
Toxikológia 



A toxikológia történetének főbb állomásai  



A „toxikológia atyja” 

„Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis 
macht, das ein Ding kein Gift ist.”  
„Minden dolog méreg, ha önmagában nem is az; csupán a 
mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg.” 
 

Philippus Aureolus Theophrastus  
Bombastus von Hohenheim  

 

Paracelsus 
 

(1493-1541)  
 

„A dózis teszi a mérget.”  
 



Toxikológia: mérgező anyagokkal, ezek hatásaival foglalkozó tudományág  

(görög „toxinos” – méreg szóból). 

A toxikológia a farmakológiából (gyógyszertanból) önállósodott, az 

1940-es évektől kezdődően saját fogalomrendszere alakult ki. 

Az ipari forradalom miatt megnövekvő vegyi terhelés, tömeges 

mérgezések vezettek a toxikológia fejlődéséhez. 

Az 1990-es években már több, mint 10 millió vegyi anyagot 

regisztráltak, 

50-100 ezer féle mesterséges anyag kerül a környezetbe.  

          ( ipar    környezetvédelem) 
 
  

A toxikológia története  



Toxikológia   

A mérgező anyagok legfontosabb csoportjai:     

 - nehézfémek 

 - növényvédő szerek 

 - egyéb ipari anyagok 

 - élelmiszer adalékok 

 - gyógyszerek 

 - állatgyógyászati szerek 

 - természetes toxinok 

  

 



Toxikológia 

Fő feladata: hogy az embert és környezetét veszélyeztető kémiai 
károsodást idejekorán felismerje, preventíven megakadályozza, 
ellenszereket, kezelési módokat keressen. 
 
Expozíció felmérése: milyen mértékben lehetnek biz. populációk 
kitéve az adott hatásnak? (anyag jelenléte nem feltétlenül káros; 
egyre érzékenyebb analitikai módszerek, HPLC, MS, dózis, 
hozzáférhetőség kérdése) 
 
Kockázatelemzés: sok esetben az anyag alkalmazásával járó 
egészségügyi/környezeti kockázatok és előnyök viszonyát kell 
vizsgálni. 
 
Pl. élelmiszer-adalékanyag vs. rákgyógyszer 
Pl. ivóvíz klórozásakor keletkező melléktermékek vs. 
 mikroorganizmusokkal fertőzött ivóvíz 
 
Gyógyszerhatás nincsen mellékhatás nélkül! 
 
Természetes ≠ biztonságos, egészséges 



Toxikológia 

 
 
Aszerint, hogy milyen területen alkalmazott kémiai anyagok 
vizsgálatával foglalkozik, mára szakágakra bomlott: 
 
Szakágak:  - ipari higiénés toxikológia (munkavédelem,   
  környezetvédelem) 
    - élelmiszerhigiénés toxikológia 
    - háztartási anyagok, kozmetikumok toxikológiája 
    - környezeti toxikológia 
    - mezőgazdasági toxikológia 
    - kísérleti toxikológia (pl. gyógyszerfejlesztés) 



Alapfogalmak 
 

Mérgek: vegyi anyagok, amelyek kis mennyiségben a 
szervezetbe behatolva fizikai, kémiai, biokémiai, 
kórélettani hatásaikkal a szervezet életfolyamatait 
befolyásolják és ezzel az egészségi állapotot időlegesen 
vagy tartósan megzavarják, illetve halált okoznak.                                          
Szervezetidegen anyagok (xenobiotikumok), amelyeknek 
már kis mennyisége (max. 15 g) betegséget vagy halált 
okozhat. 
 
Xenobiotikumok: olyan vegyi anyagok, amelyek az élőlény 
anyagcseréjéhez nem szükségesek, ezektől a szervezet 
igyekszik megszabadulni. (A természetes mérgek is 
xenobiotikumok; minden fajnál más-más anyagokat 
jelent!) 
 

Mérgezés: maga a szervezetben lejátszódó folyamat, 
azon tünetegyüttesek összessége, amelyeket a mérgező 
anyagok nem kívánt, toxikus hatásaik révén hoznak létre.  



Alapfogalmak 

 

Tünet: adott dózis mellett az élő szervezetnek a károsítás hatására 
kialakuló, érzékelhető válaszreakciói. 

 
Dózis - a szervezetbe jutó méreg mennyisége (ettől függ a mérgek 

által előidézett megbetegedés mértéke).  
 Mennyiség/testsúlykg-ban adják meg. 
                      
