhelyezkedésében 

és számában (1-8) tér el egymástól, és a fenoxi-

ecetsavak gyártása során, a gyártási 

technológiától függő mennyiségben és 

szerkezettel szinte minden esetben 

keletkeznek. A dibenzo-dioxinok különösen 

lassan bomlanak el, ugyanakkor erőteljesen 

akkumulálódnak a zsírszövetekben, 

befolyásolva az immunrendszert, a 

reprodukciós szervek működését, a hormonális- 

és az idegrendszert. Számos betegség 

kialakulásáért felelhetnek, így okozhatnak 

rosszindulatú betegségeket, cukorbetegséget, 

születési- és idegrendszeri rendellenességeket 

[Kimbrough 1985]. A 2,4-D toxikus és mutagén 

hatásáért javarészt annak dibenzo-dioxin-

szennyezettségi profilja okolható. A fő 

probléma a dibenzo-dioxinokkal az, hogy igen 

mérgezőek, így a TCDD (tetraklór-dibenzo-

dioxin) – mely az egyik legerősebb szintetikus 

méreg – LD50 értéke 0,6 μg/ttkg. Toxikus hatását 

0,1 ppm koncentrációban is kifejti, mely 

nagyságrendekkel a kimutatási határ alatt van. 

Fontos megemlíteni a dibenzo-dioxinokkal 

kapcsolatban az 1976. július 10-én Seveso 

városában (Olaszország) történt súlyos ipari 

katasztrófát, melynek során egy vegyi üzemben 

történt robbanás miatt több mint 2 kg TCDD 

került ki a környezetbe. Kétezer ember 

szenvedett dioxinmérgezést, és sok ezer állat 

pusztult el a katasztrófa nyomán. A szennyezés 

hosszú távú hatásait napjainkban is vizsgálják. A 

történtek alapozták meg az egyes ipari 

tevékenységekből eredő súlyos balesetek 

megelőzésére és ezeknek az emberi egészségre 

és a környezetre gyakorolt hatása 

következményeinek korlátozására vonatkozó, 

ún. Seveso I, II és III irányelveket [European 

Council 1982, 1997, 2003]. 
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Summary 
 

Acetochlor is an extensively used herbicide all over the world, as well as in Hungary. U.S. EPA 

classified acetochlor as having “suggestive evidence of carcinogenic potential”. Acetochlor can 

change the biodiversity of nif genes encoding enzymes of main importance in nitrogen fixation. 

Acetochlor has substantial solubility in water, and therefore it can contaminate ground water and 

through that both aquatic and soil ecosystems. Its endocrine disrupting effect has been proven on 

fish, and toxicity on amphibia has also been documented. Its effects have also been seen in soil 

ecosytems, where earthworms play a key role. Evidence has been revealed, that acetochlor induce 

genotoxic effects on an earthworm species Eisenia fetida. 
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Sok mezőgazdaságban használt hatóanyagról 

csak az engedélyezés után derülnek ki a káros 

hatásai, így ezek hosszú távú gondot okoznak 

szerte a világon. Az acetochlor (kémiai nevén:  

2-klór-N-(etoxi-metil)-N-(2-etil-6-metil-fenil)-

acetamid) klóracetanilid típusú gyomirtószer-

hatóanyag, amelyet 1994-ben engedélyeztek 

először. A magról kelő egyszikű gyomnövények 

kihajtását akadályozza meg. Elsősorban a 

kukoricatermesztésben, de más növényeken (pl. 

cirok, szója, búza, napraforgó, burgonya stb.) is 

használják. Talajbeli lebomlásában fő szerepet 

játszik a talaj mikrobiális élete. Aerob 

körülmények között bomlástermékei a talajban 

az etánszulfonsav (ESA) és az oxánsav (OXA). 

Ezek az anyagcseretermékek gyakran a 

talajvízben és a felszíni vizekben is magasabb 

koncentrációban találhatóak meg, mint maga az 

acetochlor, amely hazai vizsgálatok szerint 

nálunk a harmadik leggyakoribb felszíni 

vízszennyező [Maloschik et al. 2007]. Az Egyesült 

Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) 

adatbázisában elérhető toxikológiai tanulmányok 

alapján a vegyület állatkísérletekben csak igen 

mailto:Toth.Akos@kti.szie.hu
mailto:Toth.Akos@kti.szie.hu


bioKontroll │ 3. évf. 3-4. szám, 2012 http://www.ecotox.hu 

 

– 66 – 

nagy dózisban rákkeltő. Az ESA és az OXA 

kevésbé toxikusak. Az EPA adatai alapján, szájon 

át történő bevitelnél a referenciadózis (RfD) 

0,02 mg/kg/nap, mely értéket egyéves 

időtartamú, kutyán végzett toxikológiai 

vizsgálat eredményéből számították. A vizsgálat 

során a megfigyelhető káros hatást nem okozó 

szint (NOAEL) 0,2 mg/kg volt naponta, az észlelt 

kedvezőtlen hatás legalacsonyabb szintje 

(LOAEL) 10 mg/kg volt naponta [Gadagbui et al. 

2010]. 

Az acetochlor Magyarországon is nagy 

mennyiségben használt gyomirtó szer, így a 

talajban és a talajvízben is megtalálható egyes 

területeken. Az acetochlor mellett az atrazine, 

carbofuran, diazinon, fenoxycarb, metribuzin, 

phorate, prometryn, terbutryn és trifluralin 

szennyezés magyarországi elterjedéséről 

számolnak be Oldal és munkatársai [2005]. A 

méréseket GC-MS technikával végezték 24 talaj, 

és 56 talajvíz mintán. A gyakorlatban legkisebb 

detektálható mennyiség (practical LOD) az 

acetochlor esetében vízből 0,025 ng/ml, míg 

talajból 0,01 μg/g volt. A talajmintákban nem 

volt mérhető mennyiségű acetochlor, ezekben 

két esetben detektáltak atrazine-t (0,07 µg/g és 

0,11 µg/g mennyiségben). Talajvízmintákat 

vizsgálva azonban több esetben mértek 

atrazine-t (166-3067 ng/ml), acetochlor-t (307-

2894 ng/ml), diazinon-t (15-223 ng/ml) és 

prometryn-t (109-160 ng/ml). A vizsgálatok 

során a leginkább perzisztens vegyületnek az 

atrazine bizonyult. A növényvédő szerek 

előfordulása a talajvíz-mintákban szezonális 

változásokat mutatott, hiszen a tavaszi és a 

nyári mintavételi periódusban nem volt olyan 

minta, amelyikben ne lett volna valamelyikből 

mérhető mennyiség, míg a téli periódusban 

nem mutatták ki egyik vizsgált vegyületet sem. 

