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Urbanizáció hatásának vizsgálata talajminták
toxikológiai vizsgálata alapján fehér mustár (Sinapis
alba) tesztnövényen
Bárány Fanni Zsófia, Sipos Bianka, Tőzsér Dávid és Simon Edina
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Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai
Tanszék, Debrecen; e-mail: baranyfanni16@gmail.com

Napjainkban a városiasodás az ember
környezetátalakító tevékenységének
egyik legtipikusabb példája lett. A városiasodás jelentős környezetszennyezést okoz, ezáltal komoly kockázatot
jelent a szárazföldi ökoszisztémák egészére. A toxikus anyagok gáz (kéndioxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid),
részecske vagy aeroszol (korom, por,
kadmium, ólom, cink, réz) formában
párolgás vagy defláció révén kerülnek
a városi környezetbe, illetve ülepednek, így a talaj is kiváló indikátor lehet a városiasodás negatív hatásainak
becslésére.
Vizsgálataink célja egy urbanizációs
gradiens mentén gyűjtött talajminták
toxicitásának megállapítása a fehér
mustár (Sinapis alba) magjainak érzékenysége alapján. Az urbanizációs
gradiens egyik szélső pontja városi
terület, mely nagymértékű közlekedéssel, forgalommal jellemezhető. Másik végpontja egy természeteshez közeli terület, melyre emberi zavarás
nem jellemző, az antropogén tevékenység hatása minimális. Toxikológiai vizsgálatainkhoz, egy már folyamatban lévő, a városiasodás hatását vizsgáló tanulmányhoz kapcsolódva, Bécs
városából a három vizsgált terület, egy
városi, egy városszéli és egy természeteshez közeli állapotú terület talajának mintavételét végeztük el. Mindhárom terület talaja barna erdő talaj

volt, kémhatás alapján gyengén lúgos
tartományba sorolhatóak. Sótartalom
szempontjából valamennyi minta alacsony sótartalommal jellemezhető. Valamennyi területről öt talajmintát
gyűjtöttünk, melyekből vizes talajoldatot készítettünk. A toxicitás mértékének megállapításához a gyökérhoszszon alapuló Németh-féle módszert
használtuk.1 A vizsgálat során Petricsészékbe pontosan illeszkedő szűrőpapírlapokat vágunk ki. Az elkészített
talajoldatból (5 g nedves talajhoz 30
ml desztillált vizet adtunk) 2 ml-t pipettázunk a szűrőpapírokra. A megnedvesített szűrőpapírokra 20-20 db
mustármagot helyezünk egymástól
megfelelő távolságra. A csíráztatás 72
óra hosszáig tartott sötétben. A 72 óra
letelte után egyenként lemértük a gyökerek hosszát. Az eredmények értékelése során kiszámoltuk az egy Petricsészében lévő magok gyökérhosszának átlagát. A számolt átlagértéket a
kontroll gyökerének átlagos hosszának %-ában fejeztük ki a toxicitás
mértékének megállapításához. Emellett vizsgáltuk a magok csírázási százalékát és a csíranövények nedves és
száraz biomasszáját is.
A Németh-féle toxicitási mérték alapján egyik területről gyűjtött minta sem
volt hatással a növényi magvak gyökérhossz-növekedésére, a magok csírázási százalékára, illetve a csíranövé-

1Németh

(1998) Környezetgazdálkodási Intézet TOI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat. Budapest

-4-

Ökotoxikológia, 3. évfolyam, 2. szám
nyek nedves és száraz biomasszájára.
Hasonlóan a fenti eredményekhez, a
városi, városszéli és természeteshez
közeli állapotú területek között szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk
a vizsgált paraméterek alapján.
Eredményeink azt bizonyítják, hogy
kísérleti körülményeinknek nem volt
hatása a fehér mustár magvainak fejlődésére. Ezzel ellentétben korábbi
vizsgálatok bizonyították, hogy az ipari tevékenységekből származó nehézfémkibocsátás jelentős mértékben
csökkentheti a növényi magok csírá-

zási százalékát és a gyökérhosszát.2,3
Mivel azonban a különböző lágyszárú
fajok eltérő érzékenységet mutathatnak a szennyezett közeggel szemben,
ezen vizsgálatunk kibővítésével más,
toxikológiában nagyobb érzékenységet
mutató növényfajok; így borsó (Pisum
sativum), búza (Triticum sativum) és
kukorica (Zea mays) bevonását tervezzük.
Kulcsszavak: Bárány Fanni Zsófia, Sipos Bianka,
Tőzsér Dávid, Simon Edina, Sinapis alba, gyökérhossz, csírázási százalék, urbanizáció

Baktériumok virulenciájának mérésére alkalmas in vivo
módszer kidolgozása zebradánió-embriókra (Danio rerio)
és validálása Pseudomonas aeruginosa törzsekkel
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A mikroorganizmusok között számos
obligát és opportunista patogén fajt
ismerünk, melyek környezetbiztonsági
szempontból kiemelt kockázati tényezőt jelentenek az emberi-, az állati
egészségre és a mezőgazdaságra. A
virulenciájukat, így a valós megbetegítő képességüket, több tényező együttesen határozza meg melyeket klinikai
törzseken, in vivo és in vitro módszerekkel egyaránt vizsgálnak.
A gerinces modellek közül a zebradánió-embriók jelentős szerepet töltenek
be a virulenciavizsgálatokban. A zebradánió-embriók fertőzése a legtöbb
esetben injektálással történik, ahol a
baktériumokat közvetlenül juttatják a
vérkeringésbe a farokartérián vagy a
2Moosavi
3Samuel

szik cirkulációs hajlatán keresztül. A
módszerek hátránya, hogy az injektálások szabad kézzel nem, csak mikromanipulátor segítségével végezhetőek
el, emiatt a módszerek lassúvá válnak, illetve nem vizsgálható velük a
baktériumok valós megbetegítő képessége.
Ezek alapján a munkánk célja olyan
mikroinjektáláson alapuló, de mikromanipulátor nélkül is kivitelezhető
vizsgálati módszer kidolgozása volt
zebradánió-embriókra, amely alkalmas a környezeti mintákból származó
opportunista patogén baktériumok
valós fertőzőképességének vizsgálatára.

et al. (2012) J. Agric. Sci. 4: 11-19.
& Muthukkaruppan (2011) Int. J. Pharmaceut. Biol. Arch. 2: 1469-1472.
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A módszer kidolgozásához öt ismert
virulenciájú, környezeti mintákból
származó, átfogóan jellemzett, Pseudomonas aeruginosa fajhoz tartozó izolátumot használtunk fel (P14, P43, P69,
P114, P164). Az injektálásokat a frissen termékenyült ikraszemekbe szabad kézzel végeztük el, törzsenként 5
ismétlésben, 10-10 embrióval. A bejuttatások a szikbe és a perivitellináris
térbe történtek, optikai denzitás alapján beállított sűrűségű baktériumszuszpenzióval és annak 10-es alapú
hígításaival. Az embriókat 72-órás
korban vizsgáltuk, a vizsgálati végpont a pusztulás volt.
Az eredményeink alapján elmondható,
hogy kidolgoztuk a vizsgálat végrehajtásához nélkülözhetetlen aszeptikus
munkavégzés optimális körülményeit,
és meghatároztuk az inokulációhoz
használt bakteriális sejtkultúrák ideális kiindulási sejtkoncentrációját. Az
általunk vizsgált P. aeruginosa törzsek
fenotípusosan kifejeződő virulenciájának sorrendje a szikbe injektálás
módszerével a következő volt:
P164<P14<P114 <P69<P43. A perivitellináris térbe történő injektálás esetében a vizsgált törzsek virulenciája
eltért a klasszikus bejuttatásnál ta-

pasztaltaktól, mivel itt a baktériumok
nem jutottak közvetlenül az embriók
szervezetébe, így csak akkor tudtak
hatást kiváltani bennük, ha valamilyen expozíciós úton képesek voltak
őket megfertőzni: P114 <P164 <P43
<P14 <P69.
Elmondható, hogy a módszerek nagyon korai expozíciót jelentenek az
eddigi eljárásokhoz képest, így a korai
fejlődési állapotokban is figyelemmel
tudtuk követni a bakteriális fertőzés
hatásait az embriók szervezetére. Az
injektálások nagyon könnyen kivitelezhetőek voltak, ami az alapja lehet
egy széles körben használt, gyorsan
elvégezhető módszer kidolgozásának.
A két módszer eredményeiből közös
értékelési rendszer kidolgozására
azonban még szükség van ahhoz,
hogy az eljárás elterjedjen a potenciális kockázatot jelentő, környezeti mintákból izolált baktériumok minősítésénél.
Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az ÚNKP-21-5MATE-3, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
(BO/00236/20/4), valamint a 2020-1.1.2-PIACI-KFI
-2021-00239 és a TKP2020-NKA-16 pályázatok támogatták.
Kulcsszavak: Csenki-Bakos Zsolt, Szoboszlay Sándor, Bock Illés, Yiang Dongze, Kaszab Edit, Danio
rerio, Pseudomonas aeruginosa, mikroinjektálás

Cry1Ab-toxint tartalmazó pollen (MON 810) és
potenciális veszélye a hazánkban élő védett
lepkékre (visszatekintés)
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Losey et al. cikkét követően,4 ami a
selyemkórón (Asclepias syriaca) élő
pompás királylepkelárvák (Danaus
plexippus) – a Bt11 (SYN-Bt11-1; pollenjében közel annyi toxin van, mint a
MON 810-ben – táblákon való pusztu-

lásáról számolt be, a figyelem e terület
felé fordult. Ezen túlmenőeng pollen)
több Cry1Ab-toxin fejeződik ki, mint a
MON 810-nél a Bt176 (SYN-EV176-9)
pollenjében közel tízszer-ötvenszer
(4,32 μg Cry1Ab-toxin/g pollen) több
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Cry1Ab-toxin fejeződik ki, mint a MON
810-nél (0,09-0,49 μg Cry1Ab-toxin/g
pollen).5 Kérdés, hogy mi lehet az európai védett lepkéket érintő helyzet?6
Vizsgálatainkban a MON 810 genetikai eseményből származó DK-440 BTY
GM-fajta pollenjének veszélyét elemeztük a táblaszegélyeken gyakori nagy
csalánon (Urtica dioica). A nappali pávaszem (Nymphalis io), a c-betűs lepke
(Nymphalis c-album) és az atalantalepke (Vanessa atalanta) reakcióit vizsgáltuk saját tenyészetekben.
Egy hiteles – ilyen szerintünk nem látott napvilágot7 – kockázatelemzés részei: (i) a kukorica pollenprodukciója
– fajtánként változó Cry-toxintartalom; (ii) a kukoricapollen (40-220
kg/ha) eloszlása a környezetben; (iii)
a szegélyen lévő gyomok pollenfogó
képessége; (iv) a kritikus gyomokon
élő ritka/védett lepkelárvák életmódja; (v) az érintett hernyók Crytoxinérzékenysége; (vi) az egyes alpopulációk Cry-toxintűrése.
Vizsgálataink során a fajtatulajdonostól kapott két magmintából származó
azonos fajta (DK-440 BTY) szignifikánsan eltérő Cry1Ab-toxinmennyiséget termelt a levelekben, a
gyökérben, a portokfalban és a pollenben. Az először kapott magtétel növényeinek pollenje pusztulást okozott az
N. io L1-L3 esetében, míg a második
magtétel pollenje nem. A vetőmagelőállítás utolsó lépése a Crytoxinprodukcióra döntő hatást gyako-

rol.
A környezetelemzés azt mutatta, hogy
a kukoricatáblák szélein lévő árkokban a csalánfélék előfordulása jelentős, amelyek mirigyszőrei megtartják a
kukoricapollent. Szórványosan Rubus
-félék és a tábla belső szegélyén a
csattanó maszlag (Datura stramonium)
azok, amelyeken védett lepkék élhetnek még. Ezek a helyzetek azonban
ritkák.
A Cry1Ab-toxintartalmú pollen a szélirányban öt méterig ülepedhet ki
olyan mennyiségben, hogy a védett
hernyók fejlődését lassíthatja (eközben vírusoknak, ragadozóknak és parazitoidoknak jobban kitettek); tömegüket csökkenthetik, és közel 20-40%
pusztulást is okozhatnak. Egy bizonyos pollensűrűségnél az N. io lárvái
elkerülik a pollennel telt levélfoltot. A
csoportosan táplálkozó N. io fiatal lárvák pusztulékonysága a társas táplálkozás kifejezett igénye miatt megnő,
ha korán szétszélednek.8
A védett hernyók közül a N. c-album a
levelek fonákán táplálkozik, míg a V.
atalanta a leveleket maga köré szövi,
így mentesül a Cry1Ab-pollen hatásától. Az N. io Cry1-toxinérzékenysége a
legjelentősebb. N. io osztott tojáscsomókkal dolgozva az eltérő szülőpárok
utódjainak fele tűrőképesen reagált
120 ng Cry1Ab/g pollen és ~300 és
~600 pollen/cm2 értékekre. A veszély
létezik, de a bekövetkezése esetleges.

4Losey

et al. (1999) Nature 399, 214.
et al. (2010a) Environ. Toxicol. Chem. 29, 182-190; Székács et al. (2010b) Anal. Bioanal. Chem. 396, 2203-2211; Takács et al. (2012) Acta Phytopath. Entomol. Hung. 47, 293306; Székács (2020) In: GMOs: Implications for Biodiversity Conservation and Ecological Processes. Springer, pp. 149-172.

5Székács

6Darvas

et al. (2004) Növényvédelem 40, 441-449; Csóti (2004) MSc-dolgozat, p. 38; Lauber
(2011) PhD-dolgozat, p. 107; Darvas et al. (2011) Insects 2, 1-11.
7Perry et al. (2010) Proc. R. Soc. B 277, 1417-1425; Holst et al. (2013) Ecol. Modelling 250, 126133; Lang et al. (2019) Environ. Sci. Eur. 31, 39; Lövei et al. (2021) Insect Science 28, 11591168.
8Lauber & Darvas (2009) Acta Phytopath. Entomol. Hung. 44, 111-117.
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A kukoricában ezt a hatást bármely irányban.
engedélyezett rovarirtó eléri. A GMDarvas Béla, Gyurcsó Gergő, Takács
pollen szerepének megítélése sokkal Kulcsszavak:
Eszter, Székács András, MON 810, Cry1Ab, Urtica
kritikusabb a fajtahibridizáció miatt, dioica, Nymphalis io, Nymphalis c-album, Vanessa
ami akár 800 méterig kiterjed szél- atalanta, Cry1-toxin tolerancia

A Magyarországon alkalmazott rovarellenes ágensek
elemzése
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Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bMATE Környezettudományi Intézet, Agrárkörnyezettudományi Kutatóközpont, Budapest; e-mail: bdarvas@bdarvas.hu

2000 és 2010 között az Európai Uniós
(EU) re-regisztrációs programjai
drasztikusan csökkentették a rovarok
ellen alkalmazható ágensek számát.
2021-ben 43 EU-engedéllyel rendelkező és hazánkban gyakorlatba kerülő
zoocid hatóanyagot sorolhatunk fel.
Az EU által helyettesítésre kijelölt 11
hatóanyag között meghatározó számú
piretroid található. Két, hazánkban
használatos hatóanyag engedélyei
kérdésesek. Így a piperonyl butoxyde
(PBO) nevű szinergistáé és a diflovizadine* (Agro-Chemie Kft.) nevű magyar
gyártású akaricidé. Ez utóbbi hatóanyagnak sohasem volt Európai Uniós
engedélye. 15 olyan hatóanyagot találunk, amelyeket az EU engedélyez, de
Magyarország nem használ. A malathion* hatóanyagot közülük hazánkból
már 2008-ban kivonták. 2019-2021ben 16 zoocid hatóanyag engedélyét
vonták vissza (pl. neonikotinoidok és
chlorpyrifos*). Közülük öt még rendelkezik nálunk készítményengedéllyel.
Tíz egyéb származék (különféle olajszármazékok) is használható rovarirtásra nálunk. Négy mikrobiológiai
ágens és nyolc tömegtenyésztett parazitoid/ragadozó is rendelkezésre áll.
Ezen a területen igen sokat szélesedett a választék, amit hazánk nem
kellőképpen használ ki. Az olyan fokú
szelektivitást, ami a rovarpatogén ví-

rusokra és a parazitoidokra jellemző,
a gyakorlat nem tudja könnyen hasznosítani, hiszen kártevőközösségekkel
dolgozik.
Az EU által helyettesítésre kijelölt 11
zoocid hatóanyag között meghatározó
számú piretroid (esfenvalerate, etofenprox, gamma-cyhalothrin, lambdacyhalothrin) található, ami előrevetíti
ennek a csoportnak a jövőjét. Az emamectin, etoxazole, metam, methoxyfenozide, oxamyl, pirimicarb és tebufenpyrad helyettesíthetőségét is keresik.
A fentiekből 61 ágens 16 szempont
szerinti bírálatát végeztük el, nagyrészt nemzetközi kritikai adatbázisok
(EU/EFSA, PPDB, US EPA, IARC, PAN
stb.) segítségével. A környezetegészségügyi paraméterekre épülő
büntetőpontrendszer azt jelzi, hogy az
EU azon törekvése, amely a biológiai
növényvédelem megoldásai felé tereli a
növénytermesztés/rovarirtás kapcsolatrendszerét, környezetanalitikai és
ökotoxikológiai szempontokból teljesen alátámasztható.
Véleményünk szerint a rosszindulatú
betegségek felé mutató és a reprodukcióra gyakorolt kedvezőtlen hatásoknak önmagukban is akadályát kellene
képezniük annak, hogy az adott hatóanyag engedélye meghosszabbításra
kerüljön. A rosszindulatú betegségek
okozására vonatkozó gyanú a US EPA

-8-

Ökotoxikológia, 3. évfolyam, 2. szám
besorolása szerint kiterjed az alábbi,
hazánkban is alkalmazott hatóanyagokra: cypermethrin, fenoxycarb, flonicamid, hexithiazox, metam, pirimicarb, phosmet, PBO, sulfoxaflor, tebufenpyrad és buprofezin. Reprotoxikus
hatásukról ismertek: bifenazate,
cypermethrin, deltamethrin, etofenprox, fenpyroximate, fenvalerate, gamma-cyhalothrin, hexythiazox, metam,
oxamyl, pirimicarb, phosmet, spinetoram és spirotetramat. A karcinogenitással a genotoxikus hatás, míg a reprotoxikussal a hormonmoduláns hatás gyakorta társul, de ez utóbbi EFSA
-felülvizsgálata még nem fejeződött be.
Az elvégzett elemzés a természetes

eredetű származékok közül a növényi
olajokat, a káliszappant, az azadirachtin-tartalmú neem-kivonatokat, a mikrobiológiai készítményeket (kiemelten
Bacillus thuringiensis), a tömegtenyészett ragadozókat és a parazitoidokat
képes csak kiemelni. A rovarok ellen
alkalmazható ágensek környezetegészségügyi elemzése alátámasztotta
az EU azon törekvését is, amely az
ökotermesztés arányát növelni szeretné. Mindennek megértéséhez és alkalmazásához a gyakorlatban jelentős
szemléletváltásra lenne szükség.
Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András, Bacillus thuringiensis, azadiractin, diflovizadine, PBO,
malathion, piretroidok

Neonikotinoidok és emelkedő hőmérséklet interaktív
hatásainak vizsgálata a nagy vízibolha
(Daphnia magna) modellen
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Farkas Anna, Svigruha Réka, Fodor István,
Somogyvári Dávid és Győri János
aELKH

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany; e-mail: farkas.anna@blki.hu

A neonikotinoid-alapú rovarölő szerek
megjelenése és mind intenzívebb alkalmazása az 1990-es évektől, a hatóanyagok és bomlástermékeik egyre
gyakoribb és növekvő koncentrációinak előfordulását eredményezte természetes felszíni vizekben.9 A vízi
szervezetekre nagy érzékenységbeli
különbségek jellemzők a neonikotinoid-toxicitással szemben, főként a specifikus receptorok hiánya miatt,10 de
meghatározó a szervezetekben a xenobiotikumok intracellularis szinten történő biotranszformációjának hatékonysága, valamint az eltávolításban
résztvevő celluláris védekező mechanizmus (MXR, MultiXenobiotic Resistance) által betöltött szerep. Mint
9Anderson

számos veszélyes anyag esetében, a
neonikotinoidok toxicitási kockázatának megítélésében is nyitott kérdés
még – egyéb környezeti tényezők mellett – a klímaváltozást kísérő nagyobb
átlaghőmérséklet befolyásoló hatása,
melyről kevés adat áll rendelkezésre.
Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy
az acetamiprid és a már EU engedélylyel nem rendelkező thiacloprid* akut
szubletális expozíciója milyen hatással
vannak a neonikotinoidokkal szemben
toleránsnak bizonyuló nagy vízibolha
(Daphnia magna) modellszervezet szaporodására és citokróm P450
(CYP450) függő biotranszformáció- és
detoxikáló MXR rendszereire.

et al. (2013) Chemosphere 92, 84-90.
et al. (2015) Environ. Int. 74, 291-303.