NO(A)EL (No (adverse) effect-level): legmagasabb hatástalan dózis. 
 
DTM (Dosis tolerata maxima): az a méregmennyiség, amelyet a szervezet 

káros következmények nélkül eltűr. 
 
DT (Dosis toxica minima), küszöb-dózis: az a legkisebb mennyiség, 

amely már mérgező hatást fejt ki. 
 
DLC (Dosis lethalis certa): biztosan halálos adag. 
 
LD50 (közepesen halálos dózis): a kísérleti állatok 50%-ának elhullását 

eredményezi). Kísérleti toxikológiai szempontból fontos. 



Dózis-hatás görbe 

(logaritmikus skála) 
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Hormézis 

U vagy J alakú dózis-hatás görbe, káros anyag alacsony 
dózisa kedvező hatású lehet, van egy optimális dózis 

Bizonyos tápanyagok pl. vitaminok, sport 

Környezeti szennyezőkre, káros hatásokra is igaz lehet 
(sugárzások)? 

Mechanizmus: „jó” stressz, védekezőreakciók beindítása, 
semlegesítő, lebontó, javító enzimek termelése↑  

„hormáein” 
[hormein], 
görög= 
„mozgásba 
hoz, serkent" 
 



A mérgező anyagok csoportosítása 

• Eredet alapján (növényi, állati, bakteriális, ásványi, 
szintetikus eredetű) 
 

• Kémiai jelleg alapján (szerves, szervetlen, fémes, nem 
fémes, sav, lúg, szerves oldószer) 
 

• Halmazállapot alapján (légnemű, cseppfolyós, szilárd) 
 

• Felhasználási terület, forrás alapján (ipar, mezőgazdaság, 
vízszennyező, levegőt szennyező, táplálékban található 
anyagok stb.) 
 

• Mérgező hatásuk alapján (nagyon mérgező, mérgező, 
ártalmas) 
 

• A behatolási mód alapján (bélrendszeren, bőrön át, 
légzőrendszeren keresztül) 

 
 



A mérgező anyagok csoportosítása 
 

• Támadáspont alapján:  
 

Egyes szervek speciálisan érzékenyek (pl. oxigén- és energiahiányra 
az agy és a szív) vagy nagyobb mértékű expozíció (pl. ott történő 
felhalmozódás)    

 
  - általános sejtmérgek (pl. légzési lánc gátlása- cianid) 
  - vérmérgek (CO) 
  - maró mérgek (sav, pl. klórgázmérgezés) 
  - enzimbénító mérgek (kolinészteráz-gátlók) 
  - immunrendszerre ható mérgek 
  - izomzatra ható mérgek  
  - idegmérgek (rovarirtó szerek, nehézfémek) 
  - máj-, vesekárosító anyagok 
  - rákkeltő anyagok (DNS-károsítás) 
  - hormonális rendszert megzavaró anyagok (endocrine 

    disruptors) 
  - magzatkárosító (teratogén) anyagok 
 
… 
 



Hormonális rendszerre ható mérgek 

• Endocrine disruptors: környezetben található anyagok, 

melyek állatokban/emberben biz. hormonokkal analóg módon 

hatnak, megzavarják a hormonális szabályozást. 

• Környezetben található xenoösztrogének pl. DDT, PCB 

(poliklórozott bifenilek) – halak, madarak terméketlensége 

• Hormonális fogamzásgátlók – vizek ösztrogéntartalma nő 

• Természetes fitoösztrogének – juhok lóhere-betegség 

 

•Androgén hormonok, pajzsmirigy-hormon rendszer 



• Szándékos: öngyilkossági vagy gyilkossági szándékkal 
elkövetett mérgezések (gyógyszerek, növényvédő szerek) 

• Véletlenek vagy balesetek: legnagyobb hányada foglalkozási 
és háztartási eredetű. 

• Medicinális: gyógyszerek túladagolása vagy felcserélése 

• Abúzus: visszaélés alkohollal, kábítószerrel, gyógyszerrel… 

 

• Magyarország 2016.  
több, mint 25 ezer bejelentett mérgezés - >50% abúzus!  

• Balesetből adódó mérgezettek 50%-a gyerek 

• Gyógyszer, alkohol, ipari/háztartási vegyszer, növényvédő-
szer okozza a legtöbb halálesetet 

A mérgezés keletkezésének okai 



Manifeszt mérgezések 

 Akut (heveny) mérgezés kifejlődése gyors néhány perctől pár 

óráig, ritkán pár napig tart, általában egyszeri nagy adag 

méreg hatására alakul ki. 