A mérések alapján Magyarországon az 

acetochlor az egyik legelterjedtebb 

vízszennyező gyomirtó [Maloschik et al. 2007], 

de világszerte sok tanulmány számol be gyakori 

előfordulásáról. 

A talajok természetes nitrogénforrásának jelentős 

részét a nitrogénfixáló mikroorganizmusok 

biztosítják, ezért a különböző vegyszerek hatása 

ezekre a szervezetekre különösen fontos lehet. 

Egy tanulmány az acetochlor nifH génre 

gyakorolt hatását vizsgálta. Ez a gén a talajban 

élő nitrifikáló baktériumok nitrogenáz 

enzimének egyik fehérjéjét kódolja. A 

baktériumok törzsfája a nifH génre és a 16S rRNS 

génre alapozva szorosan korrelál, ezért a nifH jól 

tükrözi a nitrogénfixáló baktériumok 

közösségét. A vizsgálatok során a kontroll 

talajban, amelyet semmilyen növényvédő 

szerrel nem kezeltek 41 különböző genotípusú 

nifH gént találtak, amelyek legalább 12 

különböző nitrogénkötő baktériumcsoporthoz 

tartoztak. Az eredmények alapján az acetochlor 

egyértelműen negatív hatással volt ennek a 

génnek a biodiverzitására, és megváltoztatta a 

nifH génkészlet összetételét. Amikor a 

kísérletekben az acetochlor együtt alkalmazták 

metamidophos-val, akkor a diverzitás csökkenés 

még erőteljesebb volt. Az acetochlor gátló 

hatása (a különböző szekvenciájú nifH gének 

számából következtetve) a koncentráció 

növekedésével (50, 150, 250 mg/kg talaj) nőtt. 

A kísérlet nyolc hétig tartott, a mintavételezés 

az acetochlor-os kezelés utáni 1., 4., 6. és a 8. 

héten történt. A kezelés hatása a kísérlet végéig 

látható volt, de egyre kisebb mértékben, ami az 

acetochlor mikrobiológiai úton történő és 

abiotikus lebomlásával magyarázható. A 
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kísérletből azonban az is látszik, hogy a 

különböző genotípusú nifH géneket hordozó 

mikrobákra eltérően hatnak a kezelések. 

Vannak, amelyek előfordulása lecsökken és 

vannak, amelyek rezisztenseknek bizonyultak, 

és voltak, amelyeket kifejezetten stimulált az 

acetochlor-os kezelés [Su et al. 2007]. 

Egy vegyület talajban élő szervezetekre gyakorolt 

hatásának ökotoxikológiai vizsgálatához a 

földigiliszták alkalmas biomarker szervezetek. 

Az acetochlor hatását növekvő koncentrációk 

mellett három különböző paraméter alapján az 

Eisenia fetida trágyagilisztán mérték fel. A 

spermiumok száma az ötnapos kitettség után 

még egyik koncentrációban sem csökkent. 15-

napos kitettség esetén 40 és 80 mg/kg talaj 

koncentrációban azonban az acetochlor már 

szignifikánsan csökkentette a spermiumok 

számát. A másik módszer, amellyel az 

acetochlor hatását vizsgálták a neutral red 

retention time (NRRT). Az NRRT általánosan 

használt stressz indikátor (ebben az esetben a 

coeloma sejtekben található), amellyel a 

lizoszómák membránintegritását becsülik meg. 

A gyomirtó káros hatása ezzel a vizsgálattal is 

beigazolódott, 5 mg/kg talaj feletti 

koncentrációnál a retenciós idő szignifikánsan 

csökkent a kezelt mintákban, a kezelés 30, 

illetve 60 napig tartott. A herbicid DNS-károsító 

hatását vizsgálva az acetochlor 80 mg/kg talaj 

koncentrációban 30-napos kitettség után 

genotoxikusnak bizonyult [Xiao et al. 2006]. 

Az utóbbi időben több növényvédő szerről 

bizonyosodott be hormonmoduláns hatás. A 

világszerte jelentős mezőgazdasági felhasználás 

során, ezek a vegyületek bekerültek a 

természetes vizeinkbe, így veszélyeztetve az ott 

élő élőlényeket. Bár a hormonmodulánsoknak 

(Endocrine Disrupting Chemicals – EDC) a halak 

pajzsmirigyére gyakorolt hatása még kevésbé 

kutatott, néhány EDC vegyületről már kiderült, 

hogy halakban hipotiroidizmust, és kóros 

pajzsmirigy működést okoz. Az acetochlor 

kétéltűeken gyorsítja a trijódtironin-függő (T3) 