10Morrissey
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A saját tenyészetből származó juvenilis és felnőtt tesztállatok standard
törzsállományból, valamint egy 26 oCos tartási körülményre kondicionált
állományból származtak. A tesztszervezeteket két napig kezeltük ekvivalens 1,0- illetve 5,0 µM acetamipridés thiacloprid*-oldatban, általánosan
az OECD 2012 protokoll szerint, 21±1
oC (optimális) és 26±1 oC hőmérsékleten. A juvenilis állatok esetében a kezelést követő 21 napon keresztül vizsgáltuk a szaporodást. A felnőtt állatok
kezelése után rögtön minden egyedre
egyedileg vizsgáltuk a biokémiai válaszokat, valamint szintén 21 napon keresztül nyomon követtük a szaporodást. A kezelések nem okoztak pusztulást egyetlen D. magna korcsoportnál sem.
A felnőtt egyedek CYP450-aktivitása
dózisfüggően megnőtt acetamipridkezelés hatására, míg a thiacloprid* az
5 µM kezelésnél váltott ki szignifikáns
enzimaktivitás-növekedést (100%-kal
a kontrollhoz mérten). Mindkét hatóanyag 5 µM kezelésének hatására a
CYP450-aktivitás a kontrollszint kétszeresére nőtt. Mindkét neonikotinoid
az 1 µM kezelési koncentrációban az
MXR-aktiváció szignifikáns csökkenését okozta, közel azonos mértékben
(38-, 46%, a kontrollhoz mérten). A

neonikotinoid-expozíció a felnőtt egyedekben szignifikáns CYP450aktivitásnövekedést eredményezett, az
5 µM koncentrációnál a kontrollszint
duplájára nőtt, míg a MXR-aktivitás
szignifikánsan (35-42%-kal) lecsökkent. A víz átlaghőmérséklete nem befolyásolta a CYP450- és MXR-aktivitás
mértékét, ellenben hatással volt a D.
magna szaporodására. Mind a felnőtt,
mind a juvenilis egyedeknél, a 26 oC
inkubációs hőmérséklet hatására 1-2
nappal korábban születtek meg az első ivadékok, és nőstényenként 2530%-kal volt nagyobb a szaporulat a
kontrollcsoportokban.
A neonikotinoid-expozíció jelentősebb
hatást a D. magna szaporodására a 26
oC inkubációnál eredményezett. Számottevő csökkenést a D. magna szaporodásában az acetamiprid-kezelés
okozott, az 5 µM kezelés hatására a
juvenilis és felnőtt állatoknál 3, illetve
2 nappal később születtek az első ivadékok, és jelentősen (55-40%-kal)
csökkent az egy nőstényre vonatkoztatott ivadékok száma is.
Köszönetnyilvánítás: Ez a munka a K-112712 OTKA és az NKFIH-471-3/2021 projektek támogatásával készült
Kulcsszavak: Farkas Anna, Svigruha Réka, Fodor
István, Somogyvári Dávid, Győri János, neonikotinoid, toxicitás, Daphnia magna, citokróm P450, MXRaktivitás

Progesztogén indukálta sejtes és molekuláris szintű
változások a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis)
neuroendokrin és reprodukciós rendszerében
Fodor István,a Svigruha Réka,a Tóth K. Gáborb és Pirger Zsolta
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aELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany;
Tudományegyetem,Orvosi Vegytani Intézet, Szeged;
e-mail: fodor.istvan@blki.hu

A szintetikus hormonmaradványok
(pl. drospirenon, levonorgestrel) jelenléte a globális ökoszisztémában napjainkban kiemelt figyelmet kap, mivel
potenciálisan befolyásolják a különbö-

ző vízi gerinctelen (pl. puhatestűek) és
gerinces (pl. halak) állatok életfolyamatait. Kutatócsoportunk korábban a
Balaton és a Zala vízgyűjtőin 1-50 ng/
l koncentrációtartományban mutatta
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ki a progesztogén (progeszteron és
szintetikus analógjai) szennyezéseket.11 A szennyezési koncentrációk
megismerése és ökológiai kockázatuk
becslése után az élőlényekre gyakorolt
lehetséges hosszú távú hatásaikat, a
balatoni ökoszisztémát is jellemző gerinctelen vízi állatokon vizsgáljuk.
Mivel ezek a szennyezők főleg a vízi
állatok reproduktív folyamatait befolyásolják, az ökotoxikológiai tesztekhez az OECD által is javasolt modellállat, a nagy mocsári csiga (Lymnaea
stagnalis) használata logikus választás, mivel szaporodásbiológiája jól ismert, a viselkedési mintázatoktól egészen a releváns szabályzó kulcsmolekulák szintjéig.12 Kísérleteink során
arra a kérdésre kerestük a választ,
hogy a Balaton és a Zala vízgyűjtőin
kimutatott progesztogének (progeszteron, drospirenon, gestoden, levonorgestrel) milyen hatással vannak a L.
stagnalis neuroendokrin és reprodukciós rendszerére egyed-, sejt- és molekuláris szinteken egyaránt.
A saját tenyésztésből származó állatokat két csoportra (n=15 állat/csoport)
osztottuk: kontroll és progesztogénkezelt. A környezeti szituáció modellezésére törekedve, az állatokat kontrollált
laboratóriumi körülmények között 21
napig (krónikus) progesztogénterhelésnek tettük ki környezeti szempontból releváns 10 ng/l koncentrációban.
Kimutattuk, hogy az állatok központi
idegrendszerében megváltozik a repro-

dukciót irányító neuropeptidek (pl.
CDCH – nőstény reprodukciós vonal;
CRZ – hím reprodukciós vonal13)
génexpressziós szintje. Ezzel párhuzamosan megállapítottuk, hogy a hormonkezelések hatására csökken a
spermiumszám a kezelt egyedekben. A
L. stagnalis hermafrodita életvitele és
párosodási módja miatt populációszinten – a spermiumszám-csökkenés
ellenére – a potenciális utódszám
megnő (megtermékenyített tojások
száma magasabb a petezsákokban).14
Ugyanakkor, mivel a saját spermiumuk felhasználása kerül előtérbe, a
petezsákokban minőségi romlás figyelhető meg (pl. poliembriónia), de öszszességében az effektív utódszám
megnő. Összehasonlító genomikai és
transzkriptomikai módszerekkel megállapítottuk a progesztogének hatásának lehetséges molekuláris útvonalait
(pl. receptorok).15 Összegezve, a progesztogének befolyásolják a L. stagnalis neuroendokrin és reprodukciós
rendszerét, már 10 ng/l koncentrációban is. A L. stagnalis szaporodási sajátosságai miatt a progesztogének gerincesekben megfigyelhető spermiumszám-csökkentő hatása nem okoz
megfigyelhető ökológiai kockázatot.
Köszönetnyilvánítás: Nemzeti Agykutatási
Program (No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00002).
Kulcsszavak: Fodor István, Svigruha Réka,
Tóth K. Gábor, Pirger Zsolt, progesztogének,
neuropeptidek, spermiumszám, Lymnaea stagnalis

11

Maász et al. (2019) Sci. Total Environ. 677: 545-555.
Koene (2010) Front. Behavior. Neurosci. 4: 167; Benjamin & Kemenes (2013) Scholarpedia 8 (7):
11520.
13
Fodor et al. (2021) Sci. Rep. 11: 10028.
14
Zrinyi et al. (2017) Aquat. Toxicol. 190: 94-103.
15
Fodor et al. (2021) Malacologia 64 (1): 69-77; Fodor et al. (2020) Mol. Cell. Endocrinol. 516: 110949.
12
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Felszíni vizekben gyakran előforduló mikroszennyezők
koktélhatásának vizsgálata Aliivibrio fischeri-n és
zebradánió-embrión (Danio rerio)
Háhn Judit, Göbölös Balázs, Bock Illés, Csenki-Bakos Zsolt,
Kriszt Balázs és Szoboszlay Sándor
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és
Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő; e-mail: hahn.judit@uni-mate.hu

Az évente globálisan felhasznált közel
300 millió tonna szintetikus vegyület
jelentős része talál utat a környezeti
elemekbe.16 A xenobiotikumok multikomponens-keverékekként vannak
jelen a környezetben, azonban a vegyületmixek ökotoxikológiai hatásairól
még közel sem kielégítőek az ismereteink. Az utóbbi másfél évtized során
több mint 1000 különböző keverék
toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálata
történt meg,17 ezek kétharmada azonban két komponensnél többet nem
foglalt magába.
Munkánk során gyógyszerhatóanyagok és növényvédő szerek közül a felszíni vizekben gyakran előforduló carbamazepine (CBZ, antiepileptikum),
diclofenac és ibuprofen (DCF és IBU,
nem-szteroid gyulladácsökkentők), Smetolachlor (MTC, herbicid), tebuconazole (TBZ, fungicid) és terbuthylazine (TRB, herbicid) hatóanyagok ökotoxikológiai hatásait vizsgáltuk önmagukban, valamint kettő-, három-,
négy-, öt- és hatkomponenses keverékekben.
A hat vegyület és a belőlük képezhető
57 kombináció (1:1 arány) akut citotoxicitását Aliivibrio fischeri (AVF) teszttel vizsgáltuk ISO 11348-1 szabvány
alapján 30 perces kontaktidővel. Az
e f f e kt í v k o n c e n t rá c i ó é r té ke i t
(EC10,20,50,80,90,95) használva CompuSyn
16
17
18

szoftverrel kombinációs index (CI)
alapján állapítottuk meg a keverékekben a komponensek között fellépő antagonista (CI>1,1), additív (CI=1,1-0,9)
és szinergista (CI<0,9) hatásokat az
egyes hatásos koncentrációszinteken.
Önmagában nem toxikus vegyület
esetében annak a többi komponensre
gyakorolt toxicitásnövelő hatását fejeztük ki százalékosan.18 Az AVF teszt
eredménye alapján szinergikus hatású
keverékeket választottunk ki, melyeket az azokat alkotó hatóanyagokkal
együtt tovább vizsgáltunk zebradánión (Danio rerio). A ZETA (Zebrafish
Embryo Toxicity Assay) teszt során az
embriókat öt különböző tesztkoncentrációval kezeltük a termékenyüléstől
számított 120 órán át, koncentrációnként 20 embrióval, 4 ismétlésben. A
letális koncentrációk alapján a fentebb ismertetett módon CI-értékeket
határoztunk meg.
Az akut AVF teszt során az 50%-os
fénykibocsátást okozó koncentrációkon a kettes keverékeknél 5, a hármasoknál 6, a négyeseknél 2 esetben tapasztaltunk szinergikus hatást. A TRB
önmagában nem volt toxikus az AVFre, így az ezt tartalmazó mixek esetében toxicitásnövelő hatást számoltunk: 50%-os effektív koncentráción 3
kivételtől eltekintve minden keverék
esetében a TRB fokozta a komponen-

Schwarzenbach et al. (2006) Science 313: 1072-1077.
Martin et al. (2021) Environ. Int. 146: 106206

Chou (2006) Pharmacol. Rev. 58 (3): 621-681.
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sek citotoxicitását, mely hatás az effektív koncentrációk csökkenésével
nőtt. Ezen eredmények alapján a
ZETA tesztben hat keveréket vizsgáltunk: a CBZ+IBU+MTC, DCF+IBU+
MTC, DCF+MTC+TBZ és IBU+MTC+
TBZ mixeket, melyek már EC10 értéken (2-6 mg/l) szinergiát mutattak,
valamint az IBU+MTC+ TBZ+TRB és
DCF+IBU+MTC+TRB keverékeket, melyek esetében a TRB minden vizsgált
koncentráción toxicitásnövelő hatással bírt. A zebradánió tesztben a
DCF+IBU+MTC+TRB mix esetében már
10%-os EC értéken (4,3 mg/l) szinergia lépett fel.

A vizsgált keverékekben a Magyarországon 2019-ben a 4. legnagyobb
mennyiségben forgalmazott és felszíni
vizekből gyakran detektálható terbuthylazine toxicitásnövelő (AVF)/
szinergikus (ZETA) hatása kiemelkedő,
mely környezeti elemekben már detektált (ugyan ritkán és extrém magas)
értékekhez közelítő koncentrációknál
is megnyilvánul.
Köszönetnyilvánítás: A munkát a TKP2020-NKA16, 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239, az ÚNKP-204-II és az ÚNKP-21-4 támogatta.
Kulcsszavak: Háhn Judit, Göbölös Balázs, Bock
Illés, Csenki-Bakos Zsolt, Kriszt Balázs, Szoboszlay
Sándor, carbamazepine, diclofenac, ibuprofen, Smetolachlor, tebuconazole, terbuthylazine multikomponens keverékek, Aliivibrio fischeri, Danio rerio

Glyphosate-tartalmú készítmények hatásvizsgálata a
Pseudomonas aeruginosa baktériumfaj szubletális
végpontjaira
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A Pseudomonas aeruginosa faj ismert
opportunista patogén kórokozó, mely
széleskörű katabolitikus potenciálja
révén számos xenobiotikum (közöttük
a glyphosate)19 biodegradációjára képes. Humán egészségügyi kockázatát
jelzi, hogy nozokomiális körülmények
között a legnagyobb mortalitással rendelkező Gram-negatív baktériumfaj.20
Jelentőségét fokozza a faj antibiotikum-rezisztenciára való kifejezett hajlama. Környezeti viszonyok között a P.
aeruginosa faj térnyerése elsősorban
szénhidrogénnel szennyezett területeken igazolt,21 mezőgazdasági művelés
és trágyázás alatt álló talajokban kimutatási gyakorisága alacsony.22 A

szakirodalomban kevés figyelmet kap
ugyanakkor annak megállapítása,
hogy egyes szerves szennyezők milyen
szubletális végpontokban mérhető változásokat eredményeznek a faj fenotípusosan vagy molekuláris módszerekkel detektálható tulajdonságaiban.
Mindezek alapján vizsgálatunk során
célul tűztük ki a P. aeruginosa faj esetében a glyphosate hatóanyaggal és
glyphosate tartalmú növényvédő szerekkel (GBH) exponált törzstenyészetek vizsgálatát, illetve a növekedési
ütemre gyakorolt hatások detektálása
mellett egy kiválasztott, nem konvencionális, szubletális végpont, az antibiotikum rezisztencia jellemzését.

19Hoodaji

et al. (2012) In. Microbes in Applied Research (Mendez-Vilas Ed.) pp. 183-186.
et al. (2002) J. Med. Microbiol. 51: 615-619.
21Kaszab et al. (2010) Microb. Ecol. 59, 37-45.
22Daredjian et al. (2014) Front. Cell. Infect. Microbiol. 4: 53.
20Aliaga
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Munkánk során 5 ppm koncentrációban vizsgáltuk a glyphosate, valamint
három koncentrációban (0,5, 1 és 2
térfogat%) öt kiválasztott GBH
(Roundup Mega, Gladiator 480 SL,
Dominator Extra 608 SL, Fozát 480,
Total) hatásait az intézet törzsgyűjteményéből kiválasztott, P. aeruginosa
törzstenyészetekre nézve folyékony LB
tápközegben. Az eredmények összevetésére felszíni víztestekből származó
Aeromonas hydrophila és Acinetobacter beijerinckii törzstenyészeteket
használtunk. A bakteriális növekedésre gyakorolt hatást 96-órás expozíció
mellett optikai denzitás mérésén alapuló módszerrel követtük nyomon. Az
antibiotikumrezisztencia-vizsgálatokat
az EUCAST útmutatása alapján, minimális gátló koncentrációérték meghatározásán alapuló módszerrel végeztük.
Megállapítottuk, hogy a P. aeruginosa
5 ppm glyphosate-kezelés hatására a
kezeletlen kontrollhoz képest változatlan növekedési dinamikát mutat.
Glyphosate-tartalmú herbicidekkel
szemben a faj ellenállóképessége
messze meghaladta a referenciaként
használt Aeromonas és Acinetobacter
törzsek tűrőképességét. A P. aerugino-

sa Total, Fozát 480 és Gladiator 480
SL készítmények esetében kiválóan
tolerálta az akár 1,5-2%-os bekeverési
arányt, mely egybeesik az ajánlott mezőgazdasági és kiskerti alkalmazási
koncentrációval. Az antibiotikumrezisztencia tekintetében elmondható,
hogy a tapasztalt minimális gátló koncentrációértékek glyphosate hatására
a cefepime és ticarcillin antibiotikumok esetében enyhén növekedtek,
míg a tygecycline és colistin esetében
enyhe csökkenést tapasztaltunk. A
glyphosate-tartalmú herbicidek 0,5
térfogat% koncentrációjú kezelésének
hatására egyöntetű eredményt csupán
a colistin és a gentamicin esetében
kaptunk – a colistin-nel szemben
mind az öt herbicid hatására csökkent, míg gentamicin esetében növekedett a P. aeruginosa ellenállóképessége. Eredményeink alapján az olyan
szubletális végpontok, mint az antibiotikum-rezisztencia vizsgálata nagyobb figyelmet érdemel.
Köszönetnyilvánítás: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-202100239, TKP2020-NKA-16, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-4
támogatásával készült.
Kulcsszavak: Kaszab Edit, Háhn Judit, Jiang
Dongze, Fekete Márton, Tóth Gergő, Kriszt Balázs,
Szoboszlay Sándor, Pseudomonas aeruginosa,
glyphosate, Aeromonas hydrophila, Acinetobacter
beijerinckii, cefepime, ticarcillin, colistin, gentamicin

Balatoni és dunai biofilmek kovaalga-közösségeinek trait
-alapú vizsgálata a glyphosate-kezelés hatásainak
értékelése során
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Mörtl Mária,a Földi Angéla,b Trábert Zsuzsa,b Ács Éva,b
Darvas Bélac és Székács Andrása
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Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi
Kutatóközpont, Budapest; bELKH Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet;
cMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; e-mail: klatyik.szandra@uni-mate.hu

