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 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program (IPCS): 

    „Endokrin diszruptor vegyület olyan exogén anyag vagy azok egy 

csoportja, mely megváltoztatja az endokrin rendszer 

működését és ennélfogva káros egészségügyi következményt 

hoz létre egy egészséges szervezetben vagy annak utódaiban 

vagy egy (szub)populációban.” 

 

 USA Környezetvédelmi Ügynökség (US EPA): 

„Olyan exogén anyag, mely interferál a természetes, vér által 

szállított hormonok szintézisével, szekréciójával, 

transzportjával, metabolizmusával, kötődésével vagy 

eliminációjával, melyek a szervezetben megtalálhatók és 

felelősek a homeosztázisért, a szaporodásért és a fejlődésért.” 

 



Magreceptorokon 
• ERs, ARs, PR, GR, MR, TRs, retinoid receptorok,  

Nem-szteroid receptorokon 
• Neurotranszmitter receptorok pl.: szerotonin-, dopamin-, norepinefrin 

receptorok 

„Árva” magreceptorokon 
• Pl.: AhR 

• agonista és antagonista hatások 

Szteroidok metabolizmusában szerepet játszó enzimatikus 
folyamatokon (bioszintézis, transzport célszervhez, hormonkötő 
fehérjék szintje, hormonkatabolizmus) keresztül 
• induktív és inhibitív hatások 

 DES-től POP-okon át számos peszticidig máig kb. 1000 EDC-t ismerünk 

 EDSTAC (Endocrine Disruptor Screening and Testing Advisory Committee, 

1998) jelentése szerint kb. 87 000 vegyület és keverék vizsgálatára lenne 

szükség 
 

és membrán-kötött szteroid receptorokon 
membrán ERs 



 PSII fotoszintetikus rendszert gátló herbicid 

 Betiltás: EU 2004, Magyarország: 2007 

 USA: kb. 36 000 t/év atrazin felhasználás 

 félélet ideje talajban 13 - 261 nap  bemosódás mélyebb rétegekbe   

„másodlagos” perzisztencia reduktív körülmények között 

 Egyik leggyakrabban kimutatható peszticid (DEA és DIA-val együtt) 

környezeti elemekből 

• US EPA Carcinogens: nem valószínű 

•  IARC: 3 kategória (1999, nem osztályozható; 1991-ben 2B, emberben 

feltételezhetően rákkeltő) 

Ivóvíz határértékek: 

o Health Canada: 5 μg/l 

o US EPA: 3 μg/l 

o WHO: 2 μg/l 

o EU szabályozás: 0,1 μg/l (0,5 μg/l összes peszticid) 

 



Aromatáz enzim:   androszténdion    ösztron 

            tesztoszteron    ösztradiol  

 

1. Foszfodiészteráz inhibitor  emelkedett cAMP szint  CYP19 gén (aromatáz 

enzim) expressziója nő 

2. SF-1 sejtmagreceptor (intracelulláris transzkripciós faktor) számára ligand, 

mely  aromatáz promóterhez II-höz (ArPII) kötődik  CYP19 expresszió nő 

Eredmény: fokozott ösztrogén termelés 

 

•Aromatáz induktor hatás: halakban, hüllőkben, kétéltűekben, emlősökben 

•Ezzel együtt növekszik a hormon-dependens daganatok kialakulásának 

valószínűsége nő 

• Xenopus laevis: hermafroditizmus (már 0,1 μg/l cc.-nál), demaszkulinizáció 

 halakban, kétéltűekben, rágcsálókban csökkent spermaszám (tesztoszteronszint  

csökkenése miatt) 

Atrazine és két delakilezett bomlásterméke is aromatáz induktor hatású H295R 

sejteken 



• Receptor-kötődési tesztek 

• Sejt proliferációs tesztek 

• Receptor-dependens génexpressziós tesztek 

• Immunoassay-k (pl. ELISA) és immunaffinitás kromatográfia 

 1-1 jól determinált kvantitatív végpontra fókuszálnak 

 

Célunk: 

Az atrazin és biodegradációs maradékanyagainak indirekt, 

komplex endokrin diszruptor hatásának vizsgálata 

 

Kombinált teszt kialakítása: 