metamorfózist. Gerincesekben trijódtironin és a 

tiroxin (T4) pajzsmirigyhormonoknak számos 

élettani folyamatra van hatásuk. Halakban 

fontos szabályozóként szerepelnek a 

differenciálódásban, a növekedésben, a 

metabolizmusban, valamint a különböző 

sókoncentrációkhoz való alkalmazkodásban. Az 

EDC vegyületeknek számos célpontja lehet a 

pajzsmirigy-hormonrendszerben például: a 

pajzsmirigy-receptorok, a dejodináz enzimek, a 

malát enzim, vagy a nátriumjodid szimporter, 

amely a jodid ionok sejtbe jutásáért felelős 

transzport fehérje. Korábbi tanulmányokból 

kiderült, hogy a dejodináz enzimet, és a 

pajzsmirigy receptorokat kódoló gének 

expressziója halakban jó molekuláris biomarker 

a környezeti szennyezések okozta pajzsmirigy 

zavarok esetében. A Gobiocypris rarus 

(Cyprinidae, pontyfélék családja) jól használható 

tesztszervezet EDC vegyületek hatásának 

vizsgálatához, mert kistestű, jól tenyészthető és 

rövid az életciklusa. Ebben a tanulmányban a 

vérplazma tiroid hormon szintjét, és a 

pajzsmirigyhormonokkal kapcsolatos gének 

expresszióját vizsgálták lárvákon és kifejlett 

példányokon egyaránt. Az acetochlor hatását a 

kísérletek során 20, 200, és 2000 ng/l-es 

koncentrációban vizsgálták 21-napos kitettség 

alatt. Lárvák esetében a kezelés nem okozott 

pusztulást, vagy növekedésbeli szignifikáns 

változást. Ezzel ellentétben az öthónapos hím 

egyedek testhossza kisebb volt, mint a kontroll 
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egyedeké 200 és 2000 ng/l acetochlor kezelés 

hatására. Kifejlett példányok esetében 200 és 

2000 ng/l koncentrációkban az acetochlor 

csökkentette a vérplazma T4 szintjét, valamint 

200 ng/l koncentrációban a T3 szintet is. A 

kísérletben az alábbi gének expresszióját 

vizsgálták májban és agyszövetben: α tiroid 

hormon receptor génje – trα, dejodináz enzimet 

kódoló gének – d1 és d2, malát enzim génje – 

me, és a nátriumjodid transzport fehérje génje – 

nis. Az expressziós szinteket az ezekről a 

génekről átíródott mRNS-ek mennyiségéből 

állapították meg, reverz transzkripció után real-

time PCR segítségével. A vizsgálatok 

rávilágítottak, hogy lárvák esetében a kérdéses 

gének érzékenyek az acetochlor-ra, a d1, d2, me 

és nis gének expressziója csökkent. Elmondható 

tehát, hogy a G. rarus lárvák fejlődésére hatással 

van az acetochlor. Ennél a négy génnél hasonló 

változást tapasztaltak kifejlett nőstényeknél. 

Kifejlett egyedek májában egyedül a trα génre 

volt hatása az acetochlor-nak, itt szignifikánsan 

növelte az expressziót. Az eredmények az 

acetochlor szövetspecifikus hatását is jelzik 

kifejlett egyedek esetében [Li et al. 2009]. 

Az acetochlor, a 2,4-D és a 2,4,5-T idegrendszeri 

hatásait modellezték Zafeiridou és munkatársai 

[2006] a tavi béka (Rana ridibunda) 

csípőidegének vizsgálatával. Kísérleteik azért is 

érdekesek, mert az egyes növényvédő szerek 

általános hatását akár többféle 

élőlénycsoportnál is vizsgálják, de specifikusan 

egyféle szövetre tett hatásaikról kevesebbet 

tudunk. A kísérletben a csípőidegen kiváltott 

akciós potenciál amplitúdójának változását 

vizsgálták és azt találták, hogy fiziológiás 

körülmények között a legkisebb EC50 értéke az 

acetochlor-nak volt (0,22 mM), a 2,4,5-T-nek az 

EC50 értéke 0,9 mM, míg a 2,4-D-nek 3,8 mM, a 

relatív arányuk így 1:4:17. Az acetochlor magas 

toxicitása nem meglepő, hiszen ez a vegyület 

veszélyes xenobiotikumként van számon tartva. 

Patkányokon végzett LD50 tesztek során (szájon 

át) a 2,4,5-T-nek, és a 2,4-D-nek ötször nagyobb 

a toxicitása, hiszen a gyomorsav okozta savas 

közegben ezek a vegyületek toxikusabbak. A 

különböző vegyületek eltérő mértékben 

veszélyesek egyes élőlényekre, az acetochlor 

halakban, pl. 500-10000-szer toxikusabb, mint 

emlősökben. Ennek egyik magyarázata lehet a 

bejutás módja. Halak kopoltyúján átjutva az 

acetochlor közvetlenül eljut a szervekhez, de ha 

a gyomorsavban H+-iont vesz fel, akkor veszít 

lipofil jellegéből, és nehezebben jut át a 

sejtmembránon [Zafeiridou et al. 2006]. 

A környezetbe kikerülő vegyszerek emberekre 

tett hatásának megbecsülése érdekében fontos 

az egyes növényvédő szerek vizsgálata 

emlősállatokon is. Patkányokon végzett 

vizsgálatok alapján az acetochlor in vivo nem 

genotoxikus. Acetochlor esetében a 

maximálisan tolerálható dózis (MTD) 2000 

mg/kg-ban volt meghatározva domináns letális 

mutációkat vizsgáló tesztekben (Dominant 

Lethal assay – DL). Újabb vizsgálatok az MTD-t 

≤1000 mg/kg-ban állapították meg. 2000 mg/kg 

dózist használva számos esetben történt 

testsúly-csökkenés és elhullás is. Az 1000 mg/kg 

alatti dózisok esetében azonban a 10-hetes 

tesztperiódus alatt nem figyeltek meg hasonlót 

DL tesztben. Csökkent továbbá a beágyazódások 

száma, és a vemhességek aránya is a 3. 

mintavételi periódusban (kezelés utáni 18-25 

napon), a beágyazódást követő korai elhullás 

azonban nem növekedett. Ezek az eredmények 

jelzik, hogy az MTD-nél magasabb dózisú 
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acetochlor csökkenti a kezelt hím egyedek 

fertilitását. A petesejtek vizsgálata során 2000 

mg/kg acetochlor dózis esetén 

megtermékenyítetlen petesejteket találtak a 

kritikus 3. mintavételi periódusban, de normális 

volt a megtermékenyülés az első és az 5. 

periódusban. Amennyiben csak 200 mg/kg 

dózissal kezelték a patkányokat, akkor a 3. 

mintavételi periódusban is normálisan 

megtermékenyülő petesejteket találtak. A 2000 

mg/kg kezelés nem változtatta meg az életképes 

spermiumok számát, motilitását, azonban a 

mellékhere caudális részéből nyert 

spermiumokon találtak feji rendellenességeket. 

