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Az elsô neonikotinoid peszticidet, az imidaklopridot 1991 óta használják, azóta a különbözô
anyagok az egész világon elterjedtek. A neonikotinoid típusú inszekticidek sikerének kulcsa, hogy
minden ismert rovarölô szernél nagyobb az affinitásuk a rovarok idegi nikotinerg acetilkolin receptoraihoz (nAChR), azokat szelektíven blokkolják, így meggátolják a Na+-, K+- és Ca2+-ionok természetes egyensúlyának fenntartását, végül a kártevô rovarok pusztulását okozva. Ám hatásuk kiterjedhet a növényeket látogató pollinátorokra – méhek, lepkék, zengôlegyek stb. – is, mérgezési, egészségügyi és viselkedés-változásbeli tüneteket okozva. Méhekre kifejtett valószínûsíthetô hatásuk miatt
három csávázószert (imidakloprid, klotianidin, tiametoxám) és egy állománykezelôt (fipronil) 2013.
december 1-jével az Európai Unió 2 évre betiltotta.
Kulcsszavak: neonikotinoid, nAChR, méhpusztulás, rovarirtó
Az állandó versenyfutás a kártevôk és a nö
vényvédôk közt egy hatékony megoldásra várt
az inszekticidekkel szembeni egyre növekvô re
zisztencia kiküszöbölésére. Ideális megoldás
nak tûntek a neonikotinoid-típusú rovarölôk és
a fipronil, hiszen miközben nagyon hatásosak a
rovarok, különösen a szívó- és rágó rovarok –
a levéltetvek, liszteskék, tripszek, molyok, né
hány egyéb Lepidoptera, növényevô darazsak és
bogarak (Elbert és mtsai 1998, Nauen és mtsai
2003) – ellen, ártalmatlannak gondolták ôket a
halakra és általában a gerincesekre (Tomizawa
és mtsai 2000, Mason és mtsai 2013).
A legtöbb, kereskedelmi forgalomban lévô
inszekticid készítmény neurotoxikus tulajdon
ságú, vagyis a rovarok idegrendszerében az ion
csatornákra és az enzimekre hat (Bloomquist
1996; Narahashi 1996, Casida és Quistad
1998, Liu és mtsai 2008). A rovarok bioké
miájára kifejtett hatásuk megismerésére mind
pollinátorokkal, mind pedig azok természetes
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ellenségeivel végeztek vizsgálatokat (Desneux
és mtsai 2007). A legtöbb vizsgálathoz, vi
szonylag jól ismert biokémiája miatt, a mézelô
méhet (Apis mellifera) használtak.
A méhek agyában lévô metabolikus aktivi
tás hisztokémiai vizsgálatához Desneux és mun
katársai (2007) a citokróm-oxidázt (CO) hasz
nálták, mivel ez a mitokondriális légzési lánc
egyik befejezô enzime, azaz mintegy endogén
anyagcseremarkerként lehet használni az idegi
aktivitás vizsgálatakor (Wong-Riley 1989).
A neonikotinoidok mind közvetlen kon
taktus, mind pedig elfogyasztás esetén ha
tásosak a szúró, szívó, rágó szájszervvel
rendelkezô kártevô rovarok ellen. Irreverzi
bilisen blokkolják az acetilkolin receptoro
kat a posztszinaptikus oldalon, leállítva ezzel
az ingerületet, ezzel a rovar pusztulását okoz
va. (Tomizawa és Casida 2005, Maccagnani és
mtsai 2008, Muccinelli 2008, Laurino és mtsai
2010). A direkt mérgezés tünetei: koordinálat
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lan- és kontrollálatlan mozgások (Alix és mtsai
2001, Brunner és mtsai 2001; Singh és mtsai
2004), remegés, reszketés, bukdácsolás, a has
behajlítása, és/vagy a potroh forgatása és tisz
títása, miközben a hátsó lábakat összedörzsö
lik (Suchail és mtsai 2001), a helyes testtartás
megôrzésére való képtelenség, valamit forgás
fekvô helyzetben (Laurino és mtsai 2010).Má
sodlagosan érzékelési zavar alakul ki (Kirschner
és mtsai 1998, Salerno és mtsai 2002). Az emlí
tett vegyszerek rendelkeznek továbbá egy taszí
tó (Rieth és Levin 1988; Kjaer és Jepson 1995;
Longley és Jepson 1996) vagy irritatív hatással
is (Wiles és Jepson, 1994). Képesek megzavar
ni a rovarok idegi és hormonális rendszere közti
nagyon pontos koordinációt, ezáltal megbontva
a peterakáshoz vezetô magatartásbeli és fizioló
gia események sorát (Desneux és mtsai 2007).