A piacvezető, gyomirtó hatású glyphosate (GLY) hatóanyag felszíni vizekben
való megjelenése mára globálisan
megfigyelhető jelenséggé vált.23 A felszíni vizek planktonikus és bentoni-

kus algaközösségei nélkülözhetetlen
szerepet töltenek be a vízi ökoszisztémákban. A felszíni vizekben kialakuló
biofilmek algaközösségének legdominánsabb csoportját a kovaalgák
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(Bacillariophyceae) alkotják, amelyeket rutinszerűen alkalmazzák a felszíni vizek szerves- és tápanyagszennyezésének felmérésére, mivel kiváló biológiai indikátorai a felszíni vizekben
tapasztalható ökológiai és vízminőségben bekövetkező állapotváltozásoknak.
A vizsgálat célja a GLY hatásainak tanulmányozása volt a kialakult biofilmek kovaalga-közösségek összetételére. A biofilmeken elvégzett vizsgálataink során 2015-ben két jelentős, hazai
felszíni víztestben (Balaton, Duna),
természetes körülmények között, 6
héten át, speciális bójás szerkezeten
elhelyezett üveglapokon biofilmet növesztettünk. A GLY hatásait (100 µg/l)
tiszta hatóanyag és formázott készítmény (Roundup Classic) formájában,
laboratóriumi körülmények között, 10
héten keresztül vizsgáltuk. A vizsgálatok során az expozíciót megelőzően,
majd 6 hét elteltével, végül a vizsgálat
végén minden kontroll- és kezelt egységben hagyományos mikroszkópos
módszerrel faji szinten meghatároztuk
a kovaalga-közösség összetételét. A
fajlisták és a meghatározott relatív
egyedszámok alapján a kovaalgaközösségek biológiai jelleg-alapú (traitalapú) vizsgálata során a kovaalgafajokat a kiválasztott biológiai jellegeknek (sejtméret és ökológiai guild) megfelelően jellemeztük és csoportosítottuk.24-25 A kovaalgafajok osztályozását
az Omnidia 6.0. szoftverrel, továbbá
különböző adatbázisok és tanulmányok26 alapján végeztük el. A sejtméret alapján a fajokat 5 csoportba osz-

tályoztuk, amelyekben a sejt térfogata
<99 µm3, 100-299 µm3, 300-599 µm3,
600-1499 µm3 vagy >1500 µm3. A
vizsgálatok során alkalmazott ökológiai guild-ek a következők voltak: alacsony profilú, magas profilú, mozgásra képes (motilis) morfológiájú és
planktonikus guild-ek.
A vizsgált felszíni vízi biofilmeken elvégzett trait-alapú vizsgálatok eredményei alapján a kovaalga-közösségek
sejtszámarányának szignifikáns változása figyelhető meg az idő előrehaladásával a kontroll- és kezelt csoportokban a sejtméret- és az ökológiai
guild-kategóriák esetében a balatoni
és dunai mintákban egyaránt. A GLYkezelés a legkisebb és legnagyobb
sejtméret-kategória relatív gyakoriságának megnövekedését idézte elő a
dunai biofilmmintákban, azonban a
balatoni mintákban a kezelt egységekben a legkisebb sejtméret-kategória
növekedése volt erőteljesebb, a legnagyobb sejtméret-kategóriával szemben. A GLY az ökológiai guildkategóriák relatív gyakoriságára csak
a dunai biofilmekben gyakorolt hatást, ahol az alacsony profilú guild-ek
relatív gyakoriságának növekedését,
míg a motilis guild gyakoriságának
csökkenését tapasztaltuk a kezelés
hatására a kontrollhoz képest.
Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA
K109865 és az NVKP_16-1-2016-0049 pályázatok
támogatták.
Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Takács Eszter,
Hanny-Endrédi Anett, Mörtl Mária, Földi Angéla,
Trábert Zsuzsa, Ács Éva, Darvas Béla, Székács András, Bacillariophyceae, glyphosate, trait, ökológiai
guild

23Székács

& Darvas (2018) Front. Environ. Sci., 31 July 2018
& Bouchez (2011) Ecol. Indic. 11, 489-499.
25Rimet & Bouchez (2012) Knowl. Manag. Aquat. 406, 01.
26Rimet et al. (2019) Sci. Rep. 9, Article ID: 15116.
24Rimet
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Fafajok érzékenységének vizsgálata a
légszennyezettséggel szemben
Lajtos Domonkos, Molnár Vanda Éva, Dina Bini,
Tóthmérész Béla és Simon Edina

Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, Debrecen; e-mail: lajtos.domo@gmail.com

A légszennyező anyagok kibocsátása
jelentős mértékben megnőtt. Ezek az
anyagok fokozott veszélyt jelentenek
az emberi egészségre és az élővilágra
is. A városok vannak leginkább kitéve
ennek a problémának az iparosodás
és az intenzív járműforgalom miatt. Az
itt élő növények képesek a légszennyezettség mértékének csökkentésére,
viszont ez a bennük zajló biokémiai
folyamatok megváltozásához vezet,
ezáltal valamilyen mértékben korlátozza a fejlődésüket is.27
Vizsgálatunk célja a különböző fafajok
légszennyezettséggel szembeni tűrőképességének vizsgálata a levelek biokémiai paramétereinek mérésével. A kísérlet nullhipotézise az volt, hogy az
őshonos fafajok érzékenyebbek a légszennyezettségre, mint a betelepítettek. A mintavételt 2020-ban, Debrecenben végeztük egy forgalmas városi
parkban, ahol nyolc egészséges lombhullató fafaj leveleiből gyűjtöttünk
mintát: fehér akác (Robinia pseudoacacia), ezüst juhar (Acer saccharinum), európai hárs (Tilia × europeae), korai juhar (Acer platanoides),
magas kőris (Fraxinus excelsior), közönséges nyír (Betula pendula), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és közönséges platán (Platanus × acerifolia).
Ezen fafajok légszennyezettségre mutatott érzékenységi indexét (APTI) határoztuk meg a relatív nedvesség-, az
aszkorbinsav- és a klorofilltartalom,
valamint a levélkivonat pH-jának mérésével. A kapott index alapján négy
érzékenységi kategóriába soroltuk be
27

az egyes fafajokat: érzékeny, közepes,
mérsékelten toleráns és toleráns.
Az eredmények azt mutatták, hogy az
APTI alapján a fehér akác, az európai
hárs, a korai juhar, a magas kőris, a
közönséges nyír és a nyugati ostorfa
az érzékeny, a közönséges platán a
közepes, míg az ezüst juhar a mérsékelten toleráns kategóriába tartoznak.
A statisztikai vizsgálatok kiértékelését
követően a relatív nedvességtartalom
nem különbözött szignifikánsan a fajok között. Azonban szignifikáns eltérést tapasztaltunk az aszkorbinsav-, a
klorofilltartalom, a pH és az APTI esetében. Az ezüst juhar szignifikánsan
eltért a többi fajhoz képest az aszkorbinsavtartalom, a pH és az APTI szempontjából. A közönséges platán az aszkorbinsavtartalomban, a nyugati ostorfa pedig a pH értékben mutatott
szignifikáns eltérést. Továbbá megállapítható, hogy az őshonos fafajokat
közel azonos homogenitási csoportokba lehet sorolni a mért paraméterek
szerint, míg a betelepített fajoknál a
paraméterek között nagyobb diverzitás tapasztalható. Ez azzal magyarázható, hogy a fajok származási helye és
az ott lévő környezeti viszonyok befolyásolják ezeket a paramétereket.
Az eredmények alapján a vizsgálat előtt felállított nullhipotézist elvetettük, mivel a betelepített fafajok
közül az ezüst juhar és a közönséges
platán nagyobb érzékenységi kategóriákba tartoznak, mint az őshonos fafajok. Az őshonos fafajok közül a közönséges nyír bizonyult a leginkább tole-

Winner & Atkinson (1986) In. Trends in Ecology & Evolution (Mendez-Vilas Ed.) 1 (1) 15-18.
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ránsnak és a magas kőris a legkevésbé annak. A betelepített fajok esetén
az ezüst juhar volt a legtoleránsabb és
a fehér akác a legkevésbé. Összességében megállapítható, hogy a betelepített fafajok kevésbé érzékenyek a légszennyezettséggel szemben, mint a

hazánkban őshonosak.
Kulcsszavak: Lajtos Domonkos, Molnár Vanda

Éva, Dina Bini, Tóthmérész Béla, Simon Edina,
Robinia pseudoacacia, Acer saccharinum, Tilia ×
europeae, Acer platanoides, Fraxinus excelsior,
Betula pendula, Celtis occidentalis, Platanus ×
acerifolia, APTI

Passzív mintavétel növényvédő szerekre és PAHvegyületekre a Simona projektben
Mörtl Mária és Székács András
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Agrárkörnyezettudományi Kutatóközpont, Budapest;
e-mail: mortl.maria@uni-mate.hu
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Az „Üledékminőségi információs, monitorozási és értékelési rendszer nemzetközi együttműködés elősegítésére a
közös Duna-menti vízkezelési gyakorlat érdekében” című Simona projekt
(DTP2-093-2.1) keretében a Dráva vízgyűjtő térségének egyik tesztterületén
(Barcs) végzett, 2020-2021. évi vizsgálataink előzetes eredményei szerint a
felszíni vízben (Dráva) végrehajtott
monitorozási eljárás kidolgozása során összehasonlítottuk a megkötő fázist (adszorbens) korong, illetve por
(Pocis) formában alkalmazó passzív
mintavételi eljárásokat. A megkötött
hatóanyagok mennyisége hasonló
volt, de néhány esetben az adszorbens
port tartó membrán kiszakadt, így a
korong használata mellett döntöttünk.
A lebegő üledékminták szennyezettségének a meghatározásához havi rendszerességgel 30 liter vízmintát
(pontminta) gyűjtöttünk, míg a hosszú
távú gyűjtésre egy szabványosított
üledékgyűjtő doboz szolgált. A hordóba gyűjtött pontminta kevés üledéket
tartalmazott, ami jelentősen korlátozta az analitikai mérés megbízhatóságát. Ezzel szemben a doboz terelőlemezeinek segítségével összegyűjtötte
és részben szeparálta a lebegő üledé-

ket, miáltal jelentős mintamennyiség
analízisére nyílt mód. A monitorozás
során szenzorokkal folyamatosan
mértük a vízhőmérsékletet, a zavarosságot (turbiditás), az oldott oxigén
mennyiségét és a pH-értékét.
A Simona mintavételi protokollban
szereplő, a rendszeres monitorozásba
foglalt korong alapú passzív mintavevők (Chelating, HLB, C18 töltet) fémek, növényvédő szerek és a PAHvegyületek gyűjtésére szolgáltak, valamint egy glyphosate passzív mintavevőt (Pocis) is alkalmaztunk. A mérési
eredmények a kiértékelés jelenlegi fázisában a teljes korong által begyűjtött szennyezők mennyiségére vonatkoznak, ezeknek a folyadékfázisra vonatkozó abszolút koncentrációkra történő kalibrációja folyamatban van. Az
előzetes eredmények szerint a mezőgazdasági munkákat megelőzően a
bentazon, DEET és az EU-ban már
nem engedélyezett, ámde perzisztens
diuron* voltak a kimutatási határhoz
közeli koncentrációjú háttérszennyezők. Később a terbuthylazine, Smetolachlor és a tebuconazol koncentrációja emelkedett jelentősen, illetve
június folyamán megjelent a fenoxialkánsavak közül a 2,4-D és a
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mecoprop-P, júliusban pedig az MCPA.
A legnagyobb koncentrációt (1140 ng/
minta) a klóracetamid típusú Smetolachlor gyomirtószer-hatóanyagra
mértük májusban, míg a triazinokhoz
tartozó terbuthylazine 439 és 83 ng/
minta koncentrációban volt jelen a
májusi, illetve a júniusi mintázásban.
A 19 PAH-célvegyületből kettő
(acenaftilén, dibenzo(a,h)antracén) a
kimutatási határ alatt volt, az antracén a májusi mintában, míg a benzo
(a)pirén és az indeno(1,2,3-cd)pirén
májusi és a júniusi mintában sem volt
detektálható. A többi vegyület 0,312
és 35,0 ng/minta mennyiségben volt

mérhető. A májusi mintára mért öszszes PAH mintegy kétszer annyi volt,
mint a júniusi, a júliusi szint pedig
meghaladta a májusi értéket (83 ng/
minta).
A glyphosate-szelektív Pocis mintavevő esetében figyelemre méltó az AMPA
metabolit glyphosate hatóanyaghoz
képest mért magasabb koncentrációja: májusban 5,5 ng glyphosate hatóanyagot és 126,5 ng AMPA metabolitot gyűjtött, míg júniusban 21,8 és
353,5 ng/minta volt mérhető.
Köszönetnyilvánítás: A munkát a DTP2-093-2.1
Simona projekt (2018-2021) támogatta.
Kulcsszavak: Mörtl Mária, Székács András, passzív
mintavétel, Pocis, növényvédő szer, PAH, glyphosate
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A Roundup Classic piacvezető, széles
spektrumú, szintetikus gyomirtó szer;
hatóanyaga, a glyphosate (glyphosateizopropil-amin-só (IPA-só) formájában)
és felületaktív anyaga, a POE-15
(faggyúalapú polioxietilénamin) citotoxikus és genotoxikus hatásait vizsgáltuk két egéreredetű sejtvonalon, egy
neuroektodermális őssejttípusú (NE4C) és egy koponyacsontszövetből
származó preoszteoblaszt (MC3T3-E1)
sejtvonalon. A citotoxicitást és a genotoxicitást kétféle módszerrel, áramlási
citométeres eljárással, valamint MTTteszt és comet-assay módszerrel is
megállapítottuk, s az eredményeket
összehasonlítottuk egymással. A minta-előkészítés ugyanúgy zajlott min-

den vizsgálatban, illetve a kísérletekben egységesen 24-órás kezelést alkalmaztunk. A genotoxicitási vizsgálatokhoz a vizsgálati koncentrációkat a
sejtéletképességi vizsgálat eredményei
alapján választottuk ki.
Az MTT-tesztnél a kezelést követően a
sejteket lemostuk, MTT-festékkel
(tiazolilkék, 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)2,5-difenil-2H-tetrazólium-bromid)
kezeltük, 37˚C-os inkubátorban 5%os CO2-tartalom mellett 3 órán át inkubáltuk, majd lemostuk a festéket,
melyet az élő sejtek felvesznek és
formazánsókká redukálnak (az élő sejtek kékes-lilás színűek). Az életképességet leíró fényelnyelési eredményeket
fotométer segítségével 570 nm
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hullámhosszon határoztuk meg, és a
kontrollkezeléshez képest %-os formában étékeltük. Az áramlási citométerrel végzett életképességi és DNSkárosodási teszteknél a vizsgálati
készlet útmutatásait követtük. (Muse
Count & Viability kit, Muse DNA
damage kit). A comet-assay az egyik
legjobb vizsgálat a DNS-száltöréseinek
kimutatására. A tárgylemezekre felvittünk egy vékony réteget Sigma
Aldrich® agarózból (NMA, normal melting agarose). A kezelt sejteket szuszpenzióba vittük Invitrogen™ agaróz
(LMA, low melting agarose) segítségével, majd azokat az előre NMA-val kezelt tárgylemezekre cseppentettük. Ezt
követően az elkészült mintákat lizáltuk, majd elektroforetizáltuk 15 percig
25 V feszültségen, majd neutralizáltuk, végül etídium-bromiddal festettük a mintákat, és fluoreszcens mikroszkóp segítségével kiértékeltük az
eredményeket.
Az NE-4C sejtvonal mindegyik vizsgálatban érzékenyebben reagált a vizsgálati anyagokra, mivel hiányzik belőle a p53 tumorszupresszorgén, ami
DNS-károsodás hatására beindítaná a
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DNS-javító mechanizmusokat. 24órás kezelést követően az MTTtesztnél a POE-15 sejtéletképességre
gyakorolt hatása az NE-4C sejtvonalon
a glyphosate IPA-sóhoz képest 200szoros volt, míg az MC3T3-E1 sejtvonalnál 110-szeres. Az áramlási citométerrel mért életképességnél az IC50értékek összehasonlításánál kiderült,
hogy ez a vizsgálati módszer az MTTtesztnél érzékenyebb. Jelentős különbséget a genotoxicitási vizsgálatoknál a két vizsgálati módszer eredményeiben nem tapasztaltunk. A POE-15
IC50-értekei a két vizsgált sejtvonal
esetében 1500-szor (NE-4C) és 13-szor
(MC3T3-E1) nagyobbnak bizonyultak
a glyphosate IPA-só vonatkozó IC50értekeinél, illetve az NE-4C sejtvonal
mindkét esetben érzékenyebben reagált a vizsgálati anyagokra. A vizsgálati anyagok gátló hatásának sorrendje
egyértelműen POE-15 > Roundup
Classic >> glyphosate IPA-só.
Köszönetnyilvánítás: A munkát az NVKP_16-12016-0049 pályázat támogatta.
Kulcsszavak: Oláh Marianna, Farkas Enikő, Székács Inna, Horváth Róbert, Székács András, sejtéletképesség, DNS károsodás, Roundup Classic, glyphosate IPA-só, POE-15

Mikotoxinok kölcsönhatásai ciklodextrinekkel: a
képződő komplexek tulajdonságai és potenciális
felhasználási lehetőségeik
Poór Miklós

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs;
e-mail: poor.miklos@pte.hu

A mikotoxinok fonalas gombák toxikus sajátságú anyagcseretermékei,
melyek megtalálhatóak szennyezőként
állati takarmányban és egyes élelmiszerekben. Eradikációjuk a táplálékláncból a jelenlegi eszközökkel lehetetlennek tűnik, így jelentős egészségügyi és gazdasági károkat okozhatnak. A mikotoxinok kémiai szerkezete

és toxikus hatásaik rendkívül sokrétűek.
A ciklodextrinek (CD) glükózalegységekből felépülő, gyűrű alakú molekulák. Hidrofil, külső felületük kiváló
vízoldhatóságot biztosít, míg a belső,
lipofil üreg képes apoláris molekulák
vagy molekularészek befogadására,
mely során gazda–vendég-típusú
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zárványkomplexek alakulnak ki. A CD
-eket gyakran alkalmazza az élelmiszer-, kozmetikai-, és gyógyszeripar,
elsősorban annak érdekében, hogy
egyes lipofil vegyületeket vizes oldatba
vigyenek. Analitikai felhasználásuk is
jelentős, továbbá a kellően magas stabilitású ligandum–CD-komplexek lehetővé teszik a vendégmolekula hatékony csapdázását CD-ekkel.
Vizsgálatainkban mikotoxinok kölcsönhatásait teszteltük CD-ekkel, különös tekintettel a képződő komplexek
stabilitására és a CD-indukált fluoreszcenciaerősítésre egyes mikotoxinok esetében. Eredményeink rámutatnak arra, hogy a CD-technológia számos módon felhasználható lehet a
gyakorlatban is: (i) mikotoxinok fluoreszcenciás detektálásának érzékenyítésére, (ii) mikotoxinok mintadúsítás
célú extrakciójára vizes oldatokból,
(iii) italok mikotoxintartalmának
csökkentésére, (iv) mikotoxinok toxikus hatásainak kivédésére.
Az utóbbi években munkacsoportunk
által végezett kutatások eredményei
közül kiemelhető: (a) A CD-ek megfelelő kémiai módosításaival jellemzően
jelentősen növelhető a mikotoxin– CDkomplexek stabilitása; (b) Egyes CDek akár több tízszeresére képesek
emelni az alternariol, dihidrocitrinon,
zearalenon, α- és β-zearalenol, valamint a zearalenon-14-szulfát fluoreszcenciaemissziós jelét; (c) β-CD-

gyöngypolimerrel sikerrel extrahálható
számos mikotoxin vizes oldatból (pl.
alternariol, citrinin, dihidrocitrinon,
ochratoxin A, sterigmatocisztin, zearalenon és metabolitjai), majd a mikotoxinok 50 v/v%-os etanol–víz-eleggyel
kiszoríthatók a CD üregéből, ahogy
ezt alternariol és zearalenon esetében
kimutattuk; (d) Sikerrel extraháltuk
az alternariolt vörösbor, míg a zearalenont kukoricasör összetett mátrixokból β-CD-gyöngypolimerrel, miközben az italok minőségi paramétereinek relatív változása jóval alacsonyabb volt a toxinkoncentrációk relatív csökkenésénél; (e) A CD-ek képesek jelentősen csökkenteni vagy akár
teljesen kivédeni az alternariol és a
zearalenon által indukált toxikus hatásokat in vitro sejtkísérletekben és in
vivo zebrahalembrió-modellben.
Összességében a felsorolt eredmények
alapján a CD-technológia alkalmas
környezetanalitikai szempontból pl.
egyes mikotoxinok folyadékmintákból
történő érzékenyebb fluoreszcenciás
detektálására és/vagy az analízis előtti mintadúsításra. Emellett a CD-ek,
mint mikotoxinkötő molekulák segíthetnek abban, hogy enyhíteni lehessen a mikotoxinok által okozott ökotoxikológiai károkat.
Köszönetnyílvánítás: Munkánk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával
készült (FK 125166).
Kulcsszavak: Poór Miklós, mikotoxin, ciklodextrin,
zárványkomplex, mikotoxinkötő

Zebradánió (Danio rerio) embrió
(Fotó: Weight et al., 2010
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Mikroműanyagon kialakuló perifiton gombaközössége
lentikus édesvízben
Sebők Rózsa,a Dobolyi Csaba,a Tischner Zsófia,a Al-Omari, Jafar,a
Micsinai Adrienn,b Szoboszlay Sándora és Szabó Istvána
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Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Gödöllő; bWESSLING
Hungary Kft., Budapest; e-mail: sebok.rozsa.eszter@uni-mate.hu