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a mutagenitást 

és a fertilitásra tett hatásokat külön kell 

választani, valamint jelzi a helyes dózis 

beállítások fontosságát is a toxikológiai 

vizsgálatok előtt [Ashby et al. 1997]. 

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy az 

acetochlor, hasonlóan a többi peszticidhez, 

gazdasági haszna ellenére környezeti 

kockázatokat is hordozó vegyület. Különösen 

élővizek mellett kell fokozottan odafigyelni a 

minimális szermennyiség kijuttatására a vizi 

szervezetekre gyakorolt hatása miatt. A 

nitrogénfixáló szervezetekre gyakorolt káros 

hatása miatt a humuszban szegény homokos 

talajokban, ahol a mikrobiális aktivitás csökkent, 

érdemes lenne kiváltani valamilyen kevesebb 

mellékhatást mutató szerrel. Ilyen alternatíva 

azonban jelenleg nem látszik. 
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Röntgen keze 

Varga L. György 

 

Egy könyvben láttam először, 15-20 évvel 

ezelőtt. Régen volt. Szálkás, fekete-fehér kép, 

aláírás: Röntgen keze. 

Wilhem Conrad Röntgen 1845 március 27-én 

született a németországi Lennep-ben. 1868-ban 

gépészmérnöki diplomát szerzett Zürich-ben 

(ETH Zürich), majd ugyanott August Kundt-nál 

fizikai alaptanulmányokat folytatott. Mindössze 

egy év múlva már a fizikai tudományokból 

szerzett Promotion A (kisdoktori) fokozatot 

„Gázok tanulmányozása” című dolgozatával. 

1870-től Würzburgban aszisztensként dolgozik, 

1874-ben Promotion B (nagydoktori) 

tudományos fokozatot szerez egy másik 

egyetemen. Saját, würzburgi egyeteme azért 

nem engedi ezt – az akkori legmagasabb 

tudományos fokozatot – megszerezni, mert 

nincs érettségi bizonyítványa. A Promotion B 

fokozat előfeltétele minden professzori 

kinevezésnek. 1879-ben Gießen-ben végre 

professzori kinevezést kap – ez élete első 

biztosan fizető állása. 1988-banWürzburgban a 

kisérleti fizika tanszék élére hívták, öt év múlva 

pedig ugyanitt az egyetem rektorának 

választották. 

* 

Csuklók és kézfejek. Az idős Wilhelm Conrad 

Röntgen kezeinek gipsznyomata. 

1895 november 8-án fedezte fel azt a számunka 

láthatatlan sugárzást, amit ő X-sugaraknak 

keresztelt el. Még ugyanez év december 22-én 

sikerült azt a képet megcsinálnia, amelyen jól 

láthatóak a kéz csontjai – ez a kép 20-perces 

expoziciós idővel készült. A világ első – ma úgy 

hívjuk – röntgenképe egy kéz csontozatáról. 

Ennek tudatában írja első publikációját az új 

sugarakról, amelyben már megemlíti annak 

orvosi alkalmazási lehetőségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilhelm Conrad Röntgen öregkori kéznyomata 

 

* 

A tudós emberek arcát szokták megörökíteni, 

nem a kezét. Miért pont a kezét? Ez a kéz mesél 

valamit, valamiről. 

Következő év január 12-én Berlinben, II. Wilmos 

császárnak és a jelenlevő kiválasztott 

társaságnak tart előadást felfedezéséről. 

Miután többen is kérték, hogy 

szabadalmaztassa az eljárást és eszközöket, 

amiket kifejlesztett, az erős nyomás ellenére is 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Conrad_Roentgen%27s_hands_in_old_age,_plaster_cast_-_R%C3%B6ntgen-Ged%C3%A4chtnisst%C3%A4tte_W%C3%BCrzburg_-_W%C3%BCrzburg,_Germany_-_DSC04269.jpg
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megmaradt eredeti véleménye mellet: 

„találmányai és felfedezései az emberiséget 

szolgálják, és nem szabad, hogy szabadalmak, 

licenszek és hasonló dolgok segítségével néhány 

kitüntetett vállalkozás kizárólagos javát 

gyarapítsák.” 

A császár azonnal az egyik legmagasabb 

kitüntetés adományozásáról dönt, és hogy 

Röntgennek még most – tehát életében! – 

szobrot kell emelni Berlinben. A szobor el is 

készült, ami ülő helyzetben ábrázolja a tudóst. 

A röntgensugarak első terápiás használatáról 

1987-ben jelenik meg az első publikáció az 

osztrák Leopold Freund-tól. Az első fizikai Nobel 

díjat 1901-ben Röntgen kapta. A kapott 

pénzjutalmat a Würzburgi Egyetem számára egy 

alapítványba fektette. 

* 

Ez a kéz sovány. Beteg. Ez a kéz annak az 

embernek a keze, aki felfedezte a természetben 

is előforduló X-sugarakat, amit ő mesterségesen 

is elő tudott állítani. 

A Müncheni Egyetem professzora 1900-tól, 

innen megy „nyugdíjba” 1920-ban. Már 1896-

ban Európában és az Egyesül Államokban több 

mint 100 röntgenkészülék működik, a diagnózis 

szolgálatában. A sugárbetegség lassan szedi első 

áldozatait. Az első, sugárfertőzésről és az ellene 

való védekezésről szóló könyvet 1904-ben egy 

bostoni fogorvos, William Herbert Rollins 

jelenteti meg. 

Röntgen felsége 1919-ben hosszú szenvedés 

után hal meg. Röntgen már tudja, hogy felesége 

is, ő maga is nagy adag sugárdózist kapott, ami 

az évek során összegződik a szervezetben. 