Laycock és munkatársai (2012) szerint azonban
szubletális dózisban az imidakloprid nem okoz
mérgezést, viszont viselkedésbeli változásokat
indukálhat (Curé és mtsai 2001, Decourtye és
mtsai 2001).
Laurino és munkatársai (2010) a pia
con megtalálható neonikotinoid készítménye
ket két alcsoportra osztották: kloronikotinilek
(acetamiprid, imidakloprid tiakloprid) és
tianikotinilek (klotianidin és tiametoxám).
Az elsô neonikotinoid-típusú rovarölôt,
az imidaklopridot, 1985-ben szabadalmaztat
ta a Bayer cég /’91-tôl van kereskedelmi for
galomban (Bayer Corporation, 1991)/. Egyéb
neonikotinoidok szabadalmi ideje és szabadal
maztatója: acetamiprid (1996, Nippon Soda),
tiametoxám (1998, Syngenta), tiakloprid (2000,
Bayer), klotianidin (2002, Takeda és Bayer)
(Millar és Denholm, 2007; Liu és mtsai 2008).
Mason és munkatársai (2013) leírása szerint
az imidakloprid vízstabil, biológiai úton nem
könnyen lebontható, nagy rovarirtó hatással és
alacsony emlôs-mérgezô jelleggel bír (Mullins,
1993; Zwart és mtsai 1992, 1994; Nauen, 1995).
Ugyanakkor a talajban, ill. üledékben képes fel
halmozódni, tartózkodási ideje néhány hónapos
(felezési ideje 191 nap (Gervais és mtsai 2010)).
A klotianidin perzisztensebb (felezési ideje
több mint 500 nap) és mobilabb, hidrolízisre
képes, ezáltal beszûrôdhet a talajvízbe, vala
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mint a lefolyással a felszíni vizekbe (víztestek
be) is eljuthat (epa.gov, 2013). Az imidakloprid
és a klotianidin különösen veszélyesek a vízi
gerinctelenekre (Gervais és mtsai 2010, epa.
gov, 2013). A tiametoxám veszélyességét növe
li, hogy képes átalakulni klotianidinné.
A neonikotinoidok szabályozása
az EU-n belül
A méhek fertôzô betegségeinek tömeges
elôfordulása az elmúlt 2 évtizedben egybeesett
a neonikotinoid rovarölôk használatának kez
detével. 1994 októberében számoltak be fran
cia méhészek arról, hogy a napraforgó virágzá
sa után nagyszámú családjuk „omlott össze”,
mert a dolgozók kirepültek, de nem jöttek vis�
sza, sorsára hagyva társaikat, a királynôt és a fi
asítást (Schacker 2008).
2010-ben Angliában a mûvelhetô terü
let egyharmadát (~3,3 millió hektár), míg az
USÁban 218 millió hektárnyi termôföldet ke
zeltek neonikotinoid rovarölôvel (Mason és
mtsai 2013). 2012. április 17-én rendelt el az
EU-ombudsman vizsgálatot a méhhalálozások
és a neonikotinoid rovarölôk összefüggésére vo
natkozóan (European Ombudsman 2012). Fel
kérték az EFSA-t egy szakmai vizsgálat lefoly
tatására, de ôk nem vették figyelembe a talajban
és a vizekben felhalmozódott szermaradékokat.
2012. június 1-jén a francia mezôgazdasági mi
niszter betiltotta a tiametoxámot. Európában a
neonikotinoidokra vonatkozóan sokáig a Veszé
lyes anyagokról szóló irányelv és az EU Víz Ke
retirányelv volt a meghatározó törvényi elôírás.
2013. december 1-jétôl azonban az EU elfoga
dott egy javaslatot három, neonikotinoid család
ba tartozó peszticid (klotianidin, imidakloprid
és tiametoxám) idôleges (2 év idôtartam) fel
használási korlátozásáról (Chang és mtsai 2013,
Commission Implementing Regulation 2013).