A műanyagok előállítása során, illetve
fizikai-kémiai és biológiai degradációjuk révén keletkeznek a mikroműanyagok (MP-ok), vagyis az 5 mm-nél
kisebb szintetikus polimerek. A vízkörforgás által a MP-ok jelenléte még
a szennyezőforrásoktól távoli ökoszisztémákat is érintheti. A MP-okat kimutatták tengerekben, óceánokban, hóés gleccsertakaróban,28 csapadékban,
felszíni-, felszín alatti,29 illetve ivó- és
palackozott vizekben egyaránt. A vízben lebegő természetes anyagokhoz
hasonlóan a MP-ok felülete és annak
viszonylagos állandósága is jó lehetőséget jelent a felületükhöz kapcsolódó
élőlények nagy távolságokra történő
eljutásához. A MP-ok így hozzájárulhatnak az invazív, illetve (opportunista) patogén fajok terjedéséhez, módosíthatják a természetes közösségek
összetételét és a populációk közti kapcsolatokat.30-32
Tudomásunk szerint ez az első olyan
vizsgálat, mely édesvízi lentikus
(állóvízi) környezetben a polipropilénés politejsav-MP-ok felületén kialakuló
gombaközösségeket célozta. A ValkóVácszentlászlói víztározóban polipropilén- és politejsav-MP-ok, valamint a
fa-, üveg- és az ezek kihelyezésére
szolgáló acéltároló felületén kialakuló
perifiton, továbbá a környező víz gombaközösségeit hasonlítottuk össze te-

nyésztéses módszerrel, szélesztéssel.
A közösségek morfotípusait izoláltuk,
majd a genomi rDNS ITS régiója alapján molekuláris azonosítást végeztünk. A γ és α diverzitást Hill profilok,
a β diverzitást Permanova és CCA révén vetettük össze.
A 36 mintából 163 törzset izoláltunk,
és 145 molekuláris azonosításával 70
genotípust különítettünk el. A MPfelületek által biztosított élőhely közösségei hasonlóak voltak a fafelülethez sűrűségük, illetve γ és α diverzitásuk tekintetében, míg az üveg és víz
élőhelyek α diverzitása jelentősen alacsonyabb volt. β diverzitás szempontjából a kétféle MP gombaközösségei
jelentősen eltértek egymástól és a többi élőhelytől is. A MP-élőhelyeken számos, korábban akvakultúrában is betegséget okozó, opportunista patogén
fajt tartalmazó nemzetséget azonosítottunk: Aspergillus, Cladosporium,
Penicillium, Talaromyces, Fusarium és
Schizophyllum. A patogének aránya
nem tért el szignifikánsan az egyes
élőhelyeken, viszont jelentősen magasabb volt a szerves polimerek (MP-ok
és fa) esetében.
Az azonosított opportunista patogén
nemzetségek általában átmeneti jelleggel jelennek meg vízi környezetben,
amíg az életterükként szolgáló természetes szerves polimerek le nem bom-

28Bergmann

et al. (2019) Sci. Advances 5 (8), 1157.
et al. (2019) Sci. Total Environ. 648, 631-635.
30Kiessling et al. (2015) Marine Anthropogenic Litter, Springer, Cham., pp. 141-181.
31Zettler et al. (2013) Environ. Technol. 47 (13), 7137-7146.
32Kirstein et al. (2016) Marine Environ. Res. 120, 1-8.
33Grossart et al. (2019) Nat. Rev. Microbiol. 17, 339-354.
29Mintenig
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lanak,33 ugyanakkor a számukra jóval
hosszabb távon életteret szolgáltató,
nehezen lebomló MP-ok révén állandó
tagjaivá válhatnak a vízi ökoszisztémának. Az általuk kiváltott fertőzések
valószínűségét emellett tovább növelheti a MP-ok potenciális képessége
arra, hogy az élőlények külső-, illetve
orális expozíciót követően a belső felületeken sérülést idézzenek elő, így nö-

velhetik az opportunista gombás megbetegedések valószínűségét.
Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát a 20201.1.2-PIACI-KFI-2021-00239 és a TKP2020NKA-16 támogatta.
Kulcsszavak: Sebők Rózsa, Dobolyi Csaba,
Tischner Zsófia, Jafar Al-Omari, Micsinai Adrienn, Szoboszlay Sándor, Szabó István, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Talaromyces,
Sarocladium, Fusarium, Schizophyllum, mikroműanyag, polipropilén, politejsav

Parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia) fémakkumulációs
képességének vizsgálata
Simon Edina, Tőzsér Dávid, Bándiné Ballai Marianna,
Lakatos Gyula és Magura Tibor
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Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai
Tanszék, Debrecen; e-mail: edina.simon@gmail.com

A talajban található szerves és szervetlen szennyező anyagok koncentrációjának csökkentésére számos módszer ismert, melyek közül kiemelt jelentősé gű a fitore me diáció. A
fásszárúak mellett a lágy szárú növények is egyre nagyobb szerepet kapnak a fitoremediációs technológiákban.
Munkánk során a parlagi rézgyom (Iva
xanthiifolia) egyedeinek elemösszetételét vizsgáltuk, a faj fitoextrakciós po-

tenciáljának tesztelése céljából. Az
egyedeket egy nehézfémmel (Cd, Cr,
Cu és Zn) szennyezett területről gyűjtöttük, a Debrecen délnyugati határában elhelyezkedő rekultivált Lovászzugi szennyvíz-utóülepítő tórendszer
területéről 2019-ben. A gyűjtött egyedek gyökerének, szárának, levelének
és termésének elemösszetételét (As,
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr és
Zn) elemeztük, vizsgálva, mely szervek
alkalmasak leginkább a fémfelvételre.

Parlagi rézgyom (Iva xanthiifolis)
(forrás)
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Ugyanakkor a növényi mintákon kívül
talajminták elemzését is elvégeztük,
biokoncentrációs (BCF) és transzlokációs faktor (TF) értékeinek számításához. A biokoncentrációs faktor az
adott növényi szervben és a talajban
mért elemkoncentráció hányadosa,
míg a transzlokációs faktor a növény
levelében, szárában és termésében
mért elemkoncentráció és a gyökérben
mért elemkoncentráció hányadosa.
Vizsgálataink során megállapítottuk,
hogy a növényi részek (gyökér, szár,
levél és termés) elemtartalma valamennyi vizsgált elem alapján szignifikánsan különbözött egymástól. Szignifikánsan nagyobb As-, Ba-, Cd-,
Co-, Cr-, Mn-, Ni- és Pb-koncentrációt
tapasztaltunk a gyökerekben, míg a
Cu, a Sr és a Zn a gyökér és levélmintákban volt jelen a legnagyobb koncentrációban. A biokoncentrációs fak-

tor esetén a Zn-re kaptunk egynél nagyobb értéket a gyökérmintákra vonatkozóan. A transzlokációs faktor
vizsgálata során megállapítottuk, hogy
a gyökérből levélbe történő transzlokáció a Cu, Sr és Zn esetében volt jelentős (nagyobb, mint egy), a többi
elem és növényi rész esetén a faktor
értéke 1-nél kisebb volt.
Eredményeink bizonyították, hogy a
parlagi rézgyom megfelelő lehet fitoremediációs célú alkalmazásra, a gyökérben lezajló akkumulációs képessége révén. Az alkalmazott technológiákon belül is inkább a fitoextrakcióra
alapuló eljárásokban, melyet a
transzlokációs értékek is alátámasztanak.
Kulcsszavak: Simon Edina, Tőzsér Dávid, Bándiné
Ballai Marianna, Lakatos Gyula, Magura Tibor, Iva
xanthiifolia, akkumuláció, fémek, fitoremediáció,
növényi szervek, transzlokációs faktor

Amaranthus-fajok fitoremediációs potenciáljának
vizsgálata metaanalízissel
Sipos Bianka, Yelamanova Ayash, Tőzsér Dávid,
Magura Tibor és Simon Edina
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Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai
Tanszék, Debrecen; e-mail: biankasipos97@gmail.com

A növekvő mértékű és egyre sokfélébb
talajszennyezés a szennyező anyagok
szakszerű eltávolítását sürgeti. A biológiai módszereken belül a fitoremediáció kíméletes a talajjal, nem igényel
talajeltávolítást, szemben a fizikai
módszerek zömével; továbbá vegyszereket sem, a kémiai módszerektől eltérően. A jó bioakkumulációs képességű
növényfajok fokozott környezeti
stressz – mint például a talajszennyezés – mellett is fejlődőképesek. Remediációs célokra a gyomnövények (az
Amarathus-fajok közül ma több is termesztett) kiváló választásnak tűnnek,
mivel stressztűrőek, reprodukciójuk
gyors, biomasszahozamuk magas. Az

Amaranthus-fajok (A. albus, A. blitum,
A. chlorostachys, A. retroflexus) széles
körben vizsgált, bioakkumulációra képes növények.
A vizsgálatunk célja az volt, hogy publikált eredmények alapján az Amaranthus-fajok (A. cruentus, A. viridis,
A. retroflexus, A. hybridus) Cd-, Fe-,
Ni-, Pb- és Zn-akkumulációját tanulmányozzuk metaanalízissel. Az 1975
és 2020 közötti időszakban publikált
eredményeket a Web of Science adatbázisban kerestük, a következő keresőszavak segítségével: TOPIC =
(amarant) AND TOPIC = (metal OR
phytoremediation). Ezen kívül átnéztük a publikációk idézett irodalmai-
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nak listáját is, további, vizsgálatba
vonható adatok felkutatása céljából. A
publikációknak az alábbi kritériumoknak kellett megfelelniük: szövegesen,
táblázatban vagy grafikonon megjelenítve tartalmazniuk kellett a szennyezett és nem szennyezett (kontroll) talajokon tenyésző disznóparéjfajok szerveiben (gyökér, szár, levél) található
fémek (kadmium – Cd, vas – Fe, ólom
– Pb, nikkel – Ni és cink – Zn) koncentrációját. Az elemzésbe hat darab
kéziratot tudtunk bevonni, melyek
tartalmazták a szükséges eredményeket. A gyűjtött adatok felhasználásával a relatív interakcióintenzitás (RII)
és bioakkumulációs faktor (BAF) értékeit számoltuk.
Az eredmények alapján az Amaranthus-fajok elemakkumulációs potenciáljában bizonyos elemek esetében csekély különbség volt a szervek
között, míg más elemeket vizsgálva
különbséget tapasztaltunk. A Cd esetén a levelekben történő felhalmozódás intenzív volt, míg a szárakban és
a gyökerekben gyenge. A Fe esetén a
levelekben és gyökerekben történő felhalmozódás hasonlóan intenzív volt,
míg a szárak esetén csekély mértékű.
A Ni esetén a felhalmozás a növények
leveleiben volt a legintenzívebb, csökkenő intenzitással a gyökerek felé.
A bioakkumulációs faktor eredményei

alapján a Cd a levelekben nagy mértékben akkumulálódott, míg a szárban és gyökérben csekély mértékben.
A Fe, Ni, Pb, és Zn felhalmozódása
minden növényi szervben mérsékelt
volt. A fémek koncentrációja a gyökérben volt a legnagyobb, mely a fajok
korlátozott elemtranszlokációs potenciálját jelzi.
A kapott eredmények alapján a disznóparéjfajok felhalmozási potenciálja
fémenként eltérő volt. A metaanalízis
eredményei alapján az Amaranthusfajok nagy koncentrációban képesek
Ni-t felhalmozni a levelekben és a
szárban, tehát a föld feletti növényi
szervekbe történő szállítás intenzív
volt. A BAF értékei alapján a legnagyobb koncentrációban a Cd halmozódott fel levelekben. Ismert, hogy foszforműtrágyák Cd-szennyezettsége számottevő lehet.34 Emiatt a levélzöldségek fogyasztása egészségügyi kockázatot is felvethet. Eredményeink alapján
további vizsgálatok elvégzését javasoljuk olyan növénycsaládokon is, amelyek az irodalmi adatok alapján képesek fémek, különös tekintettel a nem
esszenciális fémek nagy mennyiségű
felhalmozására.
Kulcsszavak: Sipos Bianka, Yelamanova
Ayash, Tőzsér Dávid, Magura Tibor, Simon
Edina, Amarathus, Cd, Fe, Pb, Ni, Zn, bioakkumuláció

Kínai amaránt (Amaranthus tricolor) (forrás) kadmiun akkulmulációja (forrás)

34

Darvas és Székács (2006) Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan, Budapest.
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A clothianidin és az imidacloprid hatásának vizsgálata
kétpúpos bolharák (Dikerogammarus villosus)
célszervezeten
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Kutatásaink során a neonikotinoidok
vízi gerinctelenekre gyakorolt hatásait
vizsgáltuk, mivel azok kimutathatók
felszíni vizekben is, és nem kizárható,
hogy megjelenésük összefügg egyes,
célszervezetnek nem tekintett élőlénycsoportok elterjedésének megváltozásával. A neonikotinoidok toxicitására
jellemző, hogy még a vízi táplálékláncban kulcsszerepet betöltő gerinctelen
fajok esetében is extrém alacsony
koncentrációban (ng/l) jelentős mérgező hatást gyakorolhatnak, de az
egyes fajok között nagy érzékenységbéli különbség figyelhető meg.35 Ezért
fontosnak tartjuk a neonikotinoidok
toxicitásának jellemzését azok környezeti kockázatának megítéléséhez.
A Dikerogammarus villosus felsőrendű
rákfaj esetében a szennyezőanyagokra
adott válaszreakciók (viselkedésváltozás, pusztulékonyság/mortalitás)
már környezetileg releváns koncentrációban is detektálhatók.36 Ez az invazív balatoni faj könnyen és nagy
mennyiségben gyűjthető a litorális régióban elhelyezkedő kövek alól. A vizsgált neonikotinoidok a clothianidin* és
az imidacloprid*, melyek mezőgazdasági felhasználása az Európai Unióban
nem engedélyezett.37 Ezek analitikai
tisztaságú formában kerültek felhasználásra a kísérletek során. Vizsgáltuk
a viselkedési változásokat, valamint
egy detoxifikációs biomarker enzim, a
glutation S-transzferáz (GST) aktivitását és mértük az acetilkolin-észteráz
35

(AchE), mint az ingerület-átvivő biomarker enzim aktivitását. Akut expozícióban in vivo vizsgáltuk a biotranszformáció I. fázisában aktiválódó citokróm-P450 (CYP450) enzimet az ún.
ECOD (7-etoxi-kumarin-O-dealkiláció)
aktivitásának mérésével. Ennek lényege, hogy az etoxi-kumarin fluoreszcens festék oldatában történő 4,5-órás
inkubáció alatt az állat a festéket hidrolizálja, hidroxi-kumarin keletkezik,
melynek mennyisége fluoriméter segíts é gé ve l m e g h a t á r o z h a t ó : E e x /
Eem=355/460 nm (Perkin ElmerVictor3 készülékkel).
A viselkedésvizsgálatok során az adott
idő alatt úszott távot, valamint egy
adott térfogatban mozdulatlansággal
eltöltött időt mértük 20 és 80 ng/l
imidacloprid * -koncentráció esetén.
Megállapítható, hogy a 48-órás akut
toxicitási teszt során a kontrollhoz képest nincs szignifikáns eltérés az
úszási aktivitásban és a mozdulatlansággal töltött időben sem. Enzimaktivitás méréseink megmutatták, hogy
mindkét anyag koncentráció függően
hatott az enzimek aktivitására már
szubletális koncentrációban (10-250
ng/l). A clothianidin* 48 ng/l koncentráció felett megnövekedett GSTaktivitást és AchE-gátlást eredményez,
míg imidacloprid* adásakor a kontrollhoz viszonyított szignifikáns változás
GST-aktivitás esetében 80-250 ng/l
közötti koncentrációtartományban figyelhető meg, amely AchE esetében

Falfushynska et al. (2010) Chemosphere 81: 1342-1351.
Somogyvári et al. (2020) Inv. Neurosci. 20: 23.

36
37

Butler et al. (2018) Nature 555 (7695): 150-151.
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160-250 ng/l közé esik. Alacsony dózistartományban az ECOD-aktivitás
dózisfüggően nőtt a kontrollállatokban
mért értékekhez képest.
Eredményeink azt mutatják, hogy a
vizsgált rovarölőszer-hatóanyagok
analitikai tisztaságú formájukban képesek megváltoztatni a biofiziológiai
folyamatokat. Korábban azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a kereskedelmi forgalomban elérhető formáik már több

mint tízszer alacsonyabb koncentrációban is képesek szignifikáns változásokat eredményezni. Az említett rovarölő szerek a természetes vizekbe jutva
befolyásolják a nem célszervezetek
életműködéseit.
Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA
K112712 támogatta.
Kulcsszavak: Somogyvári Dávid, Farkas Anna, Győri János, Dikerogammarus villosus, clothianidin,
imidacloprid, glutation S-transzferáz, acetilkolinészteráz, biomarker

A progesztogén hatóanyagok hosszú távú terhelése során
megfigyelhető egyed- és molekuláris szintű változások a
nagy vízibolha (Daphnia magna) egyedeiben
Svigruha Réka,a,b Fodor István,a Schmidt János,c Győri János,a
Padisák Juditb és Pirger Zsolta
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Kutatócsoportunk mutatta ki a progesztogének jelenlétét a Balatonban és
annak vízgyűjtő területén (0,1-50 ng/
l),38 majd összefoglalta az ismert progesztogénszennyezések nemzetközi és
hazai adatait a különböző felszíni vizekben.39 Annak ellenére, hogy a hatóanyagok környezeti koncentrációja
általában alacsony (néhány 10 ng/l),
egyidejű és kombinált jelenlétük ökológiai kockázatot jelenthet a vízi gerinctelen és gerinces szervezetekre
egyaránt.40 Napjainkban a nagy vízi
bolha (Daphnia magna) számos ökotoxikológiai kutatás modellállata, mivel
könnyen tartható laboratóriumban,
jól jellemzett az életciklusa, ismert a
teljes genomja, illetve érzékeny a környezetben megtalálható szteroid szexhormonokra is.41 Mivel a progesztogén

expozíció lehetséges hatásairól kevesebb kísérleti adat ismert a gerinctelen szervezetekben,42 szemben pl. az
ösztrogénekkel, célunk volt megvizsgálni a Balaton vízrendszeréből kimutatott progesztogének (progeszteron,
levonorgestrel, drospirenon, gestodene)
D. magna-ra gyakorolt komplex élettani hatását.
A vizsgálatok során 6- és 21-napos
krónikus kezeléseket végeztünk környezetileg releváns 1, 10, valamint
extrém magas, 100 és 500 ng/l koncentrációkkal. Vizsgáltuk a progesztogének hatását a D. magna születés
utáni növekedésére és fertilitására,
valamint megfigyeltük, hogy a progesztogének milyen hatással vannak
az állatok detoxifikációs enzim rendszerére, a glutation S-transzferáz

38

Avar et al. (2016) Drug Test. Anal. 8: 123-127; Maász et al. (2019) Sci. Total Environ. 677: 545-555.
Svigruha et al. (2021) Environ. Sci. Pollut. Res. 28: 59391-59402.
40
Molnár et al. (2020) Environ. Sci. Pollut. Res. 28: 59233-59243.
41
Kashian & Dodson (2004) Environ. Toxicol. Chem. 23 (5):1282-8; Torres et al. (2015) Environ. Mon.
Ass. 187 (6): 379.
39

42

Svigruha et al. (2021) Sci. Total Environ. 25 (784): 147113.
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(GST) génexpressziójára és aktivitására.
A 21 napig tartó vizsgálat során nem
tudtunk kimutatni szignifikáns változásokat a D. magna átlagos testméretében a kontroll- és progesztogénkezelt
csoportok között. Ugyanakkor sztereomikroszkoppal megfigyeltük, hogy
a 10 ng/l-es kezelések hatására szignifikánsan rövidebb idő (6,50±0,28
nap) telt el az első peték megjelenéséig
a ko n t ro l l c s o po rth o z ké pe st
(8,75±0,47 nap), azonban az első reprodukció során a peteszámok között
nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket. Továbbá, az egy egyedre
jutó maximális peték száma szignifikánsan magasabb volt az 1 és 10 ng/l
progesztogénkoncentrációknál. A GST
expressziós szintje szignifikánsan magasabb volt valamennyi alkalmazott
progesztogénkoncentráció esetében a
kontrollcsoporthoz képest, emellett, a