Röntgen 1923 február 10-én hal meg 

Münchenben 77 évesen. A halál hivatalos oka 

bélrák. 

* 

Röntgen felismerte ennek a sugárzásnak a 

diagnosztikai jelentőségét, majd ennek a 

sugárzásnak egyik áldozata is lett. Tisztelői ezért 

készítették el ezt a lenyomatot. Röntgen 

sorsában kivételes módon keveredik az emberi 

nagyság, a sikeres tudományos munka, és a 

tudományért hozott tudatos és nem tudatos 

áldozatvállalás. Kezének leyomata memento: 

egy felfedezéssel sok emberen lehet segíteni, de 

sajnos – ha nem vagyunk elég körültekintőek – 

lehet pusztítani is. 

Miért jutott eszembe most ez a kép? Talán mert 

látom, hogy ma Magyarországon milyen 

problémák vannak, ha genetikailag módosított 

élőlényekről (GMO) kell véleményt és eszmét 

cserélni. Mintha néhány tudós viselkedéséből 

hiányozna az, ami minden tudományos 

tevékenység megkérdőjelezhetetlen alapja, a 

tények tisztelete. Vannak, akik csak és kizárólag 

a jót akarják a génmanipulációs lehetőségekben 

látni és észrevenni. Hogy ennek más hozadéka is 

lehet, mert a természetben semmi sem egysíkú, 

nem akarják tudomásul venni. Elsősorban nekik 

ajánlom ezt a történetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhem Conrad Röntgen 1900-ban 

http://www.ecotox.hu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen#/media/File:Roentgen2.jpg


 

 

   
   

XXV. Biokultúra tudományos nap 

Homoki Hajnalka 

 

A XXV. Biokultúra tudományos napot 2012. 

december 1-én a MOM Kulturális Központban 

tartották. Pokorni Zoltán polgármesternek, 

majd Czeller Gábor a Magyar Biokultúra 

Szövetség elnökének megnyitója után 

előadások szerepeltek a programban. 

 

 

 

 

 

 

 

Czeller Gábor 2012-ben 

 

Darvas Béla és Székács András (Központi 

Környezet- és Élelmiszer-tudományi 

Kutatóintézet) az ökológiai-, az integrált-, az 

intenzív, valamint a GMO-kat alkalmazó 

növénytermesztési módszerek alkalmazásának 

a hatásait tárgyalták. Ismertették a GMO 

engedélyezés és termesztés helyzetét a világban 

és az Európai Unióban. Az EU-ban a legtöbb 

engedélyt GM-kukoricára, gyapotra és szójára 

adták ki, ezek zöme azonban nem termesztési 

engedély. Az engedélyezett GM-fajtacsoportok 

gyomirtószer-hatóanyag tűréssel (glyphosate, 

glufosinate), egyes rovarok elleni rezisztenciával 

(Bt-növények) vagy e két tulajdonság 

kombinációjával rendelkeznek. Az európai 

térség jelentős része elzárkózik a termesztéstől 

és ragaszkodik a jelöléshez. 

Az előadók ezt követően rátértek az intenzív 

termesztéssel kapcsolatos problémák 

ismertetésére, és elmondták, hogy az 

élelmiszerbiztonságot érintő EU-s tájékoztatási 

rendszer, az ún. RASFF adatai szerint 2011-ben 

3849 élelmiszert érintő riasztás történt. A 

riasztások 34%-a mikotoxinokkal, 21%-a 

peszticidekkel, 19%-a nehézfémekkel, 16%-a 

táplálkozási patogénekkel volt kapcsolatos. A 

mikotoxinok közül az aflatoxin szennyezés 

különösen a földimogyoró, préselt füge, 

pisztácia és fűszertermékeket (curry) érintette. 

A három ország, ahonnan leggyakrabban érkeztek 

szennyezett áruk: India, Törökország és Kína 

voltak. A RASFF rendszer adatai alapján egyes 

esetekben kiemelkedő szermaradék értékeket 

mértek Európában (pl. carbendazim, chloro-

thalonil, permethrin, dimethoat, endo-sulfan), ami 

a megengedett határérték többszörösét jelenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RASFF jelzései 2009-2012 között (Darvas B.) 

https://vimeo.com/38426988
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Bardócz Zsuzsanna (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

az eltérő gazdálkodási rendszerekből származó 

élelmiszerek fogyasztásának következményeiről 

beszéltek. Az ipari forradalom, az iparszerű 

mezőgazdasági termelés, a műtrágyák és 

vegyszerek széleskörű elterjedése, valamint a 

GMO-k bevezetése óta jelentősen megváltoztak 

élelmiszereink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardócz Zsuzsa 

 

Vizsgálatok eredményei bizonyítják, hogy az 

intenzíven termesztett növényekben alacsony 

szintű a mikroelemek mennyisége. Az állattartás 

során az állatok egészségét, növekedési ütemét 

antibiotikumokkal, gyógyszerekkel takarmá-

nyozással manipulálják, aminek szintén az a 

következménye, hogy az állati termékek 

összetétele, tápértéke kedvezőtlenül alakul. A 

brojlercsirke a tojásból való kikelést követően öt 

hét múlva már a boltok polcaira kerül. Ennyi idő 

alatt nincs idő megfelelő minőségű 

izomnövekedésre. Az előadó tudományos 

eredmények ismertetésével mutatta be azt, 

hogy egyes GM-takarmányoknak milyen káros 

hatásai mutatkoztak, és azt is, hogy ezek a 

negatív hatások hosszabb távon is problémákat 

okozhatnak. Ezzel szemben kínálnak egészséges 

alternatívát a bioélelmiszerek, mint az egyedüli 

fenntartható mezőgazdálkodási módszer. 