A neonikotinoidok hatásmechanizmusa
A neonikotinoidok az elmúlt három évti
zedben megjelent egyetlen olyan jelentôs, új
rovarirtószer-osztály, aminek a világméretû
éves forgalma a teljes rovarölô eladás mint
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egy 15%-a (Matsuda és mtsai 2001, Nauen és
mtsai 2001, Kagabu 2003, Tomizawa és Casida
2003, 2005). Hatásmechanizmusuk azon ala
pul, hogy agonistaként mûködnek a rovarok
nikotinerg acetilkolin receptoraiban (további
akban nAChR), nagy affinitással kötôdnek az
acetilkolin 3H-imidakloprid kötôhelyeire (I50
értékük: 1 nM) (Nauen és mtsai 2003).
2004-ben Colin és munkatársai kimutatták,
hogy már 6 ppb imidakloprid elég a táplálko
zó méhek összezavarásához. 2006-ban vezették
be a méheltûnések, a tömeges méhhalálozások
és kaptárpusztulások járványszerû elterjedése
miatt a CCD (colony collapse disorder) megfo
galmazást. /A tömeges méhhalálozások 1995ben kezdôdtek, Varroa atka fertôzéssel (Wenner
és Bushing 1996.)/ 2008-ban Yang és munkatár
sai megerôsítették a gyûjtögetésben fellépô za
varokról szóló korábbi tanulmányokat. Azt ta
lálták, hogy a szubletális dózisú imidakloprid
késleltette a gyûjtésbôl való visszatérést, és ez a
késleltetés dózisfüggô volt. Tennekes 2010-ben
publikálta, hogy a neonikotinoidok bármekko
ra koncentrációban hatásosak, ha elég hosszú az
expozíciós idô.
Újabb kutatások arról számoltak be, hogy
az imidakloprid hajlamosabbá teszi a méheket
a Nosema ceranae fertôzésre (Mason és mtsai
2013). Ezt a Nosema fajt elôször, 1994-ben, az
ázsiai méheknél (Apis cerana) detektálták Kí
nában (itt ’91-tôl használták az imidaklopridot).
1995 és 2007 között az USÁban (Chen és mtsai
2008; Pettis és mtsai 2012), végül 2004-tôl Eu
rópában (Mason és mtsai 2013) jelent meg ez
a mikrospórás parazita. Vidau és munkatársai
(2011) is bebizonyították, hogy szubletális dó
zisban adott fipronil és tiakloprid nagymérték
ben megnöveli az elôzetesen Nosema ceranaevel kezelt méhek mortalitását. Klee és munkatársai (2007) genetikai vizsgálatok alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy a Nosema
ceranae az elmúlt évtizedben gazdaváltáson
ment át.
Abbink (1991) a Bayer kutatója arról szá
molt be, hogy az imidakloprid az elsô olyan,
igazán hatékony rovarölô, amely hatásmecha
nizmusa abban áll, hogy visszafordíthatatlanul
gátolja a rovarok központi idegrendszerében a
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posztszinaptikus nikotinerg acetilkolin recep
torok mûködését. Az imidakloprid abban is kü
lönbözik a többi, kiszórható peszticidtôl, hogy
csávázásra és talajkezelésre egyaránt használ
ható. Csávázás esetén a rovarirtó a szárba, a le
vélvégekbe, majd késôbb a virágba – a nektár
ba, ill. a pollenbe (Blacquière és mtsai 2012) – is
eljut. Azok a rovarok, amik fogyasztanak ebbôl
a növénybôl, elpusztulnak; viszont a szennye
zett nektárt és pollent gyûjtô méhek, poszmé
hek, zengôlegyek, pillangók is mérgezôdhetnek
(Mason és mtsai 2013).
A tiametoxám képes klotianidinné meta
bolizálni, ezáltal 10 000-szeresére nô az affi
nitása az acetilkolin megfelelô kötôhelyéhez
(Nauen és mtsai 2003).
Az elektrofiziológiai tesztek azt is kimutat
ták, hogy a neonikotinoidok agonistaként vi
selkednek az nAChR-nál, ami ismét jól kor
relál a rovarölô képességükkel (Tomizawa és
Casida 2003). Az összes neonikotinoid nagy
affinitással, nanomolekuláris szinten kötôdik
az nAChR-hoz (Wiesner és Kayser 2000). Kö
zülük a klotianidiné és az imidaklopridé a leg
nagyobb, míg a 3H-tiametoxam kb. 10-szer ki
sebb affinitású ezeknél (Nauen és mtsai 2003).
Az N–dimetil-tiametoxám 1000–szer nagyobb
affinitással kötôdik az nAChR-hoz, mint a
tiametoxám önmaga (Wiesner és Kayser 2000).