 Szubakut mérgezés elhúzódóbb, több napig tartó, kisebb 

méregadagok hatására alakul ki. 

 Krónikus (idült) mérgezés: az első tünetek a folyamatos 

méregfelvételtől számítva, hónapok, esetleg évek múlva 

jelentkeznek. Kis mennyiségű, ismételten szervezetbe jutó 

méregadagok idézik elő. 

Rejtett mérgezések 

 igen kis mennyiségű méreganyag hatására a szervezetbe 

enyhe, korai, rejtett elváltozás kialakulása (szubakut vagy 

krónikus mérgezés kezdete után) máj, központi idegrendszer, 

immunapparátus érintésével, de klinikai mérgezés csak később 

manifesztálódik. 

 

A mérgezés időbeli lefolyása 



Gyakran többféle mérgező anyagnak van egyszerre kitéve a 
szervezet 

 
 Additív hatás: több kémiai anyag hatása összeadódik. 
 
 Szinergiás hatás: több kémiai anyag egymás hatását  

   erősíti. 
 
 Potencírozás: Egy nem toxikus anyag egy másik, toxikus 

   anyag toxicitását fokozza. 
 
 Antagonizmus: a mérgek károsító hatásának kölcsönös 

gyengítése, esetleg megszüntetése. Ez az alapja sok 
antidótum (ellenszer) működésének is. 

A toxikus anyagok kölcsönhatásai 



A toxikus anyagok kölcsönhatásai 

Antagonizmus
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Antagonizmus típusai: 
•kompetitív 
•nem kompetitív 



Bejutás, felszívódás, megoszlás a szövetekben, metabolizmus, kiürülés 

A bejutási mód befolyásolhatja a mérgezés súlyosságát is. 

A mérgek útja a szervezetben 



• Oldódási tulajdonság (víz-, vagy zsíroldékonyság), egyéb kötődési 

lehetőségek (a vízben oldódó toxikus anyagok gyorsan kiürülnek, 

biológiai félélettartamuk rövid, míg a zsírban oldódók az 

érpályából hamar eltűnnek, viszont a zsírszövetben hosszan 

raktározódhatnak) 

• Kumulatív tulajdonság (parenchymás szervek, KIR) felhalmozódás 

• Bomlékonyság, a lebomláshoz szükséges idő (biológiai félélettartam 

= mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a szervezetben mennyisége a 

 felére csökkenjen) 

    kevéssé bomlékony anyag hosszú ideig jelen van: perzisztens  

  pl. nehézfémek, zsíroldékony szerves vegyületek 

• A bomlástermék tulajdonságai, jellemzői  

   Toxikus detoxikáció=a kiindulási anyagnál mérgezőbb vegyületek 

(metabolitok, anyagcseretermékek) képződhetnek.  

   Pl. alkoholból aldehid, aromás anyagokból epoxidok (rákkeltő) 

 

A mérgek tulajdonságai 



Vegyi anyagok toxicitás szerinti felosztása  a valószínű 
halálos orális emberi dózis alapján: 
 

 szupertoxikus (<1,0 mg/kg)  

 rendkívül toxikus (1,1-50,0 mg/kg) 

 nagyon toxikus (50,1-500,0 mg/kg) 

 toxikus  (500,1-5000,0 mg/kg) 

 enyhén toxikus  

   (5000,1-15000,0 mg/kg) 

 gyakorlatilag nem toxikus  

    (>15.000 mg).  
 

A vegyi anyagok toxicitása 



Toxicitási jelölések 

Anyagok toxicitásának jellemzése: 
 
Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS) 
 
H mondatok (Hazard) 
a veszélyes anyagok veszélyeire utaló mondatok 
 
Pl. H221 Tűzveszélyes gáz, H319 Súlyos 
szemirritációt okoz. 
 
P mondatok  (Precaution) 
a veszélyes anyagok biztonságos használatára 
utaló mondatok 
 
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy 
ne keveredjen éghető anyagokkal,  P262 
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
 
(régebben R és S mondatok) 



Európai Uniós szabályozások – GHR rendszer 

Globális Harmonizálási Rendszer (GHS) 



Európai Uniós szabályozások 

Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (REACH) 



Kockázatbecslés – az Európai Közösségi Tanács 1989 óta megköveteli 
a munkáltatótól, hogy a munkavédelmi keretirányelv alapján 
kockázatbecslést végezzen.  