Steroidogenesis assay összekapcsolása hormonhatást mérő 

BLYES/BLYAS bioriporter teszttel 
 



 

• Humán adrenokortikális karcinóma 

sejtvonal 

• Szteroidszintézis összes 

kulcsfontosságú enzimével rendelkezik 

• Standardizált Steroidogenesis assay 

(OECD 456; OCSPP 890.1150) 

• Mérési végpontok: E2, T 

  

• Tesztszervezet: S.cerevisiae 

• Egyes vegyületek ösztrogén- 

(BLYES) és androgénhatásának 

(BLYAS) kimutatására 

• Genomba integrálva hER és hAR 

• Citoplazmában két plazmid 

(pUTK404, pUTK407) 

BLYR bioriporter 

• konstitutív kontroll törzs 

• citotoxicitás mérésére Forrás: OECD 456 Guideline. H295R Steroidogenesis assay 
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1. Steroidogenesis assay 
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2.   BLYES/BLYAS bioreporter teszt 

        ösztrogén- és androgénhatás mérésére 

48 órás expozíció 

után 

ATRAZINE 

Felülúszó 

H295R sejtek 

Pozitív kontroll vegyületek 

• Steroidogenesis assay-ben: 

- Forskolin (adenilát-cikláz aktivátor)          E2, T 

- Prochloraz (CYP17 és CYP19 inhibitor)    E2, T 

•BLYES/BLYAS tesztben: 

- E2 és DHT 

Keresztreakciós vizsgálat: 

BLYAS vs. E2 

BLYES vs. DHT 

Tesztanyagok 

receptorkötődése/citotoxicitása: 

- atrazine, forskolin és prochloraz  

BLYES/BLYAS/BLYR tesztben 



BLYES BLYAS 

BLYR 

 Tesztanyagok önmagukban nem képesek biolumineszcenciát indukálni a 

bioriporter tesztben. 

* p<0,05 

**,++ p<0,01 

*** p<0,001 



a OCSPP által elvárt tartomány; b BLYES/BLYAS tesztben mért értékek 

EC50 (μM) values 

Inducer/Inhibitor   E2a Ta BLYESb BLYASb 

Forskolin 0.3 - 3.0 0.2 - 2.0 0.609 0.830 

Prochloraz 0.03 - .03 0.01  - 0.1 0.140 0.0358 

 Hormonmérő módszer érzékenységének megállapítása 

 Forskolin és prochloraz expozíció során a humán sejtek által szekretált 

hormonok hatásának mérése BLYES/BLYAS teszttel 

*,+ p<0,05 

**,++ p<0,01 

***,+++ p<0,001 



BLYES BLYAS 

Atrazine EC50 értékek: 

  BLYES - 16,78 μM (3,6 ppm) 

  BLYAS – 34,38 μM (7,4 ppm) 

Keresztreakciós értékeket 

figyelembe véve valódi ösztrogén- 

ÉS androgénhatás  

 

 Atrazine expozíció során a humán sejtek által termelt ösztrogének és androgének 

hatása a BLYES/BLYAS tesztben 

*,+ p<0,05 

**,++ p<0,01 

***,+++ p<0,001 



• Atrazine aromatáz indukáló hatása széleskörűen vizsgált 

• Ösztrogének fokozott termelődésével párhuzamosan 

lecsökkent tesztoszteron szintről számolnak be 

• Csupán néhány kutatásban mértek atrazine hatására 

emelkedett tesztoszteron szintet 

Atrazine expozíció hatására H295R sejtekben 

megemelkedett mind az ösztrogén- mind az 

androgén hormonok szintézise 

Kombinált módszer ezt látszik alátámasztani 



 H295R sejtek tesztoszteronon kívül androszténdiont, valamint 

E2-n kívül ösztront termelnek  

 Kombinált teszt nem szorítkozik csupán 1-1 

analitikai/immunanalitikai mérési végpontra 

 Összetett, kumulatív biológiai hatás mérésére alkalmas 

 Kiváló kiegészítő módszer lehet vegyületek és mixtúrák 

komplex szteroidszintézist zavaró hatásának feltérképezésében 

 Biodetoxifikációs vizsgálatokban (ahol számos metabolit 

keletkezhet) történő alkalmazhatóságát vizsgálni kell 
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