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oAzok a kívülről származó (exogén) vegyületek, 

amelyek a szabályozásban és a növekedésben 

szerepet játszó természetes hormonok termelését, 

kibocsátását,  transzportját, kötődését, reakcióját, 

vagy kiürülését megzavarják. (EPA)

o EDC „endocrine disrupting chemicals”

A hormonháztartást felborító anyagok 



A vízben található hormonháztartást 

felborító anyagok csoportosítása

o Természetes vegyületek:

• természetes hormonok (fitoösztrogének, nemi szteroidok)

• természetes hormonhatású anyagok (Ω-3-zsírsavak)

o Mesterséges (szintetikus) vegyületek:

• hormonkészítmények, gyógyszerek (17α-etinil-ösztradiol)

• iparban használt anyagok (BPA, fenolok, PCB, ftalátok) 

• ipari melléktermékek (dioxin)

• növényvédő szerek (DDT, lindán)

• háztartásban használt vegyszerek (kozmetikai adalékok)



Hatások I.

o Endokrin diszruptív hatások három fő fajtája:

• ösztrogén jellegű hatás

• androgén jellegű hatás

• tiroid hormonhatás

oA hormonzavaró hatások erőssége függ:

• vegyületek koncentrációjától

• vizsgált egyed fajától, nemétől, életkorától

• adagolás idejétől

• esetleges szinergikus hatásoktól



Hatások II.

o Hatások az állati szervezetre: 

• nemek arányának eltolódása a nőstények javára

(elnőiesedés)

• tesztoszteronszint csökkenés

• nemi funkciók megváltozása (hermafroditizmus)

• vitellogenin termelés

• immunrendszer károsodása

• fajok eltűnése



Hatások III.

o Hatások az emberi szervezetre

• termékenyítőképes hímivarsejtek 

számának csökkenése

• tesztoszteronszint csökkenés

• pajzsmirigyműködés-zavar

• here-, prosztata-, mellrák

• fejlődési rendellenesség



Azonosításukra és mennyiségi 

meghatározásukra alkalmas technikák

oAnalitikai meghatározásuk nem könnyű feladat

• alacsony koncentrációban vannak jelen (ng/L, akár pg/L)

• összetett vízminták

o Technikák:

• GC-MS, LC-MS

• HPLC-MS

• (GC-MS/MS, LC-MS/MS, HPLC-MS/MS)

o Időigényes, nagy teljesítményű, szelektív és érzékeny módszerek.



Esettanulmányok  I.

o Hollandia (1999-2002)

Kommunális szennyvíz [ng/l] Ipari szennyvíz [ng/l]

tartomány középérték tartomány középérték

17β-ösztradiol 17–150 36,5 <0,8–54 31

Ösztron  20–130 60,5 (12/12) <0,3–120 46 (7/9) 

17α-etinil-

ösztradiol  <0,3–5,9 3,2 <0,3–3,9 3,8

STP-elfolyó [ng/l] Felszíni víz [ng/l]

tartomány középérték tartomány középérték

17β-ösztradiol <0,8 – (0/10) <0,8–1,0 1,0

Ösztron  <0,3–11 3,4 (6/10) <0,3–7,2 1,0 (42/97) 

17α-etinil-

ösztradiol  <0,3–2,6 2,6 (1/10) <0,3–0,4 0,4

zárójelben a LOD (kimutatási határ) feletti és az összes vizsgált minta száma szerepel



Esettanulmányok  II.

o Európa (2009)

Átlag konc.

[ng/L]

Max. konc.

[ng/L]

Javasolt határérték 

[ng/L]

Ösztron 4 81 10

Nonil-fenol 134 4489 300

Oktil-fenol 13 557 100

Biszfenol-A 25 323 100



Milyen lépésekre van szükség?

 a szennyvízkezelő telepek technológiáinak korszerűsítése

 új szennyvíztisztító technológiák bevezetése

 az ivóvizek és az élővizek folyamatos ellenőrzése

 az újonnan piacra kerülő anyagok szigorúbb ellenőrzése

 szennyező anyagok használatának korlátozása, betiltása

 a fel nem használt gyógyszerek begyűjtése

 szelektív hulladék- és szennyvízgyűjtés

 újrahasznosítás



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