GST enzim aktivitása is fokozódott 10,
100 és 500 ng/l-es kezelt csoportok
esetében. Ez véleményünk szerint
nem tekinthető hormonális válasznak.
Eredményeink igazolják, hogy a progesztogének már alacsony koncentrációban befolyásolják az állatok fertilitását, továbbá hatással vannak a GST
enzim experessziójára és aktivitására,
így közvetett módon a detoxifikáló
mechanizmusokra is. A környezetben
található szintetikus hatóanyagok,
mint például a progesztogénszennyezések hatást gyakorolnak a vízi ökoszisztémában élő gerinctelen szervezetekre.
Köszönetnyilvánítás: A projektet a Nemzeti Agykutatási Program (No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00002),
az ÚNKP-19-3 (No. OI-31-20338/2020) és a Kooperatív Doktori Program (KDP-2020-1018493) támogatta.
Kulcsszavak: Svigruha Réka, Fodor István, Schmidt
János, Győri János, Padisák Judit, Pirger Zsolt,
progesztogének, progeszteron, levonorgestrel, drospirenon, gestoden, detoxifikáció, Daphnia magna

RNS-interferencián alapuló növényvédő szerek. Mik a
környezeti kockázatok?
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MATE Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont,
Budapest; e-mail: szekacs.andras@uni-mate.hu

Az RNS-interferencia (RNSi) az ún.
RNS-csendesítési útvonalak egyike, az
az élettani folyamat az eukarióta sejtekben, amelyben kettős szálú RNSmolekulák (dsRNS) olyan biokémiai
mechanizmust indítanak be, amely a
későbbiekben az olyan RNS-szakaszokat csendesíti, melyeknek szekvenciája megfelelő a kiinduló dsRNS bázissorrendjének.43 A folyamat tehát RNSszintű sejtválasz. A dsRNS-molekulák
jelenléte immunológiai ismereteink
szerint leginkább külső ágensekre,
például vírusfertőzésre vezethetők
vissza, és a folyamat révén a sejt megakadályozza ezen idegen RNS-ágensek
kifejeződését – vagyis a vírus pato-

génaktivitását. Hozzá kell azonban
tenni, hogy specifikus endogén dsRNS
-molekulákat saját RNS-csendesítési
folyamatokhoz is termelünk.
Az RNSi felfedezése – alapkutatási jelentőségén túl – a gyakorlati alkalmazás számos lehetőségét teremtette
meg, különösen miután felismerték,
hogy bizonyos szekvenciák beépítésével célzott RNS-csendesítés érhető el.
Egy sor gyógyászati alkalmazás fejlesztése beindult, az antivirális terápiáktól a tumorképződés elleni géncsendesítésig.44 Ehhez hasonló fejlesztések
kezdődtek a mezőgazdasági alkalmazások terén is, részint géntechnológiai
úton módosított (GM) növények kiala-
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kításával, részint pedig a dsRNSmolekulák kipermetezhető növényvédő szerként történő alkalmazásával. A
GM-növények genomját úgy alakítják
át, hogy a növény célzott RNScsendesítést beindító dsRNS-t termeljen. Ezen GM-növények környezeti
kockázatelemzését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) már
megkezdte. 45 A szabad dsRNSmolekulák kipermetezhető ágensként
történő alkalmazása egyelőre még
nem érte el azt a fejlettségi szintet,
hogy képviselőik gyakorlati alkalmazásához környezeti kockázatelemzés
alapján szabályozott termék engedélyezésére került volna sor, ám a technológiafejlesztés hatalmas ütemben
halad, s a fejlesztők a termékek piacra
jutását tervezve már az engedélyezéshez szükséges biztonsági feltételek
megfogalmazását sürgetik.
A megfelelő szabályozás igénye számos – nehezen megválaszolható – kérdést felvet.46 Mennyiben tekinthetők
az említett növényvédelmi célú oligoribonukleotidok ún. egyszerű kémiai
vegyületeknek? Mennyiben vonatkoznak rájuk a kémiai növényvédő szerekre vonatkozó engedélyezési előírások? Ugyanazon környezetbiztonsági
előírások vonatkoznak e vegyületekre

is, mint az eddig ismert kémiai peszticidekre? Vannak-e olyan további környezet- és élelmiszerbiztonsági előírások, amelyek e dsRNS-molekulákkal
kapcsolatban felmerülnek? Milyen
kockázatelemzést igényelnek az önmagukban meglehetősen bomlékony
dsRNS-ek stabilizálására alkalmazott
– adott esetben titkosított – formázási
technikák? Minthogy a kipermetezhető dsRNS-ek használatához nem
szükséges GM-növényeket alkalmazni,
ezt a technológiát mezőgazdasági géntechnológiának kell-e tekinteni, vagy
sem?
Ez a technológia újabb példa arra, milyen lassan kullog a környezeti kockázatelemzés az egyre felgyorsultabb
ütemű fejlesztés nyomában. Hogyan
lehet egy nyílt géntechnológiai alkalmazás lehetséges mellékhatásait a
tényleges kijuttatást megelőzően kellő
pontossággal felmérni? Vagy itt is az a
forgatókönyv, hogy a technológiát engedélyezik, s majd csak az – adott
esetben kiterjedt – alkalmazás után
derülnek ki a mellékhatások? Úgy tűnik, az Európai Unióban ez újabb
eset, amikor az elővigyázatosság elvét
szükséges alkalmazni.
Kulcsszavak: Székács András, RNS-interferencia,
RNSi, kettős szálú RNS, dsRNS

Az endokrin rendszert károsító anyagok és a nőket,
illetve férfiakat érintő egyes betegségek összefüggései
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Az úgynevezett EDC (endocrine disruptor chemical/compound) anyagok
közismert összefoglaló név azon kismolekulákra, melyek közvetlenül vagy
közvetetten megzavarják az hormon-

rendszer működését, ezen belül is
alapvetően a szteroid- és pajzsmirigyhormonrendszert. E molekulák legtöbbje szerkezetileg hasonlóságot mutat az előbbi hormonokkal, s azok re-

43Fire

et al. (1998) Nature 391: 806-811.
et al. (2004) Curr. Mol. Med. 4 (5): 507-517.
45Papadopoulou et al. (2020) Front. Plant Sci. 11: 445.
46Székács et al. (2021) Front. Plant Sci. 12: 714116.
44Fuchs
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ceptoraihoz és/vagy a hormonok szintézisében, metabolizmusában részt
vevő enzimekhez, illetve a szállításukat végző fehérjékhez kötődve a hormonok szabad és kötött mennyiségét
és hatásait fokozva vagy épp gátolva,
azok arányait megváltoztatva hoznak
létre rendszerint tartós és lassú változásokat. Mindemellett epigenetikai
hatásokkal is rendelkeznek, melynek
lényege, hogy a gének működését képesek befolyásolni, elhangolni.
Több mint ezer EDC molekula létezik,
egyes értékelések szerint háromezret
is meghaladja a számuk, s mindenütt
megtalálhatók a környezetünkben.
Sokféle növényvédő szer (pl. DDT és
társai)47, tartósítószer (pl. triclosan,
parabének, BHA, BHT), műanyagösszetevő (pl. PFOA, PFOS, BPA, ftalátok), égésgátlók (pl. PCB, PBB, TBBPA,
organofoszfátok), égéstermékek (pl.
dioxinok), színezékek, UV-szűrők,
gyógyszerek (pl. DES, fogamzásgátlók
és egyéb hormonkészítmények) és számos más vegyület. Többségük zsíroldékony, ezáltal átjutnak a vér–agygáton, a méhlepényen, és az anyatejjel
is kiválasztódnak, így gyakorlatilag
bármely sejtbe bejutnak, beleértve a
petesejtet, spermiumot, illetve a méhlepényen keresztül a magzatot is. A
csecsemők szervezetébe az anyatejjel
kiválasztva jutnak be, de a tápszerekben és később a bébiételekben ugyanígy előfordulhatnak, hasonlóan az otthonok porában vagy különösen a városi levegőben, amit belélegzünk. A
csecsemők és kisgyermekek ráadásul
mindent a szájukba vesznek, az otthonok padlóján csúsznak, így nem véletlen, hogy számos ilyen EDC bejut a
szervezetükbe, akár a felnőtteknél is
nagyobb koncentrációban, aminek
életre szóló hatásai lehetnek. Néhány,

a természetben előforduló változatuktól (mint pl. fitoösztrogének, mikoösztrogének) eltekintve a legtöbb ilyen
anyagot az ipar állította elő szándékosan, véletlenül, illetve mellék- vagy
égéstermékként. Több közöttük tartós
környezetszennyező (megmaradóképes/perzisztens) és évtizedek alatt
sem bomlik el (pl. DDT és társai). Sok
képes felhalmozódni az emberi és állati szervezetben, és a táplálékláncban
feldúsul. Ma már szinte mindenütt
szintetikus anyagokkal találkozunk.
Egész életünket mesterséges környezetben éljük le, otthonainkban, gépjárműveinkben és öltözetünkben. A
mezőgazdaság által előállított, de feldolgozott ételeket fogyasztunk, legtöbbször műanyag-csomagolásban. A
mai ember egyre több kozmetikumot,
tisztálkodó- és takarítószert használ.
A végeredmény pedig az, hogy már a
magzatokból is akár száznál is több
EDC molekula mutatható ki, melyek
hosszú távú hatásainak a vizsgálata
még most is gyerekcipőben jár.
Egyes betegségek egyre gyakoribbak a
népesség körében, sokat egyenesen
modernizációs betegségnek tartanak.
Számos közülük gyakran együtt jelentkezik, s egyesek elősegítik mások
kialakulását. Vannak már gyermekkorban megjelenő állapotok, melyek
hozzájárulhatnak későbbi változásokhoz. Mind gyakoribb a gyermekek ivari érésének zavara mindkét nemnél, és
jellegzetes kapcsolatok körvonalazódnak ki a későbbi betegségekkel. A női
és férfi nemi szervek problémáit a leggyakoribb környezeti káros hatásokkal és modernizációs problémákkal
kapcsolhatjuk össze.48
Kulcsszavak: Varga Csaba, hormonzavar,
EDC, DDT, PCB, PBB, BPA, ftalátok, PFOA,
PFOS, parabén, triclosan

47

Darvas (2000) Virágot Oikosnak. l’Harmattan Kiadó; Darvas és Székács (2006) Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan Kiadó
48
Vargas (2017) Változó nemiség és kémiai evolúció. Cunami Kiadó
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A XI. Ökotoxikológiai Konferencia összefoglalóinak (szám a címmező bal alsó sarkában) szerzői és tárgymutatója

A
Acer platanoides
Acer saccharinum
acetilkolin-észteráz
Acinetobacter beijerinckii
Aeromonas hydrophila
akkumuláció
Aliivibrio fischeri
Amarathus
APTI
Aspergillus
azadiractin
Ács Éva

10
10
17
8
8
15
7
16
10
14
4
9

B
Bacillariophyceae
Bacillus thuringiensis
Bándiné Ballai Marianna
Bárány Fanni Zsófia
Betula pendula
bioakkumuláció
biomarker
Bock Illés
BPA

9
4
15
1
10
16
17
2, 7
20

C
carbamazepine
Cd
cefepime
Celtis occidentalis
ciklodextrin
citokróm P450
Cladosporium
clothianidin
colistin
Cry1Ab
Cry1-toxin tolerancia
Csenki-Bakos Zsolt
csírázási százalék

7
16
8
10
13
5
14
17
8
3
3
2, 7
1

D
Danio rerio
Daphnia magna
Darvas Béla
DDT

2, 7
5,18
3, 4, 9
20

detoxifikáció
diclofenac
diflovizadine
Dikerogammarus villosus
Dina Bini
DNS károsodás
Dobolyi Csaba
drospirenon
dsRNS

18
7
4
17
10
12
14
18
19

E,F
EDC
Farkas Anna
Farkas Enikő
Fe
Fekete Márton
fémek
fitoremediáció
Fodor István
Földi Angéla
Fraxinus excelsior
ftalátok
Fusarium

20
5,17
12
16
8
15
15
5, 6,18
9
10
20
14

G
gentamicin
gestoden
glutation S-transzferáz
glyphosate
glyphosate IPA-só
Göbölös Balázs
gyökérhossz
Győri János
Gyurcsó Gergő

8
18
17
8, 9,11
12
7
1
5,17,18
3

H
Háhn Judit
Hanny-Endrédi Anett
hormonzavar
Horváth Róbert

7, 8
9
20
12

I
ibuprofen
imidacloprid
Iva xanthiifolia

7
17
15
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J
Jafar Al-Omari
Jiang Dongze

14
8

K
Kaszab Edit
kettős szálú RNS
Klátyik Szandra
Kriszt Balázs

2, 8
19
9
7, 8

L
Lajtos Domonkos
Lakatos Gyula
levonorgestrel
Lymnaea stagnalis

10
15
18
6

M
Magura Tibor
malathion
Micsinai Adrienn
mikotoxin
mikotoxinkötő
mikroinjektálás
mikroműanyag
Molnár Vanda Éva
MON 810
Mörtl Mária
multikomponens keverékek
MXR-aktivitás
5

15,16
4
14
13
13
2
14
10
3
9,11
7

N
neonikotinoid
neuropeptidek
Ni
növényi szervek
növényvédő szer
Nymphalis c-album
Nymphalis io

5
6
16
15
11
3
3

O
Oláh Marianna
ökológiai guild

12
9

P
Padisák Judit
PAH

18
11

parabén
passzív mintavétel
Pb
PBB
PBO
PCB
Penicillium
PFOA
PFOS
piretroidok
Pirger Zsolt
Platanus × acerifolia
Pocis
POE-15
polipropilén
politejsav
Poór Miklós
progeszteron
progesztogének
Pseudomonas aeruginosa

20
11
16
20
4
20
14
20
20
4
6,18
10
11
12
14
14
13
18
6,18
2, 8

R
RNSi
RNS-interferencia
Robinia pseudoacacia
Roundup Classic

19
19
10
12

S
Sarocladium
Schizophyllum
Schmidt János
Sebők Rózsa
sejtéletképesség
Simon Edina
Sinapis alba
Sipos Bianka
S-metolachlor
Somogyvári Dávid
spermiumszám
Svigruha Réka
Szabó István
Székács András
Székács Inna
Szoboszlay Sándor

14
14
18
14
12
1,10,15,16
1
1,16
7
5,17
6
5, 6,18
14
3,4,9,11,12,19
12
2, 7, 8,14

T
Takács Eszter
Talaromyces
tebuconazole
terbuthylazine

3, 9
14
7
7

-31-

Ökotoxikológia, 3. évfolyam, 2. szám
ticarcillin
Tilia × europeae
Tischner Zsófia
Tóth Gergő
Tóth K. Gábor
Tóthmérész Béla
toxicitás
Tőzsér Dávid
Trábert Zsuzsa
trait
transzlokációs faktor
triclosan

8
10
14
8
6
10
5
1,15,16
9
9
15
20

U
urbanizáció
Urtica dioica

1
3

V
Vanessa atalanta
Varga Csaba

3
20

Y
Yelamanova Ayash
Yiang Dongze

16
2

Z
zárványkomplex
Zn

13
16

Mikroműanyagok egy csöpp tengervízben (forrás)

Polietilén mikroműanyag
(Fotó: Adil Bakir & Richard Thompson - Plymouth Univ., UK/PNAS)
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SZAKCIKK
A Magyarországon alkalmazott rovarellenes ágensek
elemzése
Darvas Bélaa* és Székács Andrásb
aMagyar

Ökotoxikológiai Társaság; bMATE Környezettudományi Intézet, Ökológiai
Kutatóközpont, Budapest; *e-mail: bdarvas@bdarvas.hu

Az engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagok körében 2000 és 2010 között az Európai Unió (EU) re-regisztrációs programjai drasztikusan csökkentették a rovarok ellen
alkalmazható ágensek számát. 2021-ben 43 EU-engedéllyel rendelkező és hazánkban
gyakorlatba került zoocid hatóanyagot sorolhatunk fel. Az EU által helyettesítésre kijelölt 11 hatóanyag között meghatározó számú piretroid található. Két hazánkban
használatos hatóanyag engedélyei kérdésesek. Így a piperonyl butoxyde (PBO) nevű
szinergistáé és a diflovizadine nevű magyar gyártású akaricidé. Ez utóbbi hatóanyagnak sohasem volt Európai Uniós engedélye. 15 olyan hatóanyagot találunk, amelyeket az EU engedélyez, de Magyarország nem használ. Közülük a malathion hatóanyagot hazánkból már 2008-ban kivonták. 2019-2021-ben 16 zoocid hatóanyag engedélyét vonták vissza. Közülük öt egyelőre mégis rendelkezik nálunk készítményengedéllyel. Tíz egyéb származék (különféle olajfrakciók) is rovarirtásra használható nálunk. Négy mikrobiológiai ágens és kilenc tömegtenyésztett parazitoid/ragadozó is
rendelkezésre áll. Ezen a területen igen sokat szélesedett a választék, amit hazánk
nem használ ki. A szelektivitásnak azt a fokát, ami a rovarpatogén vírusokra és a parazitoidokra vonatkozik, a mai gyakorlat nem tudja hasznosítani, hiszen kártevőközösségekkel áll szemben.
A fentiekből 61 ágens 16 szempont szerinti bírálatát végeztük el, nagyrészt nemzetközi kritikai adatbázisok segítségével. A környezetanalitikai, ökotoxikológiai és környezet-egészségügyi paraméterekre épülő, általunk választott büntetőpontrendszer azt
jelzi, hogy az EU azon törekvése, amely az ökotermesztés felé tereli a növénytermesztés/rovarirtás kapcsolatrendszerét, környezetanalitikai és ökotoxikológiai szempontokból egyaránt helyeselhető.
Kulcsszavak: Bacillus thuringiensis, azadiractin, diflovizadine, PBO, malathion, piretroidok

Assessment of the anti-insect agents used in Hungary
Béla Darvasa* & András Székácsb
aHungarian

Society of Ecotoxicology; bMATE Institute of Environmental Sciences, Agro-Environmental Research Centre, Budapest; *e-mail: bdarvas@bdarvas.hu

The re-registration programs of the European Union (EU) drastically reduced the
number of anti-insect agents between 2000 and 2010. As of 2021, the number of zoocide active ingredients authorized in the EU and applied in Hungary is 43. Among the
11 active ingredients assigned by the EU to be substituted, there occurs a predominance of pyrethroids. The authorizations of two active substances currently used in
Hungary are questionable. These are piperonyl butoxyde (PBO) and diflovizadine, an
acaricide developed in Hungary. The latter active ingredient has never received authorization in the EU. There are 15 active ingredients that are authorized by the EU
but not used in Hungary. Among these, the active ingredient malathion has already
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been withdrawn from Hungary since 2008. In addition, the authorization of 16 zoocide active ingredients has been withdrawn between 2019 and 2021. Yet, five of them
are still enlisted as components of approved formulated pesticide products in Hungary. Ten additional byproducts (various oil substances) are also approved for insect
control in Hungary. Four microbiological agents and nine mass-reared parasitoids/
predators are also available. A major expansion of the available selection has occurred in this area, which our country does not take an advantage of. The degree of
selectivity of insect pathogenic viruses and parasitoids cannot be utilized by the current plant protection practices, as those aim to control pest communities.
Of the above set, we assessed 61 agents according to 16 criteria, largely based on
critical international databases. The penal scoring system we developed based on environment analytical, ecotoxological and environmental health parameters indicates
that the intention of the EU policies to modify the crop production/insect control relationship towards organic production can be endorsed from the aspects of both environmental analysis and ecotoxicology.
Keywords: Bacillus thuringiensis, azadiractin, diflovizadine, PBO, malathion, pyrethroids

Az Európai Unióban (EU) – az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(European Food Safety Authority, EFSA) vezetésével – a növényvédő szerek
(pesticide) re-regisztrációs programjai
folyamatosak. Az EU irányításával a
hazai növényvédelemben alkalmazható zoocid/inszekticid (irtószer) hatóanyag-választék az utóbbi évtizedben
igen előnyösen változott meg (1. ábra). Áttekintésünk nem tér ki az
egészségügyi (háztartási alkalmazások) és állatorvosi (parazitairtás) alkalmazásokra, amelyhez a hatóanyagok más – néha számunkra kifejezetten engedékeny, toxikológiai szem-

pontból zavarba ejtő (pl. a háztartásokban alkalmazható a növényvédelemből kivont piretroidok, neonikotinoidok, véralvadásgátlók és a fipronyl,
vagy az állatgyógyászatban alkalmazható, parazitairtásra használt nyakörvek) – engedélyezési procedúrákon eshetnek át. A megmaradóképes
(perzisztens), balesetveszélyes (alacsony LD50-értékű) és krónikus hatásokkal terhelt (Darvas, 2000; Darvas
és Székács szerk., 2006), szelektivitás
nélkül pusztító idegmérgek helyét az
EU növényvédelmében egyértelműen a
szelektívebb, környezetbarát megoldások vették át.