• 1. a veszély elemzése 

• 2. a veszély lehetséges csökkentése 

• 3. a veszélyről tájékoztatás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország: 

ÁNTSz, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

A mérgező anyagok várható hatásainak elemzése 



• Akut és krónikus toxicitási tesztek 

gerinctelen és gerinces állatokon 

• Teratogenitás – embriogenezis fázisban a 

legsebezhetőbb, terhesség utolsó 

szakaszában károsodás: újszülöttkori 

daganatok; vizsgálatok egéren, patkányon, 

nyúlon  

• Mutagenitás (Hg, Cd, klórozott CH…) 

vizsgálatok baktériumokon (Ames-teszt), 

egéren, emberi sejtvonalakon 

• Karcinogenitás (daganatkeltő hatás) 

vizsgálata 

• Szem- és bőrirritáló hatás vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxikológiai vizsgálatok 

HeLa sejtek 



Mérgező anyagok csoportjai 

- nehézfémek 

- növényvédő szerek 

- egyéb ipari anyagok 

- élelmiszer adalékok 

- gyógyszerek 

- állatgyógyászati szerek 

- természetes toxinok 

- nanoanyagok? - nanotoxikológia 

 



Nanorészecskék  

 

 

szilikon nanorészecske 
felületkezelés 

nanoezüst felület 

Antibakteriális zokni 

• Legalább 1 dimenziójuk a nm–es mérettartományba esik 
• Nagy fajlagos felület, speciális fizikai, kémiai 
tulajdonságok (pl. oldhatóság), nagyobb biológiai aktivitás 
• Elektronika, kommunikációs eszközök 
• Csomagolóanyagok (szilárdság, hermetikus, bio. lebomló) 
• Nanoszenzorok pl. ételminőség ellenőrzése 
• Étrendkiegészítők pl. vitamin, ásv. anyag, probiotikum, 
omega-zsírsavak…  
• Nanoezüst: antimikrobiális hatás 
• Naptejek: nano ZnO, TiO 
 

kéztisztító folyadék Nano ZnO-tartalmú naptej 



Nanorészecskék  

 

 

szén nanocsövek 
nano félvezető 

• Orvosi alkalmazások 
 Protézisek, implantátumok 
 Diagnosztika, képalkotás 
 Terápia, célzott gyógyszerbevitel  
• Aggodalmak, kockázatok 

Mi a sorsuk a szervezetben? 
Környezetbe kikerülve mi történik velük? 
Kockázatbecslés hiányában még nincs reguláció 

• Egészségkárosító hatások 
Oxidatív stressz, gyulladás 
Immunreakció 
Asztma, tüdőtágulat, keringési betegségek 
Máj-, vesekárosodás 

 
 

Lipid nanoszóma 



Környezeti toxikológia 

A környezetünkben megtalálható anyagoknak elsősorban az emberre 
kifejtett káros hatásaival foglalkozik. 
Ökotoxikológia: a környezettoxikológia ága, ökoszisztémákra (állatvilág, 
növényvilág) kifejtett hatást vizsgálja, egyedek vagy populációk szintjén. 
Káros hatású anyagok nem feltétlenül mesterséges, „szennyező” anyagok! 
Pl. természetes toxinok, nehézfémek, mérgező gázok természetben is 
előfordulnak.  
 
Hogyan juthatnak a káros anyagok a környezetbe? 
• Baleset (ipari baleset, hajótörés, robbanás…) 
• Hulladék, szennyvíz 
• Szándékos kijuttatás (növényvédőszerek) 
 
Az anyagok jelenléte a vízben, talajban, légkörben függ az anyag kémiai 
tulajdonságaitól, stabilitásától, diffúzió, víz/levegőáramlás minőségétől 
(meteorológia), táplálékláncban való vándorlástól (ökológia) 



Környezeti toxikológia 

Biológiai hozzáférhetőség (bioavailability) 
Pl. szerves Hg-vegyületek jobban felszívódnak, mint a szervetlen 
 formák 
Pl. fémek vízben való oldhatósága nő a pH savasodásával  
 (semleges pH-nál üledékben halmozódnak fel, de egy savas eső 
 miatt mobilizálódhat, mérgezés léphet fel) 
 
Bioakkumuláció, biokoncentrációs faktor 
BCF= anyag koncentrációja a szervezetben/koncentráció a 
 környezetben  
Pl. ólom a meszes vázú élőlények házában, csontokban feldúsul  
 
Toxicitás állatcsoport- ill. fajfüggő! 
szelektív toxicitási arány= LD50 x fajra/LD50 y fajra 
előnyös lehet: pl. piretroid rovarirtók 1000x faktor emlős vs. rovar 
 