Farkas Ilona (’A rák ellen, az emberért, a 

holnapért!’ Alapítvány) előadásából megtudhat-

tuk, hogy bár a XX. század első felében a fertőző 

betegségek száma látványosan csökkent, a nem 

fertőző krónikus megbetegedések száma 

jelentősen emelkedett és egyre fiatalabb 

korban mutatkozik. A daganatos megbetege-

dések száma a világ fejlettebb részén sokkal 

magasabb, mint a fejlődő országokban. Ha 

megnézzük a rosszindulatú daganatok miatti 

korai halálozásra vonatkozó statisztikákat 

(1970-2001), Magyarországon az Európai Unió, 

de még a Közép- és Kelet-Európa országainak 

átlagában is kimagasló ez a szám, és míg az 

említett régiókban látványosan csökkenő 

tendenciát tapasztalhatunk, hazánkról ez már 

nehezen mondható el. A 100.000 lakosra jutó 

daganatos halálozási világrangsorban évek óta 

az elsők között szerepel Magyarország. A férfiak 

halálozása, különösen a középkorúak esetében 

sokszorosára emelkedett 1965 és 1999 között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
’A rák ellen, az emberért, a holnapért!’ Társadalmi 

Alapítvány szemlélete 

http://www.ecotox.hu/
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23. GMO-Kerekasztal ülése 

Időpont: 2011. augusztus 24. 

Szervező: GMO-Kerekasztal 

A válogatás kötetének helye: Abs. GMO-Kerekasztal előadásai – 
http://www.bdarvas.hu/gmo 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontja és intézkedései a GMO-kkal szennyezett 
vetőmagokkal kapcsolatban 

Ángyán J 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. április 27-én a vetőmagoknál fokozott GMO-ellenőrzést 

rendelt el tekintettel arra, hogy a Magyarországon vetőmagot forgalmazó egyes cégek termékeiket 

gyakran olyan országokban állítják elő (például Chile, Románia), ahol engedélyezett bizonyos GMO-

k köztermesztése. Ilyen esetekben a keveredés, illetve a nem GMO-s területek GMO fajtákkal 

történő befertőződése hosszú távon elkerülhetetlen. Ezért előfordulhat, hogy a Magyarországra 

bekerülő egyes vetőmagtételek kismértékben GMO-szennyeződést tartalmaznak. Az ezekből kikelő 

növények további GMO-szennyeződések forrásai lehetnek. 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal összesen 535 db mintát vizsgált, melyek közül 19 db 

kukorica- és 5 db szójaminta vizsgálati eredménye lett pozitív. A vizsgálatok 0,1% alatti 

szennyeződést mutattak. Kukorica esetében nagyrészt MON 810-es szennyeződést találtak. A GMO-

val szennyezett kukorica-vetőmagokkal bevetett összes érintett terület nagysága 4148 hektár, 6341 

zsák. 3011 hektáron kikelt növényállomány került megsemmisítésre, amelyből 2765 hektáron a 

termelők önként végezték el, míg 247 hektáron a hatóság végezte el a megsemmisítést. Összesen 

225 termelőt érintettek a meghozott intézkedések. A GMO-val szennyezett szójavetőmagokkal 

bevetett összes érintett terület nagysága 243 hektár, Baranya megyében, 2 termelőt érintve. 

Összesen 243 hektáron történt megsemmisítés a GMO-val szennyezett szójavetőmagokkal bevetett 

terültekre vonatkozóan (2011. augusztus 24-i adatok alapján). 

A 2012. január 1. napjától hatályos Alaptörvényünk XX. cikke (2) bekezdése rögzíti, hogy 

mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ennek a jognak az érvényesülését Magyarország a 

genetikailag módosított szervezetektől (a továbbiakban: GMO) mentes mezőgazdasággal, az 

egészséges élelmiszerekkel és ivóvízzel, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 

megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet 

http://www.bdarvas.hu/gmo
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védelmével teremti meg. Továbbá az ötpárti egyetértéssel elfogadott OGY határozatban foglalt 

stratégia a Kormányprogram szerves része. Ennek alapján továbbra is fenn kell tartani hazánk GMO-

mentes állapotát gondolva a jövő nemzedékekre, a környezet biztonságára, és nem utolsó sorban a 

GM-mentes státuszunkból fakadó és fokozatosan növekvő piaci versenyelőnyünkre, s ebből fakadó 

gazdasági érdekeinkre. A Kormány elkülönítette a megfelelő összeget a gazdák kártalanítására, és az 

érintett cégekkel szemben az állam fog jogi úton fellépni. 

A Kormány augusztus elején határozatban rendelte el, hogy az Alaptörvény vonatkozó 

rendelkezésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok összehangolására – javaslattevő, 

véleményező és tanácsadó testületként – GMO Munkacsoportot hozzon létre, amely a jogsértés 

esetén megállapítható, a büntetőjogi felelősséget is tartalmazó szankciórendszerhez, továbbá 

speciális kártérítési alakzat kialakításához szükséges jogszabály-módosításokkal kapcsolatos 

feladatokat határozza meg, továbbá átfogó stratégiai javaslatokat tesz. Ebben a munkában a 

különböző tárcák képviselői, a Vidékfejlesztési Minisztérium szakértői, valamint a Géntechnológiai 

Eljárásokat Véleményező Bizottság (GEVB) elnöke és a GMO-Kerekasztal elnöke fog részt venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMO-vetőmag miatti kiszántások 2011-ben 

 

* 

 

A European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility 
(ENSSER) szervezet véleménye a 2011. évi magyarországi GM-vetőmagszennyezettség 
ügyében 

Hilbeck A – Velot C – Binimelis R – Quist D – Neubauer C – Steinbrecher R – Székács A – Meyer H 

European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, Rangsdorf, Germany 

 

The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) i is an 

independent scientific organization for the critical assessment of existing and emerging 

technologies. Among several objectives, the aims of ENSSER include the improvement of the quality 

http://www.ecotox.hu/
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of basic and regulatory science used in the risk analysis of existing and emerging technologies and 

their products such as genetically modified organisms, chemicals, food technologies, geo-

engineering, nanomaterials, and synthetic biology, including the risk of their military use. Therefore, 

ENSSER has observed with growing concern the occurrence of commercial seed contamination with 

a genetically modified (GM) variety in Hungary this year, occurring on 950 hectares with a further 

2,500 hectares also affected.ii ENSSER finds it worriesome that GM contamination occurred at 

several locations and were reported to come from several foreign producers (Monsanto to a larger 

and Pioneer Hi-Bred to a smaller extent). Even more alarming is that the case occurred in a country 

with a moratorium against the GM crop (MON810) applied for authorization. 