A tiametoxámnak és a 3H-imidaklopridnak igen
alacsony affinitása van a nAChR-hoz (Wiesner
és Kayser 2000; Nauen és mtsai 2003).
A neonikotinoidok hatása sokkal jelentôsebb
a gerincesekre, mint ahogyan azt a gyártók ere
detileg feltételezték (Abou-Donia és mtsai
2008; Duzguner és Edogaan 2010; KimuraKuroda 2011). Tanulmányok kimutatták, hogy
a klotianidinnek és az imidaklopridnak is van
hatása az emberi α4β2 nAChR-okra (Li és
mtsai 2011). Továbbá több szerzô azt állít
ja, hogy kedvezôtlen hatásuk van az embe
ri egészségre és a fejlôdô magzatra. Azt talál
ták, hogy patkányokban a nagy dózisú, de nem
halálos mennyiség idegrendszeri tüneteket és
patológiás elváltozásokat okozott az utódban
(Abou-Donia és mtsai 2008). Nôstény patká
nyokban az acetamiprid elnyomta az immun
rendszert (Mondal és mtsai 2009). Abban azon
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ban az összes tanulmány egyet ért, hogy ezen a
téren is további vizsgálatokra van még szükség
(Blacquière és mtsai 2012).
A nAChR mûködése
Az nAChR az egyik legintenzívebben
vizsgált membrán-fehérje (Dupuis és mtsai
2012). Elektrofiziológiai tanulmányok kimu
tatták, hogy a rovarok központi idegrendszer
ében két altípusa fordul elô, de farmakológiai
lag is megkülönböztethetô az az egy (nAChD),
ami agonisták jelenlétében érzékennyé alakul,
az imidakloprid-receptoroknál megfigyeltek
hez hasonlóan (Nauen és mtsai 1999, Salgado
és Saar 2003). Az emlôs-nAChR antagonista
vegyületeirôl kimutatták, hogy sokkal kevésbé
aktívak, mint a rovarirtó szerek (Nauen és mtsai
1999). A levélsodrókban, a levéltetvekben és
a levéldarazsakban, korábbi tanulmányokban
két imidakloprid-kötô helyet mutattak ki, ezzel
szemben a többi rovarfajban csak egyet (Lind
és mtsai 1998; Liu és mtsai 2005; Tomizawa és
mtsai 2005). Ezekben a tanulmányokban azt is
kimutatták, hogy míg minden rovarfaj rendelke
zik egy viszonylag nagy affinitású kötôhellyel
a 3H-imidakloprid számára, csak a Hemipterák
rendelkeznek nagyon nagy affinitásúval (Lind
és mtsai 1998; Liu és mtsai 2005).
Az AChR ligandfüggô ion-csatornákat alkot,
amelyek Na+-ra, K+-ra és Ca2+-ra áteresztôk
(Boyd 2013) a rovarok és a gerincesek ideg
rendszerében (Sattelle 1980, Matsuda és mtsai
2001, Raymond és Sattelle 2002; Liu és mtsai
2008). Az nAChR felépítése: extracelluláris
kötô régió, transzmembrán régió (ami az ion
csatornát alkotja), illetve citoplazmatikus régió
(Chang és mtsai 2013). Úgy gondolják, hogy
az ACh az elsôdleges ingerületátvivô a rovarok
agyában (Dupuis és mtsai 2012), mint ahogy
azt a méheknél (Oleskevich 1999), a legyek
nél (Lee és O’Dowd 1999, Olsen és mtsai 2007,
Shang és mtsai 2007), a szöcskéknél (Heinrich
és mtsai 1997) és a sáskáknál (Gauglitz és
Pfluger 2001) már kimutatták. Vagyis a legtöbb
rovarirtó a nAChR blokkolójaként, vagy az ACh
bontóenzimének (acetilkolin-észteráz) inhibito
raként mûködik (Dupuis és mtsai 2012).
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A nAChR-ok oligomer fehérjékbôl állnak,
komplex transzmembrán topológiában (Millar,
1999). Az alegységeik kétfélék lehetnek: α (α2
– α10) és β (β2 – β4) (Boyd 2013), viszont az α7
– α8 és az α9 forma homomerek (Shimomura
2005). Mind az α mind a β alegységek befo
lyásolják a rovarok nAChR-ainak farmakoló
giai tulajdonságait (Tomizawa és mtsai 2005).
