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Háttérinformációk

A neonikotinoidok a peszticid hatóanyagok legfontosabb osztályai közé 
tartoznak. 

A 2000-es évek eleje klotianidin, imidakloprid, tiametoxám – szárazföldi 
nem célszervezetek

Összetett probléma: korlátozott adatok - vízi, nem célzott gerinctelen 
fajok (pl. rákfélék).



Neonicotinoids

Nikotin
„harmadik generációs”  peszticidek
Nitro- vagy ciano-szubsztituensek

Kohinor - imidacloprid 
Mospilan - acetamiprid  
Calypso  - thiacloprid
Actara - thiamethoxam
Apacs - clothianidin 



A maximális és átlag 
neonikotinoid koncentrációk
felszíni vizekben 

Balaton:
imidakloprid: 40 ng/L
Acetamiprid: 310 ng/L

Tóth et al. 2022 Mörtl et al 2020



Neonikotinoid toxicitás vízi 
szervezetekben- Miért a 

Dikerogammarus?

Morrissey, C.A., Mineau, P., ... Liber, K., 2015.

A Gammarus fajok több 
nagyságrenddel érzékenyebbek a 

neonikotinoid kontaminációra, mint 
pl. a nagy vízibolha (Daphnia magna), 

vagy a zebrahal (Danio rerio)



Kutatási célok

 Megvizsgálni a neonikotinoid vegyületek lehetséges akut hatásait a
kétpúpos bolharák (Dikerogammarus villosus) viselkedési és biokémiai szintjein

- Mozdulatlanság időtartama
- Úszási aktivitás
- MXR – Multixenobiotic Resistance

ATP-függő efflux pumpa széles szubsztrát-specifitással, sejtszintű védekező mechanizmus I. fázis

- GST - Glutathione S-transferase
enzimatikus biomarker, méregtelenítés II. fázis

- AchE – Acetylcholin-esterase
enzimatikus és/vagy viselkedési biomarker, inszekticidek fő támadáspontja



Laboratóriumi tartási körülmények

- 72 óra akklimatizáció

- 20 °C, 16:8 fény-sötét ciklus

- Balatonvíz

- természetes élettér imitálása - rejtőzködés

Balatonból gyűjtve a litorális régióból



Úszási aktivitás változása APACS 50 WG rovarölő-szer alkalmazásakor

3 órás kezelés során a kezelt
állatok 58 ± 12%-kal többet 
mozogtak a kontrolhoz képest.

n = 10 egyed/csoport
Kétmintás t-teszt

Somogyvári et al. 2020 Invertebrate Neuroscience. 20(4): 23.



MXR aktivitás változása APACS 50 WG rovarölő-szer alkalmazásakor

3 órás kezelés
Szöveti rodamin-b 62 ± 16% a 
kontrolhoz képest emelkedett 
MXR aktivitás.

n = 10 egyed/csoport
Kétmintás t-teszt

Somogyvári et al. 2020 Invertebrate Neuroscience. 20(4): 23.



A klotianidin hatása a mozgási aktivitásra

n = 10 egyed/csoport, 2 napos kezelés. (p < 0.001, egyutas ANOVA).

Somogyvári et al. 2022 Comparative Biochemistry and Physiology C 261 (2022) 109421



Az imidakloprid hatása a mozgási aktivitásra

n = 10 egyed/csoport (p < 0.001) és (p < 0.05, egyutas ANOVA) 

Somogyvári et al. 2022 Comparative Biochemistry and Physiology C 261 (2022) 109421 



GST-szint változás klotianidin (A) és
imidakloprid (B) kezelés esetén

n = 10 egyed/csoport (p < 0.001, egyutas ANOVA) 

Somogyvári et al. 2022 Comparative Biochemistry and Physiology C 261 (2022) 109421



AchE-szint változás klotianidin (A) és
imidakloprid (B) kezelés esetén

n = 10 egyed/csoport (p<0.05), (p<0.01), (p<0.001) (egyutas ANOVA) 

Somogyvári et al. 2022 Comparative Biochemistry and Physiology C 261 (2022) 109421 



p < 0.001, egyutas ANOVA, n = 10 egyed/ csoport p < 0.001 és p < 0.01, egyutas ANOVA, n = 10 egyed/ csoport

Jóllakottsági állapot hatása a mozgási 
aktivitásra imidakloprid kezelés után



Összefoglalás

Eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált
rovarölőszer-hatóanyagok képesek megváltoztatni a
fiziológiai folyamatokat analitikai tisztaságú
formájukban is. Korábban azt tapasztaltuk, hogy a
kereskedelmi forgalomban elérhető formák már három
nagyságrenddel alacsonyabb koncentrációban is
képesek szignifikáns változásokat előidézni.
Eredményeink alapján, az említett rovarölő szerek a
természetes vizekbe jutva befolyásolják a nem célzott
szervezetek életműködéseit.
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Köszönöm a figyelmet!
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