Such contamination is far not unprecedented, as it occurred wordwide in maize from accidental or 

deliberate illegal releases over the last fifteen years in Austria, Brazil, Chile, Croatia, France, 

Germany, Greece, Italy, Mexico, New Zealand, Slovenia, Switzerland and the USA.iii The last incident 

in 2010 in Germany was linked to Pioneer Hi-Bred as seed supplier and a maize variety of the NK603 

genetic event, planted in seven provinces (Bavaria, Baden-Wuerttemberg, Lower Saxony and others) 

at areas of 2,000-3,000 hectares.iv That incident showed numerous similarities to the present case 

in Hungary (simultaneous occurrence of contamination in a country with an effective ban on GM 

maize (MON810), at several locations, and the responsible company denying or understating the 

issue. 

Experience gained in Spain, where MON810 is authorized, indicates that the co-existence of organic 

farmig and GM crops is impossible, as investigated in Aragõn and Cataluña in 2005.3 This calls special 

attention to strict isolation distances in seed production. In that respect the example of Spain is 

again salient, because GM-free seed production became impossible after the authorization of 

MON810 for cultivation, and in turn, the country lost its leading position in seed production. As 

Hungary is now the leading producer of seeds in Europe, the genetic purity of the European seed 

supply is at jeopardy. 

The distressing case of GM seed contamination in Hungary also underlines the need for standardized 

and reliable sampling and analytical determination protocols. The fact that reference samples are 

lacking, causing possibly a chaotic situation in the official control practice, demands urgent action. 

This is also reflected in the fact that Monsanto has appealed to court against the Hungarian 

Agriculture Office.v 
 

Notes: 
i http://www.ensser.org 
ii GM maize destroyed on 950 hectares in Hungary. Budapest Business J., Jul 14, 2011 
iii Greenpeace 2007. GM Contamination Register Report. Greenpeace International, Amsterdam, the 

Netherlands. 
iv Banned GM maize sown in Germany. BBC World News, Jun 7, 2010 (http://www.bbc.co.uk/news/10254080) 
v Szilák J (2011) Monsanto appeals against destruction of corn. Budapest Times, Jul 23, 2011. 

 

http://www.ecotox.hu/
http://www.ensser.org/
http://www.bbc.co.uk/news/10254080


bioKontroll │ 3. évf. 3-4. szám, 2012 http://www.ecotox.hu 

 

– 78 – 

* 

II. Ökotoxikológiai Konferencia 

Időpont: 2012. november 23. 

Szervező: Magyar Ökotoxikológiai Társaság 

A válogatás kötetének helye: Abs. II. Ökotoxikológiai Konferencia – 
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2012.pdf 

 

Álláspontok a GMO környezeti kockázatbecslésben alkalmazott statisztikai 
módszerekről 

Székács A – Darvas B 

Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 

 

A géntechnológiai úton módosított szervezetek (GMO) eseti környezeti kockázatértékelését (ERA) a 

Cartagena Egyezményt elfogadó országok – így az Európai Unió tagországai is – előírják a GMO-k 

hatósági engedélyezése részeként. Az Európai Unión belül a GMO-k környezeti kockázatelemzésére 

vonatkozó alapvető előírásokat az EU 2001/18/EC Irányelve írja elő. Az Irányelv „egységes, független 

tudományos tanácsadásra alapozott módszertan” alkalmazását követeli meg, azonban ezt a 

döntéshozatal különböző résztvevői meglehetősen különböző módon értelmezik. 

A GMO-k megítélésének, s ezen belül is az ERA felfogásának is alapvető kérdése a GMO és natív 

fajták összevetése, melynek hagyományos módszere a GMO és (közel) izogenikus vonal 

összehasonlítása. E tekintetben a kezdetektől fogva jelen levő – és rendkívül sokat bírált – irányelv 

volt az ún. lényegi azonosság elve, amely alapvetően azt az alapfeltételezést szögezte le, hogy a GMO 

alapvetően azonos az anyavonallal, melyből létrehozták. Túl azon, hogy ez az alapfeltételezés – 

tudományelméleti alapon – elvileg is hibás, hiszen az ERA kiindulási pontjának éppen az ellenkező 

feltételezésnek kell lennie (nevezetesen, hogy van különbség a két vonal között), egyszersmind 

feleslegesen leegyszerűsítő is, hiszen azt a feltételezést tükrözi, hogy a genom módosítása nem 

hozhat létre olyan változást a módosított szervezetben, ami alapvetően változtathatná meg a fajta 

– kémiai, biokémiai vagy biológiai – tulajdonságait. A gyakorlat meglehetősen hamar vissza is 

igazolta e feltételezés megalapozatlan voltát, hiszen a statisztikai eljárások meglehetősen gyakran 

igazoltak szignifikáns eltéréseket – összetétel vagy biológiai hatás tekintetében – GMO és a 

megfelelő izogenikus vonal között. A kérdés egyszerűen átlátható, ha a transzgén kifejeződéséből 

adódó eltérésekre gondolunk, ahol az eltérés magától értetődően szignifikáns. 

A látszólagos ellentmondás feloldására vonta be az EFSA az ERA értelmezésébe az ún. 

„összehasonlító kockázatelemzés” koncepcióját, amely lényegében arra épül, hogy a GMO ERA 

folyamatába bevonja olyan fajták (fajtavonalak) vizsgálatát is, amelyek „nagyon hasonlóak a GMO-

http://www.ecotox.hu/
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hoz, és élelmiszerként biztonságosnak bizonyultak”. Így az ERA nem csupán a GMO és az izogenikus 

vonal összehasonlítását kívánja meg, de az összevetésbe kereskedelmi vonalak bevonását is előírja. 

