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Glyphosate

legnagyobb mennyiségben és legszélesebb körben használt gyomirtószer-hatóanyag

gyenge szerves sav – aminosav, ikerionos

jól oldódik vízben

felezési ideje vízben: 1-92 nap, talajban: 2-197 nap

metabolitja az AMPA

az IARC 2A  feltételezhetően rákkeltő csoportba sorolta

EFSA nem javasolta rákkeltő kategóriába való besorolását, újraengedélyezve 2015 (5 évre)

radikális forgalomnövekedés GM-növények miatt

glyphosate-tartalmú növényvédőszerek engedélye 2022. december 15-ig



Roundup Classic

piacvezető

széles spektrumú

szintetikus gyomirtó szer

hatóanyaga, a glyphosate (glyphosate-izopropil-amin-

só (IPA-só) formájában) 

felületaktív anyaga, a POE-15 (faggyúalapú 

polioxietilénamin) 2017. május 31-ig forgalmazható

és 2017. november 30-ig felhasználható



egéreredetű neuroektodermális

őssejttípusú (NE-4C) sejtvonal

egéreredetű 

koponyacsontszövetből származó 

preoszteoblaszt (MC3T3-E1) 

sejtvonal

Cito- és genotoxicitás-vizsgálat

Forrás:ATCC

Forrás:ATCC

in vitro

citotoxicitási

(életképességi) 

vizsgálat), MTT-

teszt

I.

in vitro

genotoxicitási

vizsgálat DNS-

száltörések 

kimutatása,   

Comet assay

II. III.

áramlási 

citométerrel mért 

sejtéletképesség 

és a DNS        

száltöréseinek 

kimutatása 

(Merck Cell

viability kit és 

DNA damage kit)

https://www.cellbiolabs.com/comet-assay-kits-96-well

https://hu.weblogographic.com/what-is-difference-between-mtt

https://www.selectscience.net/products/muse-cell-

analyzer/?prodID=114024



MTT-teszt

sejtéletképességi teszt a vizsgált anyagokra

az egyik legszélesebb körben használt módszer a sejtproliferáció és

életképesség elemzésére.



NE-4C /MC3T3-E1 sejtvonal

96-lyukú sejttenyésztő edény

24-órás előinkubáció

kezelések: glyphosate izopropilamin-só (G IPA), 

Roundup Classic (R) és faggyúalapú polioxietilénamin

(POE-15) megfelelő koncentrációjú oldataival

24-órás expozíciós idő 

a sejteket MTT [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-

tetrazólium-bromid] festékkel megfestjük

élő sejtek felveszik a festéket és formazánsókká redukálják

fotometriás mérés; 570/620 nm 

Az MTT-teszt módszere



A Comet assay (egysejtes gélelektroforézis) egy egyszerű módszer az 

eukarióta sejtekben bekövetkező DNS-száltörések mérésére.

DNS-károsodási vizsgálat 

(Comet assay)

Arbitrális egységek alapján 

történik a kiértékelés. 

A csóva hossza a DNS-

károsodás mértékére utal. 

A tail moment meghatározása.



6-lyukú sejttenyésztő edény

Pozitív kontroll H2O2

kezelések: glyphosate izopropilamin-só, Roundup Classic és faggyúalapú 

polioxietilénamin megfelelő koncentrációjú oldataival

24-órás expozíciós idő

fluoreszcens mikroszkóp+ LUCIA Comet assay™ szoftver

DNS-károsodási vizsgálat 

(Comet assay)



A Comet assay menete

kezelt/kezeletlen sejtszuszpenzió

előzőleg NMA-val

kezelt tárgylemezek

LMA-val összekevert 

sejtszuszpenzió

tárgylemezre vitele

lizáljuk a sejteket 1 órán át 4°C-on

elektroforézis ,15 percig, 25 V 

feszültségen 

neutralzálás, 

15 percig

festés etidium-bromiddal



Merck Muse™ áramlási citométer

Mikrokapillárissal és fluoreszcenciadetektorral felszerelt 

készülék.