Fontos modulátorai a gerinctelenek gyors
szinaptikus transzmissziójának (Millar 2003),
valamint egyéb neurotranszmitterek, mint pl. a
dopamin felszabadulás-modulálásának (Boyd
2013). A neurális nAChR-ok számos folyamat
ban vesznek részt, mint pl. a fájdalom-érzéke
lés, a mozgás, a gondolkodás, a testhômérsékletszabályozás, a jutalmazás és a függôség (Boyd,
2013). Ezek alkotják a rovarölôk fô célpont
ját (Tomizawa és Casida 2003, Tomizawa és
mtsai 2005). A rovarok nAChR-ai érzékenyek
a különbözô nikotin-agonistákra, úgymint az
acetilkolin, a nikotin és az epibatidin (Dupuis
és mtsai 2012).
Minden egyes alegység rendelkezik egy
hosszú, extracelluláris amino-terminális do
ménnel, amely tartalmazza a ligand kötô helyet,
valamint a jellegzetes cys- hurok motívummal,
amely két diszulfid-kötést képzô cisztein, el
szeparálva tizenhárom aminosavval (Dupuis és
mtsai 2012). A cisz-hurok mind a nAChR ös�
szeszerelésében (Green és Wanamaker 1997),
mind pedig a csatorna kialakításában sze
repet játszik (Albuquerque és mtsai 2009).
Az ACh két szomszédos kötôhelynél kapcsoló
dik a felszínéhez, amit hat különálló régió, az
ún. A-F hurokrégió alkot (Corringer és mtsai
2000). Shimomura leírása szerint (2005) az
agonista-kötô helyet az A, B, C hurok alkotja az
α-alegységen, együtt a D, E, F hurkokkal a nemα-alegységeken. A neonikotinoidok a kötôhelyet
az acetlilkolinnal osztják meg, mint agonisták.
Az ACh az ammónium oldalon egy pozitív kap
csolatot képez, amivel az imidakloprid nem ren
delkezik. Ezért az imidakloprid N-termináli
sa interakcióba lép a C-terminálissal, két N az
imidazolin gyûrûbôl pozitívvá válik, ezáltal mi
mikrizve az ACh négy vegyértékû ammónium
ionját. Ezért képzelhetô el, hogy miért inkább a
neonikotinoidok nitro-csoportjával kapcsolódik
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a rovarok nAChR-a. Az F-hurok inkább az AChnal kötôdik elektrosztatikusan. Az acetilkolin
kötô fehérje (AChBP), ami az α-alegység kö
zelében, a felületen (peremrégió) (Tomizawa
és mtsai 2005), homológ formában van jelen
az agonista-kötô α7-es alegységben, homopentamereket alkot (Shimomura 2005). Elôször
a Nilaparvata lugens-ben (Auchenorrhincha)
találták meg a két neonikotinoid-kötô régiót
(Liu és mtsai 2005), majd pedig egyéb rova
rokban is (Lind és mtsai 1998). A Drosofillában
10 nAChR alegységet (Dα1–Dα7 és Dβ1–Dβ3)
találtak, valamint más rovarokban is hason
ló mennyiségût (Jones és mtsai 2007, Millar és
Denholm 2007). Li és munkatársai (2010) mo
lekuláris klónozással a Nilaparvata lugens-ben
5 alegységet találtak N1α1-4 és N1β2. Alegy
ség-szelektív eljárással kimutatták az Nlα1,
Nlα2 és Nlβ1 alegységek alkotta receptor
komplexet, valamint az Nlα3, Nlα8 és Nlβ1 al
kotta másikat. Többek közt azt is kimutatták,
hogy az N1α1, N1α2 és N1β1 alkotja az alacso
nyabb affinitású kötôhelyet, míg a másik a ma
gasabbat az imidaklopriddal szemben.
Chang és munkatársai (2013) mérései sze
rint normál esetben az nAChR az acetilkolin
kötôdésével aktiválódik, majd az acelilkolinészteráz inaktiválja, amikor az ACh-t acetilre és
kolinra hasítja. A neonikotinoidok is hasonlóan
aktiválják az nAChR-okat, viszont ezeket nem
tudja lehasítani az enzim, ami a receptor túlsti
mulálásához, majd pedig pusztuláshoz vezet.
