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A HORMONHÁZTARTÁS MŐKÖDÉSÉT

MEGZAVARÓ ANYAGOK

� A hormonháztartást megbontó anyagoknak 
azokat az exogén vegyületeket nevezzük, 
amelyek a szabályozásban és a növekedésben 
szerepet játszó természetes hormonok termelését, 
kibocsátását, transzportját, kötödését, reakcióját, kibocsátását, transzportját, kötödését, reakcióját, 
vagy kiürülését zavarják. (USA, EPA)

� Két elterjedt elnevezésük létezik:
� EDS (endocrine disrupting substances)
� EDC (endocrine disrupting chemicals)



AZ EDC-K HATÁSAI AZ EMBERI ÉS ÁLLATI

SZERVEZETRE

Az endokrin zavaró hatás alapján 
megkülönböztetünk:

� ösztrogén és 
� androgén jellegő hatásokat, amelyek a 
természetes hormon funkcióját gátolják vagy 
utánozzák, valamint 
természetes hormon funkcióját gátolják vagy 
utánozzák, valamint 

� a tiroid hormonhatást, amely közvetlenül, vagy 
közvetve zavarja a pajzsmirigy mőködését

Súlyosbító tényezık:
� perzisztencia
� bioakkumuláció
� biomagnifikáció



EDC-K CSOPORTOSÍTÁSA

� természetes hormonok (pl. fitoösztrogének)
� gyógyszerek (hormonális fogamzásgátlók)
� peszticidek (DDT, lindán)
� fenolok  (APE, BPA, OP, NP)
ftalátok (pl.PET-palack)� ftalátok (pl.PET-palack)

� PCB (poliklórozott-bifenilek) vegyületcsoport
� lángfogók (PBDE)
� halogénezett többgyőrős égetési melléktermékek 
(dioxinok)

� fémek és fémtartalmú vegyületek



VIZES ÉLİHELYEK ÉLİLÉNYEINEK

FOKOZOTT VESZÉLYEZTETETTSÉGE

� Egész testfelületükkel érintkeznek a vízzel ,
� táplálékukat innen szerzik,
� szaporodásuk vízhez kötött.

Forrás: ANTROPOGÉN!Forrás: ANTROPOGÉN!
� kommunális szennyviz, szennyvíziszap
� gyárak szennyezése
� szerves trágya
� csatornázatlan települések
� növényvédı szerek



A VIZES ÉLİHELYEKEN EDDIG

MEGFIGYELT EDC-HATÁSOK

� a nemi funkciók változása/megszőnése 
• hemafroditizmus

• szupernıszindróma

• himeknél vitellogenin termelés

� eltolódott nıstény-hím születési arány� eltolódott nıstény-hím születési arány
� rákos megbetegedések
� teratogén hatás (több generáción keresztül)
� immunrendszer károsodás
� rezisztencia
� viselkedés zavarok
� tojáshéj elvékonyodás



SZAKIRODALMI FELMÉRÉSEK I.

Elemzésükre alkalmas technikák:
� Kimutatási tartomány: ≤ ng/L
� GC-MS, GC-MS-MS
� LC-MS, LC-MS-MS
� HPLC

Elba-folyó (2002)
� vízminták: BPA – 4-92 ng/L

NP – 13-87 ng/L 
� iszapminták:  BPA – 10-380 µg/kg

NP – 27-430 µg/kg



SZAKIRODALMI FELMÉRÉSEK II.

Európa (2009)
27 ország, 100 folyójából, 100 vízminta

vegyület Max: ng/L Limit: ng/L

ösztron 81 10

atrazin 46 600atrazin 46 600

BPA 323 100

NP 4489 300

OP 557 100



SZAKIRODALMI FELMÉRÉSEK III.

Európai hegyitavak (2005)
Halizom-minták ösztrogén aktivitása: 10 ng/L

India (2007)

Patkányok: megnövekedett tesztoszteron szint

csökkenı gonadotróp hormon szint

Mexikó (2007)Mexikó (2007)
Girardinichthys viviparius: hímeknél vitellogenin szintézis

májkárosodás

2009
Zebra dániók 17-α-etinil-ösztradollal való „kezelése”

• csökkent agresszió

• csökkent szociális doninancia

• csökkent udvarlási gyakoriság

• elmaradt apasági dominancia



AZ EDC-K SZENNYVÍZBİL VALÓ

ELTÁVOLÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI

� fejlett oxidációs módszerek (pl. HFeO4-)
� ózonkezelés 
� abszorpció aktív szénen 
� ultraszőrés, nanoszőrés, fordított ozmózissal 
mőködı membránok mőködı membránok 

� mikrobiológiai eljárások 
� ionizáló sugárzás 



MEGELİZÉS

� Megfelelı szabályozás.
� Összetevı módosítás.
� A fel nem használt gyógyszerek begyőjtése.
� Folyamatos ellenırzés.
Új szennyvíztisztító telepek létesítése, a � Új szennyvíztisztító telepek létesítése, a 
meglévık kapacitásának növelése.

� Módszerek kidolgozása a szennyvíztisztítás 
hatékonyságának növelésére.

� Szelektív hulladék- és szennyvízgyőjtés.
� Újrahasznosítás (vízvisszaforgatás).



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