1. ábra: A hazánkban alkalmazott zoocidek mintázatának változása
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A hazánkban felhasználható zoocidek
hosszútávú leltárát először Kardos és
Darvas (2014) készítették el, majd
Darvas és mtsai (2015b) az akut hatásaikat is összevetették. Ha az 1960-as
évek a perzisztens, bioakkumulációra
és biomagnifikációra hajlamos klórozott szénhidrogének korszaka volt, akkor az 1970-2000-es éveket az idegméreg hatású foszforsav-észterek dominanciája jellemezte. 2000 és 2010
között az EU re-regisztrációs programjai drasztikusan csökkentették a zoocidek számát, és toxikológiailag kifogásolható, gyakran genotoxikus hatású (pl. dichlorvos) harmaduk kikerült
a gyakorlatból. 2010-ben az idegméreg hatású piretroidok váltak meghatározóvá, amelyek toxikológiai szempontok szerint igen távol állnak a természetes eredetű piretrinektől (lásd
Chrysanthemum cinereraefolium).
Ezekkel együtt a PBO (piperonylbutoxide) nevű citokróm-P-450-gátló
szinergista felhasználása vált meghatározóvá. Ez utóbbiról tudnunk kell,
hogy a környezetben igen perzisztens,
és a kaptárviaszban fel is halmozódik
(Johnson et al., 2010), így 2016 utáni
szigorú szabályozása szükségszerűvé
vált. 2020-tól a korábbiaktól eltérő,
ún. egyéb szerkezetű hatóanyagok
váltak meghatározóvá. Ezt az évtizedet
jellemezte a fejlődés- és reprodukciógátló (IDRD, Insect Development and
Reproduction Disrupters) vegyületcsoport bukása, amihez előzetesen a kutatás nagy reményeket fűzött (Darvas
& Varjas, 1990; Darvas, 1997; Darvas
& Weaver, 2000). Ezt az időszakot jellemzi a neonikotinoidok toxikológiai
megítélése is, ami főként megporzókat
pusztító hatásuk miatt következett be,
és erre az évtizedre jellemző az avermectin-származékok megjelenése (lásd
Streptomyces avermitilis). Állócsillagként tekinthetünk a Bacillus thuringi-

ensis-készítményekre, amelyek releváns baktériumgénjeit a növényi géntechnológia is felhasználja (Darvas &
Polgár, 1998; Székács & Darvas,
2012; Darvas és Gyurcsó, 2020; Székács, 2020).
Zoocid-, szinergista- és repellensleltár 2021-ben
Korábbi leltárjainkban az ún. zöld
könyvek sorozatára támaszkodtunk
(pl. Ocskó és mtsai, 2020), habár elég
világos volt számunkra, hogy a nyomtatott kiadványt számtalan hiba terheli a NÉBIH adatbázisához képest. Ez a
könyvsorozat mára egy hajdani, többnyire nyugállományba vonult minisztériumi gárda terméke (lásd Agrinex
Bt.), de nem számít hivatalos kiadványnak, ugyanakkor a minisztérium
beleegyező támogatásával készülhet,
hiszen helyette végez el közérdekű
munkát. Hosszú távú visszatekintés
szempontjából más nyilvános lehetőség, mint ez a könyvsorozat, egyébként mai visszatekintő számára nem
áll rendelkezésre. A mezőgazdasági
tárca hivatalos adatbázisát ma a NÉBIH anonim munkatársai gondozzák.
Benne az aktuális engedélyezési információkat találhatjuk meg egészen készítményszintig. Ezen felül ma már
elérhető az Európai Unió hivatalos
adatbázisa is, amely hatóanyagok felhasználhatóságáról ad ki a tagországokra kötelező érvényű engedélyeket.
Ebből az adatbázisból a Magyarországra érvényes lista is leválogatható.
Jelen leltárunk alapvetően az EUadatbázisára épül, de az említett információs helyeket is ellenőriztük.
- Természetes és szintetikus készítmények
Az 1. táblázatban foglaltuk össze a
43 darab EU-engedéllyel rendelkező
és hazánkban gyakorlatba került hatóanyagot. Közülük természetes eredetűek az abamectin és emamectin
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Hatóanyag
abamectin
acetamiprid
azadirachtin
bifenazate
chlorantraniliprole
cyantraniliprole
cypermethrin
dazomet
deltamethrin
diflovidazin (flufenzine)
emamectinCS
esfenvalerateCS
etofenproxCS
etoxazoleCS
fenpyroximate
flonicamid
flupyradifurone
fosthiazate
gamma-cyhalothrinCS
hexythiazox
indoxacarb
lambda-cyhalothrinCS
lime sulphur
metaldehyde
metam (K and Na)CS
methoxyfenozideCS
milbemectin
oxamylCS
phosmet
piperonyl butoxide (PBO)
pirimicarbCS
pirimiphos-methyl
pyrethrins
pyridaben
pyriproxyfen
spinetoram
spinosad
spiromesifen
spirotetramat
sulfoxaflor
tau-fluvalinate
tebufenpyradCS
tefluthrin

Kémiai csoport
avermectin
neonikotinoid
botanikai insz.
egyéb
diamid
diamid
piretroid
egyéb
piretroid
egyéb
avermectin
piretroid
piretroid
egyéb
egyéb
egyéb
egyéb
foszforsav-észter
piretroid
egyéb
oxadiazin
piretroid
szervetlen vegyület
egyéb
egyéb
diacil-hidrazin
avermectin
zoocid karbamát
foszforsav-észter
egyéb
zoocid karbamát
foszforsav-észter
piretrin
egyéb
egyéb
spinosinoid
spinosin
tetronsav
tetramiksav
neonikotinoid
piretroid
egyéb
piretroid

Hatás
IN AC NE
IN
IN AC RE
IN AC
IN
IN
IN AC
NE ST IN FU HE
IN
AC
IN
IN
IN
IN AC
AC
IN
IN
IN NE
IN
IN AC
IN
IN
IN AC
MO
IN ST NE FU HE
IN
IN
IN NE
IN AC
SY
IN
IN AC
IN
IN AC
IN
IN
IN
IN AC
IN
IN
IN AC
AC
IN AC

EU engedély
Lejárt Érvényes NÉBIH 2021
2022. 04
2033. 02
2024. 08
2022. 07
2024. 12
2026. 09
2021. 10
2023. 05
2022. 10
nincs
nincs 2010. 06
2024. 11
2022. 12
2022. 12
2028. 01
2022. 04
2023. 08
2025. 12
2022. 10
2025. 03
2024. 08
2022. 10
2023. 03
2024. 08
2023. 05
2022. 06
2026. 03
2022. 07
2022. 01
2022. 07
2008
2015. 08
2022. 04
2022. 07
2022. 08
2023. 04
2035. 07
2024. 09
2022. 04
2023. 09
2024. 07
2025. 08
2024. 08
2022. 10
2024. 12

1. táblázat: Rovarellenes természetes vagy szintetikus eredetű hatóanyagok 2021ben (Megjegyzések: lila betűszínnel az EU-engedélyezési listán nem található hatóanyagok; felső indexben CS a cserére kijelölt (candidate for substitution) hatóanyagok;
AC – akaricid, FU – fungicid, IN – inszekticid, HE – herbicid, NE – nematocid, MO –
molluskicid, RE – repellens, ST – talajfertőtlenítő, SY – szinergista

(Streptomyces avermitilis), a miblemectin (Streptomyces hygroscopicus ssp.
aureolacrimosus), az azadirachtin (Azadirachta indica), a pyrethrin (Chrysanthemum cinereraefolium) és a spinosad (Saccharopolyspora spinosa)

származékok. Az egyéb szerkezetű hatóanyagok között tehát tekintélyes
számú természetes eredetű vegyületet
találunk. Az EU-ban a Bacillus
thuringiensis-eredetű bakteriális toxinok (Cry- és Vip-toxinok) mikrokap-
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szulázott formái önállóan nem kaptak
engedélyt, bár a kereskedelmi készítményekben elölt baktériumsejteket
találunk. A transzgenikus növényekben megjelenő cry-gének közül csak a
MON 810 molyölő kukorica kapott vetési engedélyt az EU-ban, de ezt a korai fejlesztést is nagyfokú európai bizalmatlanság jellemzi.
Az EU által a közeljövőben helyettesítésre kijelölt 11 hatóanyag között
meghatározó számú piretroid
(esfenvalerate, etfenprox, gammacyhalothrin, lambda-cyhalothrin) található, ami előrevetíti ennek a csoportnak a jövőjét. Az emamectin, etoxazole, metam, methoxyfenozide, oxamyl,
pirimicarb és tebufenpyrad helyettesíthetőségét is keresik.
A táblázatban két zavarba ejtő hatóanyagot találunk, amelyek közül a
PBO valamennyi EU-tagországot illeti,
és a szinergizálásra szoruló piretroi-

dok (pl. a csípőszúnyog-állománygyérítésben alkalmazott deltamethrin)
körét. A PBO lassú környezeti lebomlása a csípőszúnyogirtásban részesülő
területeken hónapokra kitolná az élelmiszer-egészségügyi várakozási időt,
amely nem volt nálunk sohasem körültekintően mérlegelve, hiszen a légi
úton kipermetezett hatóanyag mintegy
fele eléri a talajszintet (Mörtl és mtsai,
2020).
A diflovidazin (korábban flufenzine)
akaricid engedélyezése nem követi az
EU jogrendjét, hiszen nincs érvényes
EU-engedélye, vagyis EU-tagország
nem használhatná. Ugyanakkor
nyolc, főhatásában akaricid hatóanyag is engedélyezett az EU-ban,
vagyis a diflovidazin alkalmazását
technológiai szükséghelyzet nem indokolja. A gyártó Agro-Chemie Kft. ezt az
aktaölő hatóanyagot ázsiai piacokon
is értékesíti (Darvas, 2020b).
EU engedély

Hatóanyag

Kémiai csoport

Hatás

Lejárt

Érvényes

acequinocyl (kanemite)

egyéb

AC

2024. 11

acrynatrin

piretroid

AC IN

2023. 12

buprofezin

egyéb

IN AC

2023. 01

chromafenozide
clofentezine

rianoid
egyéb

IN
AC

2025. 03
2022. 12

cyflumetofen

ketonitril

AC

2023. 05

fenazaquin

egyéb

AC

2023. 05

ferric phosphateLR

szervetlen vegyület

MO

2030. 12

flubendiamide

diamid

IN

2024. 11

formetanate
malathion

karbamát-inszekticid
foszforsav-észter

IN AC
IN AC

2022. 07
2022. 04

metaflumizone

szemikarbazon

IN

2024. 12

pyridalyl

egyéb

IN

2025. 06

sulfuryl fluoride

szervetlen vegyület

IN

2023. 10

tebufenozide

diacil-hidrazin

IN

2024. 08

2. táblázat: Az EU-ban engedélyezett, de hazánkban nem alkalmazott szintetikus
eredetű hatóanyagok 2021-ben (Megjegyzések: barna betűszínnel az EUengedélyezési listáján megtalálható hatóanyagok; felső indexben LR alacsony rizikójú
(low risk active substance) hatóanyagok; AC – akaricid, IN – inszekticid,
MO – molluskicid
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- Az EU-ban engedélyezett, de Magyarországon nem használt hatóanyagok
15 olyan hatóanyagot találunk, amelyeket az EU engedélyez ugyan, de
Magyarország nem használja (2. táblázat). Ezek között van a malathion
hatóanyag, amelyet hazánkból már
2008-ban kivontak (Darvas, 2000;
Kardos és Darvas, 2014). Viszont csigairtók közül a ferric phosphate (vas
(III)-foszfát) használatának elmulasztása az LR (low risk active substance)
besorolás miatt aligha érthető.
- Az EU gyakorlatából 2019-2021ben kivont hatóanyagok
2019-2021 években kivont hatóanyagok listáját azért tesszük közre, mivel
mutatja az utóbbi évek reregisztrációs történéseit, bár a kivonás táján mindig akadnak ellentmondásos bejegyzések is. Így a hatóanya-

got kiemeltük ott, ahol bizonyos készítményre még vonatkozik a NÉBIH
adatbázisából nem törölt engedély (3.
táblázat). A mai kivonások ezen túlmenően úgy mennek végbe, hogy a
raktárkészletek egy bizonyos türelmi
idő (derogáció) mellett még felhasználhatók. A probléma az, hogy az elfekvő
raktárkészletek sokkal későbbi felhasználására is van szép számú példa, s erre ez évben a turai, carbofuran
(hazánkban 2008-ban betiltott – Kardos és Darvas, 2014) hatóanyaggal
végzett, engedély nélküli csalétekmérgezés a szomorú eset, amely során a
vadállományban eddig példa nélkül
álló kár keletkezett. Ezekben az években került pont a neonikotinoid csávázó szerek használatára, amelyek a
növényi guttációs cseppekben megjelenve a beporzó rovarokat pusztították
(Mörtl et al., 2016; 2017, 2019).

Hatóanyag

Kémiai csoport

Hatás

alpha-cypermethrin

piretroid

IN

EU engedély
2021. 06

NÉBIH 2021
2022. 12

Készítmény

beta-cyfluthrin

piretroid

IN

2020. 10

2021. 01

chlorpyrifos

foszforsav-észter

IN

2020. 01

2023. 05

chlorpyrifos-methyl

foszforsav-észter

IN

2020. 01

2020. 02

clothianidin

neonikotinoid

IN

2019. 01

2022. 07

diflubenzuron

benzoil-fenil-karbamid

IN

2020. 12

2021. 01

fenamiphos

foszforsav-észter

IN NE

2020. 09

2021. 03

Nemacur 240 CS

fenoxycarb

egyéb

IN

2021. 05

2022. 12

Insegar 25 WP

imidacloprid

neonikotinoid

IN

2020. 12

2022. 07

Yunta Quatro

lufenuron

benzoil-fenil-karbamid

IN

2019. 12

2017. 02

methiocarb

zoocid karbamát

IN MO AC RE

2019. 10

2019. 10

methomyl

zoocid karbamát

IN AC

2019. 08

2020. 08

spirodiclofen

tetronsav

IN AC

2020. 07

2020. 07

thiacloprid

neonikotinoid

IN AC

2020. 02

2020. 08

thiamethoxam

neonikotinoid

IN

2019. 04

2020. 04

zeta-cypermethrin

piretroid

IN AC

2020. 12

2020. 12

Penge 10 EC
Agria Ciperfos

Poncho Pro

3. táblázat: Az EU-ból 2019-2021-ben kivont hatóanyagok piros betűszínnel
(Megjegyzések: AC – akaricid, IN – inszekticid, MO – molluskicid, NE – nematocid,
RE – repellens; a bold betűtípussal szedett hatóanyagra vonatkozó hazai készítményengedélyek ismertek)
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- Az EU gyakorlatában megjelent
egyéb anyagok (olajok és frakcióik,
fehérjék stb.)
Az olajok és különféle frakcióik apróbb rovarokra gyakorolt hatását elég
sokáig nem használtuk ki. Az olajok
eltömik a trachearendszer nyílásait,
és lehetetlenné teszik a gázcserét. Az
ásványolajok (az IARC szerint rákkeltők) közül csak a tisztított frakciók
használhatók. Az olajok valójában
több hasonló vegyület keverékei (4.
táblázat). A növényi olajokban a növény allelokemikáliái is megjelennek.

Hatóanyag

Az olajok csak első pillantásra tűnnek
környezeti szempontból ártalmatlannak, hiszen a gerincesek (pl. madarak) tojásainak gázcserenyílásait is
eltömik, és az embrió torzfejlődését
eredményezik. Az olajok és származékaik korrekt toxikológiai áttekintése
ma még nem lehetséges.
- Az EU-ban alkalmazható mikrobiológiai készítmények
Az EU-ban alkalmazható mikrobiológiai készítmények száma jelentősen
megemelkedett (5. táblázat). Mindez
ma már törzsek engedélyezésére

Kémiai csoport

Hatás

EU engedély

NÉBIH 2021

blood meal

fehérje

RE

2036. 03

capric acid

olajsav

IN AC

2022. 08

caprylic acid

olajsav

AC

2022. 08

fat distillation residues

olaj

RE

2022. 08

fatty acids C7 to C20

olaj

IN AC

2022. 08

fatty acids C7-C18 & C18 unsat. K-salts

olaj

IN AC

2022. 08

fatty acids C8-C10 m-esters

olaj

IN AC

2022. 08

fehérolaj

ásványi olaj

IN

garlic extract

növényi olaj

NE

2036. 02

hydrolysed proteins

fehérje

IN

2022. 08

káliszappan

szappan

IN

2022. 07

kálium-oleát

oleát

IN

2022. 12

kieselgur (diatomaceous earth)

szervetlen

IN

2036. 01

lauric acid

olajsav

IN AC

2022. 08

maltodextrin

dextrin

IN

2023. 09

methyl decanoate

olajsav-észter

IN AC

2022. 08

methyl octanoate

olajsav-észter

IN AC

2022. 08

napraforgóolaj

növényi olaj

IN

oleic acid

olajsav

IN AC

2022. 08

orange oil

növényi olaj

IN

2024. 07

paraffin oils

ásványi olaj

IN AC

2022. 12

paraffinviasz/olaj

ásványi olaj

IN

pelargonic acid

olajsav

IN AC

2022. 08

quartz sand

szervetlen

RE

2022. 12

terpenoid blend QRD-460

terpenoid

IN

2025. 08

urea

karbamid

IN

2022. 08

2030. 12

2021.12

2025. 02

4. táblázat: Az EU-ban alkalmazható olajok, fehérjék és egyebek (Megjegyzések: AC
– akaricid, IN – inszekticid, NE – nematocid, RE – repellens; a bold betűtípussal szedett hatóanyagra vonatkozó hazai készítményengedélyek ismertek)
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szigorodott, mivel a patogenitási profil
igen változékony. Az engedélyezésből
több nemzeti próbálkozás esett így ki,
amely kellőképen nem tudta genetikailag leírni a használt ágenst. A rendelkezésre álló 16 ízeltlábú patogén csoportból csak négynek van hazai engedélye. A felsorolt készítmények permetezés formájában juttathatók ki, így

hasonlóak a megszokott készítményekhez. A biotermesztés előszeretettel használja ezeket a készítményeket,
annak ellenőrzése nélkül, hogy a formázóanyagaik (Bohus és mtsai, 2015)
tartalmaznak-e szintetikus vegyületeket vagy sem. A legtöbbjük igen
(Darvas, 2020a), ezért biotermesztésnél erre külön is tekintettel kell lenni.