A kockázatelemzés itt nem a GMO és egyes fajták (pl. izogenikus vonal) ekvivalenciatesztje, hanem 

ezen ekvivalenciatesztek összevont statisztikaierő-analízise (Power Analysis). Ezen előírás – azáltal, 

hogy az izogenikus vonal és a kereskedelmi vonalak közötti eltéréseket beépíti a negatív kontrollba 

– egyrészt jelentősen megnöveli a „háttér” szórását, s ezáltal meglehetősen leszűkíti a GMO és a 

háttér közötti szignifikáns eltérések körét, másrészt új kategóriát, a „biológiai relevancia” fogalmát 

vonja be az értékelésbe. A koncepció felülbírálja a korábbi „GMO – nem GMO” statisztikai elemzés 

folyamatát, és egyes vonalak közötti statisztikailag szignifikáns eltéréseket biológiailag nem 

relevánsként értelmezhet. Mivel azonban a biológiai relevancia nem pontosan definiált fogalom (a 

vonatkozó EFSA definíció szerint: a ~, melyet a szakértői elbírálás humán, állati, növény- vagy 

környezet-egészségügyi szempontból fontosnak vagy jelentéssel bírónak tekint), a döntéshozók 

meglehetősen ingatag tudományos vagy jogi alapon döntik el, vajon egy statisztikailag szignifikáns 

eltérés biológiailag releváns-e. A hatósági ERA ezen laza eleme aláássa, de legalábbis jelentősen 

veszélyezteti az objektív döntéshozatal lehetőségét. 

 

* 

 

A MON 810-es GM-kukorica Cry1Ab-tartalmának változása a tenyészidőszak során 
szabadföldi és üvegházi körülmények között 

Takács E – Darvas B – Bánáti H – Lauber É – Juracsek J – Székács A 

Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet, Budapest 

 

 

A Bt-növények által termelt Cry-toxinok kimutatásának elterjedt módszerét képviselik az ELISA 

eljárások. Általánosan fellépő probléma, hogy még adott genetikai eseményű Bt-növény 

toxintartalmára vonatkozóan is jelentősen eltérő értékek találhatók a szakirodalomban. Ennek okai 

biológiai és analitikai forrásból is származhatnak. Nemzetközi együttműködés keretében indított 

körvizsgálatunk során különböző, Cry1Ab-toxin kimutatására alkalmas ELISA rendszer 

alkalmazhatóságát és eltérő extrakciós eljárásokat hasonlítottunk össze. Még ugyanazon módszer 

alkalmazása mellett is 15-30%-os relatív hiba jelentkezett a Cry1Ab-toxintartalom meghatározása 

során. Az eredmények eltérőek lehetnek attól függően is, hogy a tenyészidőszak mely időpontjában, 

illetve az adott növényi szerv mely részét mintázzuk. Különböző értékek adódhatnak a termesztési 

körülményekből (termőföld típusa, termesztési terület helye, műtrágya alkalmazása) eredően is. 

Vizsgálatunk során két, MON 810 kukorica Cry1Ab-toxintermelésének változását vizsgáltuk 

szabadföldi (Nagykovácsi, Julianna-major), félszabadföldi és üvegházi körülmények között. Az 

üvegházi kísérlet során a növényeket tenyészedényekben (d=30 cm), virágföldben neveltük. A 
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félszabadföldi körülmény esetén tenyészedényekben, virágföldben és vályogtalajban is vetettünk 

kukoricát. A szabadföldi kukoricákat 25 cm-es tőtávolsággal és 70 cm-es sortávolsággal ültettük nem 

karbonátos vályogtalajba. A mintavétel során a kukoricák vegetatív (levél, levélhüvely, szár, gyökér, 

csuhélevél) és generatív (bibe, címer) részeit is mintáztuk a kukorica R2 (hólyag) fenológiai 

stádiumában. A mintázott szervek mindegyikében mértük a Cry1Ab-tartalmat. A toxintartalom 

tenyészidőszak során bekövetkező változásának vizsgálatához a leveleket három levélszinten 

vizsgáltuk. A zöld levélmintát a nővirág szintjén, a félig nekrotizálódott (sárga) levelet a nővirág alatti 

2., a teljesen nekrotizálódott (barna) levelet a nővirág alatti 4. szinten lévő levél jelentette. Az 

eredményeket Statistica 6 program segítségével egyutas varianciaanalízissel (ANOVA) és Tukey-

teszttel értékeltük. 

A félszabadföldi vizsgálat során az általunk vizsgált két talajtípus mindkét MON 810-es kukoricavonal 

esetében azonos módon befolyásolta a toxintermelést. Vályogtalaj esetén az összes általunk vizsgált 

növényi szövetben szignifikánsan alacsonyabb (52±31% és 60±32% a két kukoricavonal esetében) 

Cry1Ab-toxintartalmat mértünk, mint a virágföld esetében. Az üvegházi kukoricák esetén a mért 

toxinkoncentrációk átlagosan 67±31%-a és 47±21%-a voltak a félszabadföldi növények 

toxintartalmának, mely különbségek minden szövet esetében szignifikáns különbséget jelentettek. 

A félszabadföldi kukoricák fő szerveiben a Cry1Ab-tartalom 61±29%-a volt a szabadföldi növények 

toxintartalmának. A szervek között ebben az esetben azonban nem volt konzekvens az alacsonyabb 

érték. 

A levelek nekrotizációjával párhuzamos Cry1Ab-tartalomváltozás vizsgálata során mindkét MON 

810-es kukorica esetében egy-egy esettől eltekintve ugyanazt a trendet tapasztaltuk. A legmagasabb 

koncentráció a zöld levélben mértük, ennél a félig nekrotizálódott (sárga) levélben alacsonyabb, míg 

a teljesen nekrotizálódott (barna) levélben a legalacsonyabb toxintartalmat találtunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Száradó alsó levelek kukoricán 
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