Navigációra és egyéb életfolyamatokra
gyakorolt hatás
Az acetilkolin (ACh) a legnagyobb mennyi
ségben elôforduló neurotranszmitter a rovarok
agyában, különösen a szenzoros folyamatok
ban, pontosabban a szagló-rendszerben (Breer
1987). Immuncitokémiai és elektrofiziológiai
kísérletek kimutatták, hogy a muslica és a méh
agyának szaglóhálózata kolinerg típusú, továb
bá, hogy a nAChR részt vesz a memória kiala
kulásában és a szerzett információk elraktá
rozásában (Kreissl és Bicker 1989, Scheidler
és mtsai 1990, Bicker és Kreissl 1994, Bicker
1999, Goldberg és mtsai 1999, Déglise és
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mtsai 2002, Heisenberg 2003, Wüstenberg és
Grünewald 2004, Thany és mtsai 2003, 2005,
Barbara és mtsai 2005, 2008, Gu és O’Dowd
2006). A szagló rendszer kolinerg jellege az
ACh és a nAChR központi jellegére utal a szag
lási információk feldolgozásában és tárolásában
(Dupuis és mtsai 2012).
A gerincesek nAChR-ait aszerint szokták
felosztani, hogy mennyire érzékenyek egyes kí
gyók (Bungarius genusz) mérgében található
bungarotoxinra (Btg.) (Dupuis és mtsai 2012).
Eszerint megkülönböztetünk Btg-érzékeny és
nem érzékeny típusokat. Az érzékeny típust
nevezik homomernek, a nem érzékenyt pedig
heteromernek (Cordero-Erausquin és mtsai
2000). Dupuis és munkatársai korábbi vizsgála
taiból kiderül, hogy a rovaroknál is, ahogy a ge
rinceseknél, mind a kétféle típus megtalálható,
viszont még nem tudtak farmakológiai- és al
egység-összetétel szempontjából bármit is meg
állapítani (Dupuis és mtsai 2012). Egyes tanul
mányok viszont egyértelmûen elkülönítik az
α-Btg érzékeny és érzéketlen típusokat, mint a
tanulás és a memória kialakítóinak egyes fakto
rait (hosszútávú memória ill. sejt szintû plasz
ticitás). Az ACh és az nAChR ugyanolyan sze
repet tölt be a rovarokban, mint a glutamát és a
GluR a gerincesekben: a tapasztalat-asszociált
plaszticitás és a memória kialakítását (Dupuis
és mtsai 2012).
Dupuis és munkatársai (2012) méheken
végzett kísérletei kimutatták, hogy a bennük
található nAChR-ok bungarotoxinra való érzé
kenysége és Ca+-ra való áteresztô képessége el
engedhetetlen feltétele a hosszútávú memóriá
nak. Kimutatták, hogy az emlôsök glutamáthoz
kötôdô memóriarendszeréhez (memória kiala
kulás) hasonlóan a rovarokban is kifejlôdött egy
tanulási rendszer, ami az ACh– és bungarotoxinérzékeny nAChR-okra épül.
Desneux és munkatársai (2007) kísérletében
a peszticidek (organofoszfátok és piretroidok)
beinjektálása után csökkent a Na+/K+ ATPáz
és az acetilkolineráz (AChE) aktivitás a rova
roknál (Bendahou és mtsai 1999). Összefüggô
glikémiás zavarok is kapcsolódnak az enzimgát
láshoz (Desneux és mtsai 2007). Az ATPázok
gátlása fôleg a piretroidokhoz köthetô. Kombi
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nált alkalmazásuk termoregulációs zavarokhoz
vezet (Vandame és Belzunces 1998).
Rumpf és munkatársai (1997) kimutatták,
hogy az AChE és a glutamát-S-transzferáz gát
lásának mértéke és a kijuttatott peszticidnek tu
lajdonítható mortalitás között látható különbség
faj- és toxinspecifikus. Az AChE gátlása min
den rendszer általános zavarához vezethet, mert
ez az egyik fô összetevôje minden szinaptikus
jeltovábbításnak (Kreissl és Bicker 1989), külö
nösen akkor, ha a gátlás a kijuttatás után is még
hosszú ideig fennmarad.
Armengaud és munkatársai (2000) kimu
tatták, hogy a citokróm-oxidáz (CO) alkalmas
a kolinerg régiók hisztokémiai feltérképezésé
re a méh agyában, különösen az imidakloprid
esetében. Az imidaklopridnak a méhek szaglá
sos memóriájára kifejtett viselkedési- és hisz
tokémiai hatásának vizsgálatakor Decourtye
és munkatársai (2004) a gombatestek kelyhei
nek fokozott oxidatív anyagcseréjét tapasztal
ták, imidakloprid-kezelés után. Eredményeik
szerint a kontaktussal párhuzamosan a szaglá
sos memória értékvesztése volt megfigyelhetô.