Az NE-4C és MC3T3-E1 sejteket 24-lyukú sejttenyésztő 

lemezekre ültettük, 24 órán át inkubáltuk, majd a sejteket 

különböző koncentrációjú vizsgálati anyaggal kezeltük.

Mind a két vizsgálati készletet a gyártó utasításai szerint 

alkalmaztuk, és a mintákat megfelelő szoftvermodul 

segítségével elemeztük



IC50 értékek számolása

érzékenység megállapítása

vizsgálatok összehasonlítása

hatóanyag kockázatértékelése a vizsgálattípusok szerint

LGD (Lowest Genotoxic Dose) számítása a vizsgálati 
eredményeinkből a hatóanyagra, majd ennek összehasonlítása 
élelmiszeripari adalékanyagok genotoxicitásával

Eredmények



Mindkét sejtéletképességi vizsgálatban 1,1-

2× érzékenyebb volt az NE-4C sejtvonal az 

MC3T3-E1-hez képest.

MTT-tesztnél a citotoxicitás az NE-4C 

sejtvonalon körülbelül 200-szor magasabb a 

POE-15 esetében, mint a G IPA esetében 

végzett 24-órás kezelés után.

Kimutattuk, hogy az R és a POE-15

toxikusabb, mint a G IPA önmagában

mindkét vizsgált egérsejtvonalon.

● POE-15

□ G IPA

R

Életképességi vizsgálatok



Az NE-4C sejtek 2,5-szer 

érzékenyebbnek bizonyultak az MC3T3-

E1 sejteknél.

Jelentős különbséget a két vizsgálati 

módszer eredményeiben nem 

tapasztaltunk.

MC3T3-E1 sejtvonalon a Comet-tesztben

a G IPA a többi vizsgálati anyaghoz 

hasonlítva alacsonyabb különbséget 

mutatott az IC50 értékében: R - G IPA 

esetében 5,5-szeres, a DNS-károsodási

kit esetében pedig 9-szeres.

● POE-15

□ G IPA

R

Genotoxicitási vizsgálatok



A glyphosate-nak tulajdonítható a legkisebb toxikus hatás, azonban 

eredményeinket összehasonlítottuk az élelmiszeripari adalékanyagokkal.

Az LGD értékek (ahol a genotoxikus hatás már észlelhető) alapján a 

glyphosate kedvezőtlen megítélésű anyagok tartományába esik.

Anyag neve Vizsgálat típusa sejtvonala

Már észlelhető 

genotoxikus hatás 

(mM)

Referencia

glyphosate
DNS-károsodás  

vizsgálati készlet
*MC3T3-E1 0,077 Saját vizsgálat

glyphosate Comet *NE-4C 0,552 Saját vizsgálat

akrilamid Comet HepG2 2,5 Jiang et al. 2007

deoxynivalenol (DON) Comet Caco-2 0.5 Bony et al. 2006

citromsav Comet HSP 0,52 Pandir 2014

Brilliant blue színezék Comet HSP 0,252 Pandir 2014



POE-15 > > Roundup Classic > glyphosate IPA

Az NE-4C sejtvonal érzékenyebben reagált a vizsgálati anyagokra.

A R és a POE-15 toxikusabbak, mint a G IPA önmagában.

Jelentős különbséget a két vizsgálati módszer eredményeiben nem tapasztaltunk.

Genotoxicitási vizsgálatban az NE-4C sejtek 2,5-szer érzékenyebbnek
bizonyultak az MC3T3-E1 sejteknél.

Genotoxicitási vizsgálatoknál a G IPA és R (5,5-szeres) illetve G IPA és POE-15 
(13-szoros) IC50 értékei közötti különbség volt a legalacsonyabb (tehát a 
hatóanyag itt toxikusabb volt, mint a többi vizsgálatnál) az MC3T3-E1 
sejtvonalon.

A hatóanyag újraértékelésénél figyelembe kell venni más, mindennapi 
használatban lévő vegyületek toxicitási értékelését, majd ezt követően vonhatunk 
le következtetést az engedélyezés kapcsán.

Következtetés



Köszönöm a figyelmet!