Mikrobiológiai ágens

Célcsoport

Hovatartozás

EU engedély

Adoxophyes orana granulovirus BV-0001

Adoxophyes orana

vírus

2023. 01

Akanthomyces muscarius Ve6LR (= Verticillium lecanii)

Aleyrodidae

gomba

2036. 02

Bacillus firmus I-1582

Meloidogyne spp.

baktérium

2023. 09

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857, GC-91

Lepidoptera

baktérium

2022. 04

Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis AM65-52
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA
11, SA12, EG 2348

Diptera

baktérium

2022. 04

Lepidoptera

baktérium

2022. 04

Beauveria bassiana 147

Ostrinia nubilalis

gomba

2027. 06

Beauveria bassiana ATCC 74040, GHA

bogárlárvák

gomba

2022. 04

Beauveria bassiana NPP111B005

üvegházi rovarok

gomba

2027. 06

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Cydia pomonella

vírus

2022. 04

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
Isarifumoroseus)a fumosorosea Apopka strain 97LR (= Paecilomyces
Isaria fumosorosea FE9901 (= Paecilomyces fumosoroseus)
Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52 (= Metarhizium brunneum)

Helicoverpa armigera

vírus

2023. 05

Aleyrodidae

gomba

2030. 12

üvegházi rovarok

gomba

2024. 12

atkák

gomba

2022. 04

Purpureocillium lilacinum 251

fonálférgek

baktérium

2022. 07

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus (SpliNPV)

Spodoptera littoralis

vírus

2023. 05

5. táblázat: Az EU-ban alkalmazható mikrobiológiai készítmények (a bold betűtípussal szedett törzsre vonatkozó hazai engedélyek ismertek)

Az 5. táblázatban összefoglalt ágensek engedélyeinek jellegzetessége,
hogy genetikailag azonosított, körültekintően leírt törzsekre vonatkoznak.
Jó példa erre a Bacillus thuringiensis
számtalan patovariánsa, ahol az általuk termelt fehéjetoxinok között vannak igen jelentős különbségek. A géntechnológia éppen ezt a különbséget
használja ki (Darvas és Gyurcsó,
2020).
16 az EU-ban engedélyezett készítmény közül nálunk csak négy található a gyakorlatban, ami a lehetőségek
25%-os kihasználása. Nagyon ala-

csony arány, ami indoklást igényelne.
A rovarpatogén vírusokra a fajspefikusság jellemző, s ez felhasználásuk
akadálya is, hiszen a növényvédelem
gyakorlata kártevőközösségek ellen
irányul. Gombáknál jellemző a magas
páratartalom-igény, ami miatt üvegházi alkalmazásuk biztatóbb. Gombaölő szerekkel való inkompatibilitásuk
viszont elterjedésük gátja.
Valóságos gyakorlati sikereket a Bacillus thuringiensis pár törzséből előállított készítmények arattak. Zoocidekkel eddig elvégzett környezet egészségügyi kockázatelemzésekben
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rendre az élen végeznek. Kétségtelen
azonban, hogy Bacillus cereus törzsek
mellett Franciaországban gyomor- és
bélhurutjárványokból kimutatták.
Ezek igen közeli rokon fajok
(Rosenquist et al., 2005), s az esemény világosan indokolja a baktériumtörzsekre vonatkozó szigorú genetikai leírást és toxikológiai értékelést.
- Az EU-ban alkalmazható ragadozók és parazitoidok
Úgy gondolhatjuk, hogy ezeknek az
ízeltlábúaknak a körültekintő engedélyezésére nincs szükség, de nem így
van. A hasznos élőszervezetek jó része
eltérő földrészről származhat, és az új
ökoszisztémában, ahol a korábbiaktól
ismeretlen szervezetnek minősülnek,
könnyen válthat más gazdára, és válhat inváziós fajjá. Igen sok méhészeti
célra behozott növényről (pl. Asclepias
syriaca) derült ki ez később, hogy nálunk ún. özönnövénnyé válhat.
A 6. táblázatban 21 ragadozó- és 14
parazitoidfajt találunk. Közülük a magyarországi listán csak 9 és 3 található. A csoportban rejlő lehetőség 30%át használjuk ki csupán. Mindeközben a mellékhatás nélküli technológiáról van szó, amelyet hazánkban szinte csak üvegházi termelésben alkalmaznak, ha egyáltalán.
A 6. táblázatban felfigyelhetünk arra, hogy több faj nem őshonos Európában, vagyis szabadföldi alkalmazá-

suk itt körültekintő megfontolás igényelt volna. A közép amerikai eredetű
kukorica Európában való megjelenése
egy addig vadkenderen élő faj
(Ostrinia nubilalis) tápnövényváltását
eredményezte (Nagy Barnabás szóbeli
közlés). Az európai kukoricamoly hamarosan megjelent, mint új kártevő,
Észak-Amerikában is. A kukoricamoly
után az Egyesült Államokba telepített
európai Lydella thomsoni sikeresen
honosodott meg ott. Abban az időben
a megoldásban semmilyen veszélyt
nem láttak. A hazánkban Csányoszrón létesült Amerikai Gyapjaslepke
Laboratórium (vezetője Mihályi Ferenc
volt) például gyapjaslepkéből származó fürkészlégy (Tachinidae) bábjait
gyűjtötte és küldte ki az Egyesült Államokba, amiből több faj, például a
Blepharipha pratensis és a Compsilura
concinatta megtelepedett (Darvas,
1989). A sokgazdás parazitoid-fajok
gazdaválasztása meglehetősen könynyen változik és okozhat meglepetést
egy az eredetitől eltérő ökoszisztémában, így ritka és védett környezeti elemek ellen fordulhatnak, amire ökológusok figyelmeztetnek. Kirívó példa
erre a harlekinkatica (Harmonia axyridis), amely ma kártékony, invazív fajként ismert Európa-szerte (1. kép),
mivel az őshonos katicafélék lárváit is
ragadozza (Roy & Brown, 2015).

1. kép: A változékony harlekinkatica
(Harmonia axyridis) (forrás)
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Ízeltlábú faj

Célcsoport

Eredet

Típus

Adalia bipunctata

Aphidoidea

Európa

ragadozó

Amblyseius barkeri

Thysanoptera

Európa

ragadozó

Amblyseius californicus

Tetranychidae

mediteránum

ragadozó

Amblyseius cucumeris

Thysanoptera

Európa

ragadozó

Amblyseius degerans

Thysanoptera

mediteránum

ragadozó

Amblyseius fallacis

Tetranychidae

kozmopolita

ragadozó

Amblyseius montdorensis

Thysanoptera

Ausztrália

ragadozó

Anthocoris nemoralis

Aphidoidea

Európa

ragadozó

Aphelinus abdominalis

Aphidoidea

Európa

parazitoid

Aphidius colemani

Aphidoidea

mediteránum

parazitoid

Aphidius ervi

Aphidoidea

kozmopolita

parazitoid

Aphidius marticariae

Aphidoidea

Európa

parazitoid

Aphidoletes aphidimyza

Aphidoidea

Európa

ragadozó

Chrysoperla carnea

Aphidoidea

kozmopolita

ragadozó

Cryptolaemus montrouzieri

Pseudococcidae

Ausztrália

ragadozó

Dacnusa sibirica

Agromyzidae

Európa

parazitoid

Diglyphus isaea

Agromyzidae

Európa

parazitoid

Encarsia formosa

Aleyrodidae

trópusok

parazitoid

Galendromus occidentalis

Tetranychidae

trópusok

ragadozó

Harmonia axyridis

Aphidoidea

Ázsia

ragadozó

Heterohabditis bacteriophora

Popillia japonica

kozmopolita

parazitoid

Hydrotaea aenescens

Diptera

Amerika

ragadozó

Leptomastix dactylopii

Pseudococcidae

Dél-Amerika

parazitoid

Macrolophus caliginosus

Aleyrodidae

mediteránum

ragadozó

Orius insidiosus

Thysanoptera

kozmopolita

ragadozó

Orius laevigatus

Thysanoptera

mediteránum

ragadozó

Orius majusculus

Thysanoptera

Európa

ragadozó

Phytoseiulus persimilis

Tetranychidae

Dél-Amerika

ragadozó

Steinernema carpocapsae

rovarlárvák

kozmopolita

parazitoid

Steinernema feltiae

Sciaridae

kozmopolita

parazitoid

Trichogramma brassicae

Lepidoptera

kozmopolita

parazitoid

Trichogramma evanencens

Lepidoptera

Kozmopolita

parazitoid

Trichogramma pintoi

Lepidoptera

Ázsia

parazitoid

Typhlodromus occidentalis

Tetranychidae

trópusok

ragadozó

Typlodromus pyri

Tetranychidae

trópusok

ragadozó

6. táblázat: Az Európai Unióban gyakorlatba került (valahol tömegtenyésztett) ragadozók és parazitoidok (a bold betűtípussal szedett fajokra vonatkozó hazai engedé-

Az értékelés módszertana
A Magyarországon alkalmazott hatóanyagok/ágensek (1. táblázat) mellé
minden csoportból választottunk öszszehasonlításként jól ismert példákat
(2-6. táblázatok). Az általunk választott értékelőpontok (score) szerinti

rendszer nagyrészt büntetőpontokra
épül. Ezeket 13 szempont szerint
gyűjtöttük: (i) Akut toxicitás: emlősök,
madarak, halak, rákok, méhek, giliszták – közülük az emlősök és méhek
(beporzók) pontszámait (súlyát) dupláztuk. Ebben a kategóriában plusz
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(kedvező)

pontot lehetett szerezni három további kategóriában: parazitoid-,
ragadozó- és algafajok kíméléséért; (ii)
Környezetanalitikai vonatkozásban
vízszennyező képesség és perzisztencia (megmaradó képesség) miatt járhatott büntető pont. A perzisztencia
figyelembevétele dupla súlyú volt; (iii)
Krónikus toxicitás vonatkozásában
mutagenitás/genotoxicitás, karcinogenitás, reprodukciós és fejlődésgátló
hatás, hormonmoduláns és immunmoduláns hatások miatt jártak büntetőpontok. A mutagenitás, reprodukció
- és fejlődésgátló hatás, valamint hormonmoduláns hatások dupla pontszámmal, a karcinogén hatás (IARC –
International Agency for Research on
Cancer és US EPA – United States
Environmental Protection Agency adatbázisai) tripla pontszámmal szerepel
az elemzésünkben (Darvas, 2019a;
Schwingl et al., 2021).
A besorolás alappontjai: 0 – nincs hatás, 1 – gyönge hatás, 2 – közepes hatás, 3 – erős hatás. A besorolás alapinformációi a PPDB (Pesticide Properties Database, University of Hertfordshire) adatbázisára épülnek, amit több
helyen kellett kiegészítenünk, ahol az
hiányos volt. A felhasznált kiegészítő
források a Pesticide Manual (MacBean
Ed., 2012), Biopesticide Manual
(Copping Ed., 2001), Mezőgazdasági
ökotoxikológia (Darvas és Székács,
2006) és Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok (Ocskó és mtsai
szerk., 2020) könyvek alapján történt.
A hormonmoduláns hatást illetően (az
EU-ban éppen folyamatban van ennek
áttekintése) a nemzetközi szakirodalomban kerestünk (Mnif et al., 2011;
Darvas, 2019a). Ellenőriztük az UTZ
Certified és PAN (Pesticide Action Network) listáit is.
Eredményeink a veszély lehetősége
alapján levont következtetésekre épülnek, amihez természetesen a kockázat

bírálata is hozzátartozik. Az Európai
Unió adminisztrációja az EFSA
(European Food Safety Authority) ez
utóbbi elvégzése után engedélyez (erre
az Európai Bizottság rapportőr országokat jelöl ki) vagy vesz le a listáról
hatóanyagokat. Erre a lépésre nem
törekedtünk hiszen ez hatósági feladat
(számukra a bizalmasan kezelt gyári
információk is rendelkezésre állnak),
vagyis listánk elsősorban az EU felülvizsgálattal megbízott szakemberei és
a hazai felelős vezetők számára készült figyelmeztetőnek minősíthető,
ami a mai nyilvános tudásunkra támaszkodik. Mindezt időben szemlélve
a tudásváltozás jellemzi. A listán maradást befolyásolja a kérdéses technológiai helyettesíthetősége (az EU is
megjelöli ezeket a hatóanyagokat) és
az engedélyeztető érdekérvényesítő
képessége. Erre napjainkban éppen a
neonikotinoidok (pl. acetamiprid,
clothianidin, imidacloprid, thiacloprid,
thiamethoxam) igen vontatott kivonása
volt a zoocideket tekintve az ismertté
vált példa, hiszen a nemzetközi cégeknek meghatározó gazdasági érdeke
fűződött hozzájuk.
Ökotoxikológiai értékelés
A 7. táblázatban foglaltuk össze a
jelentős környezeti kritikák tárgyát
képező zoocid hatóanyagokat. Evidencia, hogy a zoocid (állatirtó szer) semmilyen körülmények között nem lehet
szűkebb értelmezés szerint környezetbarát, hiszen válogatás nélkül csökkenti a nem célzott ízeltlábúak számát
is. A konkrét hatás erősségét illetően
azért vannak különbségek. Listánk
élén a malathion hatóanyag végzett
(Szlovákia és Görögország használja),
amelynek van jelenleg EU-engedélye,
ami számunkra nem érthető, hiszen
az IARC szerint 2A besorolású rákkeltő, aminek önmagában is vétójogúnak
kellene lenni.
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Akut toxicitás
Hatóanyag

KK

E

M

F

D

B

G

Pe

Ví

malathion

4

2

3

3

6

2

chlorpyrifos

6

3

3

3

6

2

6

cypermethrin

6

1

3

3

6

2

2

pirimicarbCS

4

3

1

3

4

2

6

3

etofenproxCS

2

1

3

3

6

2

9

3

phosmet

6

2

2

3

6

2

deltamethrin

6

2

3

3

6

2

2

esfenvalerateCS

6

2

3

3

6

2

4

imidacloprid

4

3

2

2

6

2

4

metamCS

6

2

2

2

4

2

piperonyl butoxide (PBO)

4

1

2

2

2

1

tebufenpyradCS

4

3

3

1

4

2

lambda-cyhalothrinCS

4

2

3

3

6

2

oxamylCS

6

3

2

2

6

2

3

sulfoxaflor

4

2

1

2

6

3

3

fenpyroximate

4

3

3

3

4

2

4

fosthiazate

6

3

2

2

6

2

2

tefluthrin

6

3

3

3

6

3

2

abamectin

6

2

3

3

6

2

clothianidin

4

2

1

2

6

2

fenoxycarb

2

1

2

3

6

2

hexythiazox

2

1

2

3

2

2

acetamiprid

6

3

1

2

6

3

gamma-cyhalothrinCS

6

1

3

3

6

2

milbemectin

4

2

3

3

6

2

4

buprofezin

4

1

2

2

4

2

6
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4

2

2

2

4

3

indoxacarb

4

3

2

2

6

2

4

lime sulphur

4

2

2

2

4

1

6

pirimiphos-methyl

4

2

2

3

6

1

2

pyridaben

4

1

3

3

6

2

4

flupyradifurone

4

2

2

2

4

2

4

cyantraniliprole

2

2

2

3

6

2

4

tau-fluvalinate

4

2

3

3

4

2

3

6

3

3
3

1
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3
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1
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3

35

3
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3
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3

3
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1

1

3

6
3

1

32
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3

30

6
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4

3

1
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3
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3
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26
3

6

Ö

38

3
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6
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3
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3

25

3
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3
3

1
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3

23
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3

1

3

23
23
23

3
3

1

22

1

20

1
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7. táblázat: A 2020-2021-ben alkalmazott, kritikusan kezelhető zoocidjeinek környezet-egészségügyi értékelése [Megjegyzések: a hatóanyagok színkódjait lásd a korábban; E – emlős, M – madár, F – hal (kétéltű
és hüllő), D – rákok, vízi ízeltlábúak; B – méhfélék (mézelő méh és poszméhek), G – gilisztafélék, Pe – perzisztencia (talajokban és vízi üledékekben), Ví – vízoldékonyság és vízszennyező képesség, Mu – mutagenitás és genotoxicitás, Ka – karcinogenitás (IARC és US EPA besorolásai alapján), Re – reprotoxicitás és teratogenitás, Ho – hormonmoduláns hatás, Im – immunmoduláns hatás, Pa – ízeltlábú parazitoidokra gyakorolt kímélő hatás, Ra – ragadozó ízeltlábúakra gyakorolt kímélő hatás, A – algákra gyakorolt kímélő hatás,
Ö – összes pontszám; számok színkódjai: fekete – egyszeres, piros – kétszeres, bordó – háromszoros, zöld –
jutalompontok; a bold betűtípussal szedett hatóanyagra vonatkozó hazai készítményengedélyek ismertek]
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Véleményünk szerint a karcinogén és
a reprodukcióra gyakorolt negatív hatásnak önmagában is akadályát kellene képeznie annak, hogy a hatóanyag
engedélye meghosszabbításra kerüljön. A rosszindulatú, többnyire daganatos betegségek okozására vonatkozó
gyanú a US EPA besorolása szerint
kiterjed a cypermethrin, fenoxycarb,
hexithiazox, metam, pirimicarb, phosmet, PBO, sulfoxaflor, tebufenpyrad és
buprofezin hatóanyagokra. A genotoxitás/mutagenitás előrevetíti a karcinogén hatást, bár ismertté vált daganattípus, ami nem mutagén hatásra alakul ki. Sőt, bizonyos daganattípusokat a hormonális miliő változása segíti. Általában azonban 3-5 mutációs
esemény vezet el a daganatképződéshez. A genotoxicitás jó előrejelző. Az
eddig elvégzett kísérletek mai értékelése azonban ismételten elbizonytalanodott. Ez igen gyakori olyan területeken, ahol a termékhez jelentős gazdasági érdekek fűződnek.
Hormonmodulánsok közül a chlopyrifos, deltamethrin, esfenvalerate, etofenprox, fenpyroxymate, gammacyhalothrin, imidacloprid, lime-sulphur
és oxamyl hatóanyagok sorolhatók fel.
Ez utóbbi felsorolásból látható, hogy
az éppen folyamatban lévő revízió a
piretroidokat hamarosan erősen megritkíthatja a kínálatban. A 7. táblázatban felsorolt hatóanyagok egyike
sem alkalmas arra, hogy környezetbarát (pl. integrált, precíziós stb.) növényvédelmet lehessen velük folytatni,
vagyis a támogatás alapjául szolgáljon
az alkalmazásuk. Kétséges ezek alkalmazásakor a képzetlen (III. kereskedelmi kategória) felhasználókban való
megbízás. Napjainkban a megporzó
méhfélék kiemelt védelmet harcoltak
ki maguknak, és ennek oka éppen a
mézelőméh gyógyszeres kezelése (Kína
fennakadása az analitikai méréseken
feltűnően gyakori) és növényvédőszer-

érzékenysége (Darvas és mtsai,
2015a).
Az elemzésünkben nem szerepel önálló tételként az élelmiszerekben megjelenő, gyakori szermaradékképzésre
való hajlam, amit az EU RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed) adatbázisa tartalmaz. Ebben azt látjuk,
hogy a 2019-ben kivont chlorpyrifos
egyike a leggyakrabb kifogásolásoknak, de az acetamiprid és oxamyl előfordulása is gyakori (Darvas, 2019b).
Ennek az adatbázisnak a jelzése is
fontos az EU adminisztrációja (EFSA)
számára, hiszen így az egészségkárosító vegyületek az élelmiszerláncon
keresztül érik el a fogyasztókat. Az
RASFF az importélelmiszerekről tájékoztat, s a lista alapján láthatjuk,
hogy hazánkból igen régen kivont hatóanyagok (pl. carbofuran, dimethoate,
methomyl, dichlorvos, triazophos stb.)
is előfordulhatnak a fejlődő országokból beszállított élelmiszerekben. A
gyártók tehát továbbra is szállítják a
fejlődő országokba a toxikológiai
szempontokból már elfogadhatatlan
termékeiket, amelyek aztán szermaradék formájában visszajutnak az EU
fogyasztóihoz. Ez az engedélyezési
rendszer egyik legkirívóbb abszurditása, amit a szabados kereskedelmi gyakorlat okoz. Az utóbbi években különösen Törökország szerzett kétes hírnevet ezen a területen.
A listánk kevésbé kritikusan szemlélhető részében 20 büntetőpontnál kevesebbet gyűjtött hatóanyagok találhatók (8. táblázat, Ö oszlopa). Közülük a magyar gyártású (Agro-Chemie
Kft.) diflovizadine hatóanyagnak nincs
érvényes EU-engedélye, vagyis használata sérti az EU növényvédelmi jogállását, s egyúttal potenciálisan veszélyezteti a fogyasztók egészségügyi állapotát a vele eddig szerzett részleges
tudásunk miatt. Használata és a vele
való eseti engedélyezésre épülő
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Akut toxicitás
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3
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2
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1
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etoxazoleCS

2

2

2

3

2

2

2
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ferric phosphateLR

2

1

2
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2
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3

2

2

14
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2
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3
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2
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1
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3
3
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1
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1

4

Macrolophus caliginosus

1

-1

Steinernema feltiae

1

-1

1

B. thuringiensis ssp. kurstaki

1

1

1

-3

Beauveria bassiana

1

1

1

-3
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1

1

1
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1

1

1
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1

1

1
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8. táblázat: A 2020-2021-ben alkalmazott, jelen pillanatban többnyire kielégítő zoocidjeinek büntetőpontokon (Ö) alapuló környezet-egészségügyi értékelése [Megjegyzések: a hatóanyagok színkódjait lásd a korábban; E – emlős, M – madár, F – hal (kétéltű és hüllő), D – rákok, vízi ízeltlábúak; B – méhfélék (mézelő
méh és poszméhek), G – gilisztafélék, Pe – perzisztencia (talajokban és vízi üledékekben), Ví – vízoldékonyság és vízszennyező képesség, Mu – mutagenitás és genotoxicitás, Ka – karcinogenitás (IARC és US EPA
besorolásai alapján), Re – reprotoxicitás és teratogenitás, Ho – hormonmoduláns hatás, Im – immunmoduláns hatás, Pa – ízeltlábú parazitoidokra gyakorolt kímélő hatás, Ra – ragadozó ízeltlábúakra gyakorolt
kímélő hatás, A – algákra gyakorolt kímélő hatás, Ö – összes pontszám; számok színkódjai: fekete – egyszeres, piros – kétszeres, bordó – háromszoros, zöld – jutalompontok; a bold betűtípussal szedett hatóanyagra vonatkozó hazai készítményengedélyek ismertek]

külkereskedelem magyarázatra szorul
(Darvas, 2020b). Hozzá kell tennünk,
hogy az eddigi adatok kedvező környezet-egészségügyi tulajdonságú akaricidet sejttetnek, de ezt bizonyítani is
kell, mivel a hatóanyag a jelenlegi státuszban elkerülheti a széleskörű füg-

getlen vizsgálatokat.
Dacára a jobban teljesítő mezőnyben
való megjelenésnek a US EPA szerint a
flonicamid rákkeltéssel gyanúsított,
míg reprotoxicitással gyanúsított a
spinetoram, a bifenazate és a spirotetramat. A tisztítatlan ásványolajok
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bőrrákot okozhatnak. A tisztított olajokat többen ettől a hatástól mentesnek tartják. Az olajok korrekt toxikológiai besorolása azonban a mai napig
nem történt meg, ezért ajánlásukat
környezetbarát technológiában kérdések övezik. A növényi olajok ezügyben
alkalmasabbaknak tűnnek. További
probléma valamennyi olajkészítmény
esetében, hogy a szabadon elhelyezett
tojásokra ülepedve eltömik a héj pórusait, és oxigénhiány miatt az embriók
torzfejlődését okozzák. Ez a hatás különösen termikus aeroszollal és UVtechnológiával kijuttatott csípőszúnyog-állománygyérítés esetén hangsú-

lyos, hiszen ott egy-egy terület azonos
évben gyakran 3-5-ször is kezelésre
kerül. Ráadásul ebben az esetben a
gerinceseken hormonmoduláns hatással gyanúsított deltamethrin hatóanyaggal együtt (7. táblázat).
A 10 büntetőpont alatti területen csak
biológiai védekezésre alkalmazható
hatóanyagok találhatók, vagyis az EU
adminisztráció törekvését az elemzett
növényvédőszer-csoport kifejezetten
támogatja, amennyiben az ökogazdaságok növényvédelmére követendő
mintaként kell tekintenünk. A Bacillus thuringiensis (2. kép) készítményei
ebből a sorból kiemelhetők.