→ extrapoláció, modellállat-választás nehézsége (dózis, expozíciós idő 
 beállítása…) 
 

 



Környezeti toxikológia 
Táplálékláncban történő feldúsulás 
• Kisebb állatok gyorsabb anyagcsere, mint nagyobbak (fajlagosan több 
méregtelenítő enzim) 
• Melegvérű állatok gyorsabb anyagcsere, mint hidegvérűek 
• Növényevő állatok fejlettebb méregtelenítés (több xenobiotikummal 
kapcs.) 
• Ragadozók, főleg specialisták (halevő, madarakra vadászó madarak, 
tengeri emlősök) fejletlen méregtelenítő rendszer 
 

 
→ Leginkább a csúcsragadozókban 
dúsulnak fel a perzisztens, 
zsíroldékony anyagok 
 
Pl. klórozott szénhidrogén 
rovarirtók (DDT, dieldrin), metil-Hg 
ragadozó madarakban (koncentráció 
5-15x akkora lehet, mint 
zsákmányban)  
 



Ökotoxikológiai vizsgálatok 
Szárazföldi gerinctelenek 
• talajban élő férgek (pl. Eisenia fetida) 
 laborban tenyészthető, természetes vagy mesterséges talajon, 
 a túlélést, növekedést, szaporodást mérik 
 biokémiai teszt: testüregi sejtek lizoszóma-integritás 
 (neutrálvörös) 
• ugróvillások (Collembola) – talajban legnagyobb számban élő ízeltlábúak 
 (kb. 1 mm), talaj minőségének becslése, kemikáliák,természetes 
 stressz hatása, túlélés, szaporodás (ált. mesterséges talajban 
 mérgezőbbek az anyagok) 
• hasznos ízeltlábúak (házi méh) 

szájon át vagy kontakt adagolás, túlélés, mozgásmintázat, tanulás 
vizsgálata 

 

 



Ökotoxikológiai vizsgálatok 
Szárazföldi gerincesek 
• rágcsálók (patkány, egér) 
 LD50, akut, krónikus toxicitás 
 daganatkeltő hatás, fejlődéstani vizsgálatok 
• madarak (reprodukciós toxikológia, embriotoxicitás) 
Szárazföldi növények 
• nehézfém-tűrő képesség (metallophyta fajok) → pl. bánya-regeneráció 
 ezek a fajok normál talajon ált. kevésbé növekednek 
• magonc-túlélés, biomassza, hajtás+gyökérnövekedés (vízkultúra), 
 levélsárgulás 
 

Al-toleráns és –
érzékeny 
búzamagoncok 
gyökérnövekedése 



Ökotoxikológiai vizsgálatok 
Vízi szervezetek 
• toxinok közvetlen felvétele a vízből 
 pl. Daphnia, Gammarus, halak (zebrahal, pisztráng)  
  – LC50, reprodukciós hatások… 
 pl. zöldalgák, növekedési teszt 
 vizsgálat nehézsége: állandó koncentráció fenntartása a vízben 
• üledékek ← lipofil szerves anyagok, fémek akkumulációja 
 anyagok hozzáférhetőségének kérdése 
 pl. Chironomida (árvaszúnyog) lárvák  
 

 



Komplexebb és alternatív ökotoxikológiai vizsgálatok 

Az eddig felsorolt vizsgálatok 1-1 fajra vonatkoznak, nem igazán tükrözik 
az anyagok teljes ökoszisztémára gyakorolt hatását. 
Mikrokozmoszok, mezokozmoszok 
• kicsi, kontrollált ökoszisztémák  
 pl. kísérleti tavacskák 
• növények, gerinctelenek, gerincesek 
Terepi kísérletek 
pl. kísérleti permetezés vagy egy szennyezés után 
terepi mintavétel 
nehézség: pl. időjárás, állatok vándorlása nem kontrollálható 
 
Állatszám, állatok szenvedésének csökkentése: alternatív módszerek 
• biomarkerek (biokémiai változások) vizsgálata: enyhe mérgezéskor 
 észlelhető elváltozások, amikor még nincsenek patológiai tünetek 
  ehhez ismerni kell a hatásmechanizmust 
• in vitro módszerek pl. sejttenyészetek 
 sejtpusztulás, májsejtekben enzimek indukciója…  
• „desktop testing” – QSAR: kvantitatív struktúra-aktivitás összefüggés  
 

 