A CO struktúra-specifikus megnövekedése azt
sugallta, hogy az imidakloprid élettanilag ront
ja a szaglási memóriát a gombatestek szintjén
(Fahrbach 2006).
A pollinátorok számára elengedhetetlen a
térbeli tájékozódáshoz a tereptárgyak vizuális
memorizálása. A méhek a tereptárgyakat egy
táplálékforrás megtalálásához használják, vala
mint ahhoz, hogy információt tudjanak nyújta
ni a kolónia többi tagjának arról, milyen mes�
sze és melyik irányban érhetik el azt (Von Frisk
1967). Egy peszticides területen való táplálko
zás után pontatlanul határozhatják meg a táp
lálékforrás helyzetét (20 ppb már elég az ös�
szezavaráshoz), esetleg integrálják a tájékozó
dási pontokat és eltévednek. A rovarirtók befo
lyásolhatják a kasba visszatérô méh táncába rej
tett információk pontosságát is.
A peszticidek 3 általános módon zavar
hatják a táplálkozási magatartást (Desneux és
mtsai 2007):
1. víztaszító tulajdonságukkal;
2. specifikus, táplálkozás gátló tulajdonságuk
kal (Polonsky és mtsai 1989), ami a hasznos
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rovarokat is elriasztja a kezelt területen való
táplálkozástól ;
3. megzavarják a táplálékkeresést a kijuttatás
után úgy, hogy nem érzik meg a táplálék il
latát (Decourtye és Pham-Del`egue 2002).
A rovarölôk megzavarják az IGR (insect
growth regulator) mûködését is: a juvenilis- és
ekdizon hormon nem mûködik megfelelôen;
a kitin kialakulása nem teljes körû (Dhadialla
és mtsai 1998). A rovarirtó szerek kölcsönha
tásba léphetnek a rovarok immunrendszerével,
erôsítve vagy gyengítve azt, típustól függôen
(Desneux és mtsai 2007). George és Ambrose
(2004) bizonyították a méregtelenítésben fontos
szerepet játszó (fagocitózis) granulociták szá
mának csökkenését. A rovarirtó szerek kórosan
felgyorsítják a rovarlárvák bebábozódását, ami
így túl korán történik, ezáltal nem képesek telje
sen kifejlôdni (Desneux és mtsai 2007). Ugyan
ebben a kísérletben az imidakloprid motoros
mûködésre kifejtett káros hatása dózisfüggô
volt: az 1,25 ng/méh megnövekedett motoros
aktivitást eredményezett, míg a nagyobb adag
(2,5–20 ng/méh) mozdulatlanságot. Desneux
és munkatársai (2007) a szexuális kommuniká
ció és a párok kialakulásának zavaráról is be
számoltak. A peszticidek megváltoztatják a sze
xuális partnerek közti kémiai kommunikáció
stimulusait akár az adóban, akár a vevôben.
Desneux és munkatársai (2004) azt hangsú
lyozták, hogy ezek az állapotok átmenetiek le
hetnek, és a rovarok, ha egy ideig nem éri ôket
behatás, ismét talpra tudtak állni (felépülnek).
Összefoglalás
Cikkünk célja a neonikotinoid típusú csá
vázó szerek rovarokra kifejtett hatásmecha
nizmusának megvilágosítása, valamint a mé
hekhez, mint a cél rovarcsoporthoz (szívó-rá
gó kártevôk) nem tartozó növénylátogatókhoz
(pollinátorok) fûzôdô viszonyuk feltárása volt.
A neonikotinoidok 1991-es megjelenése a
növényvédelmi piacon annak volt köszönhetô,
hogy tökéletes megoldást kínáltak többek kö
zött a levéltetvek, liszteskék, tripszek, mo
lyok, növényevô darazsak, bogarak és néhány
Lepidoptera ellen, mivel mind közvetlen kon

1/14/15 8:01 AM

20

taktus, mind pedig elfogyasztás esetén hatá
sosak a kártevô rovarokra, miközben a gerin
cesekre ártalmatlannak tûntek. Két alcsoport
ra oszthatók: kloronikotinilek (acetamiprid,
imidakloprid tiakloprid) és tianikotinilek (klo
tianidin és tiametoxám).