2. kép: Bacillus thuringiensis (H29.3
törzs) spórái és toxinkristályai (Palma
et al., 2014)

Következtetések – Környezetbarát
megoldások
Ezen a területen 1998-ban Darvas és
Polgár készített hazánkban először
tématanulmányt/vitaanyagot az éppen megalakult környezetvédelmi tárca számára. A munka hasznosította
Kovach et al. (1992) korabeli próbálkozását, mint jelen munkánk is. A minisztérium (Pepó Pál volt a miniszter)
a dokumentációt kifizette, de szakirányú vezető hiánya miatt, aki a szakmai üzeneteit képviselhette volna, sohasem hasznosította. A történet és a
szakmai üzenetek a Virágot Oikos-nak

című könyvben (Darvas, 2000) olvashatók.
A környezetanalitika és ökotoxikológia
korunk kiemelkedő gyakorlati értékkel
bíró tudományai. Hazánkban méltánytalanul nem szervezik és támogatják valós értékén ezt a tevékenységet
sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a K+F+I szervezésével/
pályázataival megbízott miniszteriális
hivatalok. A Magyar Ökotoxikológiai
Társaság összegzi a terület kutatási
eredményeit, lásd annak éves konferenciáit. A Szent István Egyetemen
(Gödöllő) 2010-ben elindult és sikeres

-47-

Ökotoxikológia, 3. évfolyam, 2. szám
ökotoxikológus-képzést 2015-ben törölték az MSc-képzési formák közül
(Bakonyi és Nagy, 2021). Tényszerű
magyarázat erre nem érkezett, annak
ellenére, hogy a hallgatók 90%-a a
szakterületén tudott elhelyezkedni.
Erősen bizakodunk abban, hogy az
újonnan alakult Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) újraindítja ez az MSc-szakot, hiszen növényvédő szerek területén az ökotoxikológiai aktivitás nagyon is szükségszerű.
A zoocidek területén jól látható, hogy
a szintetikus hatóanyagok többségükben nem váltak be. A szelektivitás hiánya igen sok ökotoxikológiai és környezet-egészségügyi problémát felvet.
Ebben a tekintetben az IDRD-anyagok
látványos bukása volt talán a leginkább meglepő (a szerzők évtizedekig
kutattak ezen a területen), hiszen szelektív rovarirtó szereket innen reméltünk. Mára világossá vált, hogy csak a
rovarpatogének, parazitoidok és ragadozók azok, amelyeket számottevő
kockázat nélkül használhatunk
(Darvas és mtsai, 1999).
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Publicisztika
Az ökotoxikológus-képzés helyzete hazánkban
Bakonyi Gábor és Nagy Péter
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, Gödöllő;
e-mail: gaborbakonyi11@gmail.com

Európa több egyetemén, többek között
Koblenz-Landauban, Bordeauxban,
Ulsterben, Göteborgban, Trondheimben, Stockholmban, Aachenben,
Bécsben folyik mester szintű (MSc)
ökotoxikológiai, vagy rokonterületi,
környezet-toxikológiai képzés. Magyarországon 2010-ben indult az ökotoxikológus mesterképzés első évfolyama a Szent István Egyetemen (ma:
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, MATE). A képzés négy félévből,
egy gyakorlati hétből, valamint egy
négyhetes nyári szakmai gyakorlatból
állt és kizárólag nappali tagozaton
folyt. Mindig volt bőségesen jelentkező. Évente átlagosan mintegy 10-12 fő
végzett a szakon, közülük számos
résztvevő ért el helyezéseket és különdíjakat Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Diplomás hallgatóink igen magas százalékban (85-91
%) helyezkedtek el szakmai területen.
Ez arra utal, hogy valós és jelentős
munkáltatói igény él az okleveles ökotoxikológus szakemberek iránt, amit a
munkáltatóktól és a szakmai szervezetektől kapott visszajelzések egyaránt
megerősítenek. Fentiek ellenére a
2015 tavaszán kiadott, 139/2015.
számú kormányrendeletben foglaltak
értelmében az Ökotoxikológus MScképzést megszüntették. Összesen tehát nyolc évfolyamon volt lehetőség
ezt a képzést folytatni.
Ma egyes egyetemi képzések keretein
belül lehet ökotoxikológiával vagy rokon területeivel foglalkozó tantárgyakat tanulni. Ilyen tanulmányok folyta-

tására jelenleg az országban a MATE
keretein belül nyílik a legtöbb lehetőség, elsősorban a gödöllői kampuszon.
A MATE-n jelenleg oktatott tárgyak a
következők: ökotoxikológia, bevezetés
az ökotoxikológiába, az ökotoxikológia
alapjai, mezőgazdasági ökotoxikológia,
hidrotoxikológia, növényvédőszertoxikológia, növényvédelmi higiénia és
toxikológia, talajállatok ökotoxikológiája, termőhelybiztonság és ökotoxikológia, hatósági ökotoxikológia, ökotoxikológiai módszerek, ökotoxikológiai
esettanulmányok.
A fentieken túlmenően, BSc-szinten
kötelező tantárgy az ökotoxikológia az
Állatorvostudományi Egyetemen, és a
toxikológia/ökotoxikológia a Debreceni Egyetemen. Meglehetősen változatos címeken oktatnak ilyen témakört
MSc-szinten. Ezek a következők: fenntartható környezet, toxikológia, ökotoxikológia (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem); toxikológia, ökotoxikológia (Debreceni Egyetem); környezetbiológia-ökotoxikológia
(Miskolci Egyetem); környezeti toxikológia (Soproni Egyetem), ökotoxikológia (Szegedi Tudományegyetem).
Egyes egységes tanári szakokon szintén tanulható, mint toxikológia/
ökotoxikológia (Pannon Egyetem);
ökotoxikológia (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). PhD-szinten ökotoxikológia (ELTE) és molekuláris ökotoxikológia (MATE) tárgyak hallgathatók. A legtöbb helyen a tantárgyat angolul is oktatják. Az ökotoxikológiai
alapinformációkkal foglalkozó
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tantárgyak szakmai tartalma az interneten elérhető tematikák alapján
nagyon eltérő. Van, ahol tényleges
ökotoxikológiai témakörök oktatása
történik, de van, ahol a tematika főleg
általános toxikológia, míg máshol inkább általános ökológia. Az ökotoxikológiai alapinformációk oktatásának
egységesítése szempontjából ajánljuk
a „Bevezetés az ökotoxikológiába – béta verzió” című jegyzetet, aminek tartalma időről időre frissül.

Látszik tehát, hogy a témakört sok
egyetemen fontosnak tartják. Összekapcsolva a munkaerőpiac részéről
felmerülő folyamatos szükséglettel,
jogos az igény, hogy az egységes MScszintű képzést újraindítsák. Erre a
képzés múltját tekintve, és a jelenleg
rendelkezésre álló személyi, tudományos és infrastrukturális hátteret tekintve a MATE lenne talán a legalkalmasabb.

Bakonyi Gábor, az ökotoxikológus
MSc-képzés elindítója hazánkban
(forrás)
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Publicisztika
Csípőszúnyog-állománygyérítés Magyarországon és
ökotoxikológiai kritikája
Darvas Béla
Magyar Ökotoxikológiai Társaság; e-mail. bdarvas@bdarvas.hu

A hazai csípőszúnyog-állománygyérítés kezdetektől elhibázott módon
imágóirtásra alapozott. A hőskorra jell e mző v o l t a D DT - h aszn ál ata
(hormonmoduláns, 2A rákkeltő), amit
egyenesen élővizekbe permeteztek.
Ennek következménye, hogy nagy folyóink üledékéből még ma is kimutatható szermaradékuk, s ez az üledéken
táplálkozó halak húsát is érintheti.
Sajnos nem ez volt a terület egyetlen
súlyos toxikológiai tévedése. A malathion (2A) és a kifejezetten mutagén
dichlorvos (2B) hatóanyagok rákkeltő
hatása is ismertté vált. Az imágóirtásban hosszú ideje a deltamethrin a
meghatározó mennyiségben használt
rovarölő szer. Az idegmérgekre jellemzően nincs kímélő hatása az állatok
esetében, és akut mérgezési mutatói –
mint piretroidoknál általában – a változó testhőmérsékletű gerincesek
(halak, kétéltűek és hüllők) esetében
igen rossz. Természetesen minden
ízeltlábú fajon kifejtik a hatásukat,
vagyis hazánkban, ahol a kezelt éves
terület elérte az évi egy millió hektárt
ez rendkívül komoly ökoszisztémapusztítással jár. Mindez frontálisan
ütközik az európai Green Deal elveivel,
amely megvalósítását ma sokféle gazdasági érdek igyekszik eltéríteni.
Az integrált csípőszúnyog-állománygyérítés eszközei közül hazánk szinte
csak az imágók elleni, deltamethrin-re
alapozott kémiai védekezést használja. Korábban PBO-val (piperonilbutoxid) volt ez a hatóanyag szinergi-

zálva, de 2016-tól ennek a megmaradóképes (perzisztens) hatóanyagnak
az engedélyét az EU nem hosszabbította meg (nálunk 2019-től tiltottak
egy sor készítményt), viszont háztartási irtószerek között még ma is megtalálhatjuk. A PBO felhalmozódása a
méhviaszban súlyos probléma.
2019-2021 között a kémiai védekezés
mintázata jelentősen meghaladta az
időjárás okozta eltéréseket. 2019-re a
maximális területkezelés volt a jellemző (1,26 millió hektár a BM OKF nyilvántartása szerint, ehhez az önkormányzati védekezés társul még), 2020
-ban a védekezések jelentős késéssel
kezdődtek, 2021-ben kétcsúcsú kezelési görbét láthatunk (0,87 millió hektár kezelés). Úgy tűnik, hogy a kivitelezőknek nem sikerült a földi gépparkot a kívánt szintre bővíteni. Bár 2020
-tól a légi deltamethrin szórás az EUban nem engedélyezett a BM OKF eseti engedélyeket kért és kapott. A terület ~20%-át kezelték 2020-2021 között ezen az úton. A Müller Cecília által megjelölt ok a WNV terjedésének
elkerülése volt; a vírus okozta súlyos
veszélyhelyzetet azonban hazai virológusok nem igazolták vissza; ők egyértelműen lárvák elleni védekezést (Bti)
javasolták. A hazai védekezés szerintem a lárvairtást illetően késedelmes,
rendszertelen, az EU ajánlásait figyelmen kívül hagyja, és súlyosan környezetromboló (ökoszisztéma-pusztító). A
Bti-vel végzett lárvairtás ~1-2,5% közötti területre terjedt ki az össze-
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hasonlított három évben, ami környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan. A deltamethrin-nel kezelt területen kihulló rovarmennyiségből ~2%
csak csípőszúnyog. A légi úton kipermetezett hatóanyag fele eléri a talajszintet, így ilyen területeken biotermék előállítása lehetetlen, hiszen a
termék évente többször is deltamethrin-es kezelésben részesül.
Ökotoxikológiai szempontok szerint az
etofenprox hatóanyag kedvezőbb megoldás, azonban mindkét piretroid távlati sorsa kritikus.
Számtalan tévériport alanyára jellemző, hogy a kivitelező gépkocsivezetői
nem viselnek védőruhát, miközben a
gáz/ULV formájú készítmény mindenhová behatol. A lakosság kezelése del-

tamethrin-nel az egészségügyi hatóságok felelőssége (felvetésemre Tóth
László helyettes államtitkár, EEM egy
2011-es besorolásra hivatkozott), hiszen a tudományt illetően közel húsz
év ismert, hogy ez a hatóanyag hormonmoduláns hatású (EDC), és így a
reprodukciós esélyeket csökkenti.
Többek között a nemzetközileg használt PPDB adatbázis is úgy tünteti fel
ezt a hatóanyagot, mint hormonmodulánst, míg reprodukciós hatásának
értékelése még nem lezárt. Egéren
csökkentette a tesztoszteron és inhibin B szinteket, súlyosan rontotta a
sperma minőségét. Halakon hasonló
hatást mutattak ki.
Eladásként tervezett 2021. november 24/25-én a
MaKOSz XXX. konferenciáján. (elmaradt)

Állami csípőszúnyogállománygyérítés 2019-2021
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Papp Jenő László (1946-2021)
Ő ültette el a fejemben a kétezres évek
közepén, mikor még a GMOKerekasztal üléseit szerveztem, hogy
létre kellene hozni a Magyar Ökotoxikológiai Társaságot (MÖTT). Legalizálni kell azt a tevékenységet, ami jelenleg a politika gyerekmedencéje. Ezt a
GMO-Kerekasztalra (2005-2018) értette. Megjósolta közvetve annak sorsát,
pontosan ráérezve a minisztériumi pillanatemberek változékony gondolkodására. Hittem neki, és 2011-ben a
MÖTT működése elindult. Laci könynyen lelkesült. Beleállt abba, amiben
éppen hitt. Dolgozott vele valamenynyit, aztán visszaszaladt a legyecskékhez, ahogyan ő hívta őket. Ez volt számára a cserépkályha, ahonnan a világ
esetleg megismerhető, ahonnan rövid
kirándulásokat lehet azért tenni. Fajokat írt le (rengeteget); a változékonyság és ritkaság foglalkoztatta. A jó és
rossz faj fogalmai. A jó ebben az értelemben a közdög. A rossz faj (talán
mutáns mondtam neki, amivel az evolúció kísérletezik), amiért a gyűjtő
epekedik. Színes lepkéknél ez könynyen belátható. Legyeknél aligha.
Együtt derültünk Mihályi Ferenc történetén, akitől az unokahúga váratlanul azt kérdezte, hogy Feri bácsi mivel
is foglalkozol te? Mihályi mondta neki,
hogy szúnyogokkal és legyekkel. De
hát azok borzalmasan rondák –
mondta a kamaszlány. Gyere be hozzám egyszer a Múzeumba és meglátod,
hogy mikroszkóp alatt milyen szépek –
így a már exkurátor. A lányka bejött
egy napon, és Mihályi a mikroszkóp
alá tett egy szerinte nagyon dekoratívan szőrös fürkészlegyet, amivel éppen foglalkozott. Az unokahúg a mikroszkóp fölé hajolt, majd gyorsan hátra is ugrott: „Így még rondábbak” –
mondta és részéről az érdeklődés

azonnal kihunyt. Megviselte a látvány.
Laci akadémikusként próbálkozott
azzal, hogy alkalmazott ökológiai kutatóintézetet hozzon tető alá. Terveket
kért tőlem is. Mentora, az akkor befolyásos Balogh János pártfogását is
kérte, de aztán nem lett az intézetből
semmi. Legalább is nem azon a szinten, ahogy ő ezt elképzelte. A soha
meg nem születő Alkalmazott Ökológiai Intézet (AÖI) az alkalmazás területeire tagolódna írta 2005-ben: „(i) Természetvédelmi ökológia osztály. Feladata a hazai természetvédelem tudományos alapozása, a ma országszerte
folyó, a természetvédelem ökológiai
alapjául szolgáló kutatások koncentrált folytatása lenne. A Pannon biogeográfiai régió miatt fontos teendői
lennének a GMO problémakör speciális kérdéseinek felvetésben; (ii) Ökotoxikológiai osztály. Feladata mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott és
ipari eredetű vegyületek hatásának, a
genetikailag módosított szervezetek
természetbe való kijuttatásának ökológiai vizsgálata; (iii) Rekultivációs
vagy agroökológiai osztály. Általános
természeti rekultivációs és remediációs feladatokkal foglalkozna, de pl. az
ártéri (általában az ökológiai) gazdálkodás fejlesztése is feladata lehetne;
(iv) Ökológiai információs osztály. Tudományosan megalapozott ökológiai
információk rendszeres gyűjtésével és
rendelkezésre bocsátásával folyamatosan segíthetné az ökológia eredményeinek mielőbbi, hatékony felhasználását”. Írnom sem kell talán, hogy az
MTA nem létesített ilyen intézetet, sőt
soraiba sem vette ezeket a területeket.
Az ökotoxikológia ma is hazánk tudománytámogatási vakfoltjára esik, még
az ökológusok is gyanakodva
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méregetik. Túlságosan kémia és genetika. Magánszemélyek felajánlásainak
szervezése – ahogy Laci el tudta képzelni – egy magánkutatóintézet létrehozásához el sem indult. Én is naiv
gondolatnak tartottam ezt, bár a kiötlőjére nem ez volt a jellemző. Akkor
még azt sem gondoltam volna, hogy a
szupraindividuális biológia mélyröpülése Balogh János halálával kezdetét
veszi. Annak ellenére mondom ezt,
hogy Juhász-Nagy Pál gondolatai egy
operatív ökológiáról, mint korosztá-

lyom tagjait igen sokáig kísértett. Talán a mostani ökológiai krízis megérteti majd velünk azt, hogy miért lett
volna hasznos korán belevágni. A tudomány emberei nem gyűjthetik össze
az élővilág vetőmag-gazdagságát egy
barlangba, és nem is zárkózhatnak be
a saját dobozaikba. A magunkba szívott tudásból vissza kell adni valamit,
bármilyen méretű is az. Nem igazán
fényesen megy még ez nekünk.

(db)

Papp Jenő László 2003-ban, a Diptera gyűjteményben
(Fotó: Darvas B.)

Részletesen lásd – Darvas B. (2021): Papp László utazása (1946-2021): ez mind ő volt
egykoron. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 113: 57-82.
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