Csávázás esetén a szárba, a levélvégekbe
kerülnek, majd késôbb a nektárba, ill. a pol
lenbe is eljuthatnak. Azok a rovarok, amik fo
gyasztanak ebbôl a növénybôl, elpusztulnak;
viszont a szennyezett nektárt és pollent gyûjtô
méhek, poszméhek, zengôlegyek, pillangók is
mérgezôdhetnek (Mason és mtsai 2013).
Az acetilkolin (ACh) a legnagyobb men�
nyiségben elôforduló neurotranszmitter a ro
varok agyában, különösen a szenzoros folya
matokban (Breer 1987). Immuncitokémiai és
elektrofiziológiai kísérletek kimutatták, hogy
nAChR részt vesz a memória kialakulásá
ban és a szerzett információk elraktározásá
ban is (Kreissl és Bicker 1989, Scheidler és
mtsai 1990, Bicker és Kreissl 1994, Bicker
1999, Goldberg és mtsai 1999, Déglise és
mtsai 2002, Heisenberg 2003, Wüstenberg és
Grünewald 2004, Thany és mtsai 2003, 2005,
Barbara és mtsai 2005, 2008, Gu és O’Dowd
2006). A nAChR-ok oligomer fehérjékbôl álló,
ligandfüggô ion-csatornák, amelyek Na+-ra,
K+-ra és Ca2+-ra áteresztôk (Boyd 2013). Ben
nük mind az α mind a β alegységek befolyásol
ják a rovarok nAChR-ainak farmakológiai tulaj
donságait (Tomizawa és mtsai 2005).
A legtöbb rovarirtó a nAChR blokkolója
ként, vagy az ACh bontóenzimének (acetilkolinészteráz) inhibitoraként mûködik (Dupuis és
mtsai 2012). Normál esetben az nAChR az
acetilkolin kötôdésével aktiválódik, majd az
acetilkolin-észteráz inaktiválja, amikor az ACh-t
acetilre és kolinra hasítja. A neonikotinoidok
hasonlóan aktiválják az nAChR-okat, viszont
ezeket nem tudja lehasítani az enzim, ami pusz
tuláshoz vezet.
Összességében elmondható, hogy ezek a
peszticidek nem csak az asszociatív tanulást ront
ják, hanem a nem asszociatívat is, mint példá
ul a megszokás (Guez és mtsai 2001, Lambin és
mtsai 2001). Az imidaklopriddal történô kontak
tussal párhuzamosan a szaglásos memória érték
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vesztése figyelhetô meg. A neonikotinoid-típusú
rovarirtók megváltoztatják a kártevô rovarok ese
tében a szexuális partnerek kémiai kommuniká
ciójának stimulusait, valamint képesek megza
varni a peterakáshoz vezetô magatartásbeli és fi
ziológia események sorát, ám befolyásolhatják a
kasba visszatérô méh táncába rejtett informáci
ók pontosságát (Desneux és mtsai 2007), illet
ve hajlamosabbá teszik ôket a Nosema ceranae
fertôzésre is (Mason és mtsai 2013).
Desneux és munkatársai (2004) azt hangsú
lyozták, hogy ezek az állapotok lehetnek átme
netiek is. Ha egy ideig nem éri a rovarokat beha
tás, ismét talpra tudtak állni (felépülnek).
Ugyanakkor a neonikotinoidok hatása sok
kal jelentôsebb a gerincesekre, mint ahogyan azt
a gyártók eredetileg feltételezték, ugyanis a ro
varok pusztulása közvetett módon az egész öko
szisztémára, többek között a halakra, kétéltûekre,
madarakra, denevérekre is hatással lehet (Mason
és mtsai 2013). A fenti kísérleti leírásokból, illet
ve az EU által elfogadott korlátozási javaslat csu
pán 2 éves idôtartamából az is kitûnhet, hogy a
téma további – fôleg viselkedéstani és ökológi
ai – vizsgálatokat igényel még.
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The first neonicotinoid pesticide, imidacloprid was first used in 1991, and since then a variety of
materials has spread worldwide. The key of the success of the neonicotinoid-type insecticides is that
they have the greatest affinity to the nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) of the insect central
nervous system. They block them selectively, hindering the naturally maintaining balance of Na+, K+
and Ca2+. Eventually, they cause the destruction of pests insects. However, their effect also can be
extended to plant visitor pollinators – bees, butterflies, hoverflies, etc. –, causing poisoning-, healthand behavior-changing symptoms. Three seed dressings (imidacloprid, clothianidin, thiametoxam)
and fipronil were banned by the European Union on 1 December 2013 for two years, because of
their probable effect on bees .
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