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Bevezetés 
• A szélesspektrumú növényvédőszer-hatóanyag glyphosate 

növekvő mértékű felhasználása nyomán gyakori szennyező 

mind felszíni vizekben, mind mezőgazdasági eredetű, és 

biológiai mintákban. 

• Az arginin-glicin-aszparaginsav (RGD) szekvencia a 

legrövidebb felismerőmotívuma számos, különböző 

sejtfolyamatokat befolyásoló integrinnek (jelen 

vizsgálatunkban αVβ3 integrint használtunk)1. 

• A glyphosate potenciális, RGD-specifikus integrineket gátló 

hatását már korábbi vizsgálataink eredményei is jelezték2. 

• A glyphosate és rokon vegyületei gátló hatásának 

feltérképezéséhez jelölésmentes optikai bioszenzor, valamint 

módosított enzimjelzéses immunoassay (ELISA) módszereket 

alkalmaztunk. 
 

Anyag és módszer 
Jelölésmentes optikai bioszenzor 

A sejtletapadás-gátlási teszteket Epic BT műszerrel végeztük, 

PLL-g-PEG-RGD-vel érzékenyített 384-lyukú Corning Epic 

assay mikrotálcán. A különböző koncentrációjú glyphosate-

oldatokat az MC3T3-E1 sejteket tartalmazó sejtszuszpenzióhoz 

adtuk (végső sejtszám 8000 sejt/lyuk), melyből 30 μl került a 

lemezre, majd a bioszenzor jelét 1 órán át rögzítettük. A versengő 

integrinkötődési teszteket szintén PLL-g-PEG-RGD-vel (250 

µg/ml)  érzékenyített 384-lyukú Corning Epic assay mikrotálcán 

végeztük. Először az echistatin-, glyhosate- és tirofiban-oldatokat 

adtuk a bioszenzorlemezhez, majd az alapjel stabilizálódása után 

20 µl αVβ3 integrint (végkoncentráció 4 µg/ml). Ezután a 

bioszenzorválaszokat egy órán át rögzítettük.  

 
 

 

 

 

 

1. ábra. Az ELISA sematikus ábrája. A – RGD szekvencia-alapú szintetikus polimer, B – αVβ3 integrin, 

C – gátló, D – integrinspecifikus első antitest, E – IgG-specifikus, tormaperoxidáz (HRP) enzimmel 

jelölt második antitest, F – kromofór és hidrogén-peroxid (a HRP szubsztrátja). 

Enzimjelzéses immunoassay (ELISA) 

Az ELISA vizsgálatokat 96-lyukú mikrotálcán végeztük. Minden 

lépést (1. ábra, A-E) egy órán át inkubáltunk szobahőmérsékleten, 

a lépések között a lemezt háromszor mostuk. Az F lépést 

(színfejlődés) a megfelelő intenzitás elérése után 4 N töménységű 

kénsavval állítottuk le, majd a mérést 450 nm hullámhosszon 

végeztük. 
 

Eredmények 
A bioszenzoros sejttesztben a glifozát gátolta az MC3T3-E1 

sejtek letapadását az RGD-motívumokkal borított felülethez (2. 

ábra). Monoton, koncentrációfüggő hatás volt megfigyelhető a 

0.4–74.5 mM (0.01–1.7%) koncentrációtartományban.  

2. ábra. A glyphosate gátló hatása különböző koncentrációkon az MC3T3-E1 sejtek RGD-borította 

szenzorfelülethez való kötődésére. 

A bioszenzorral mért versengő αVβ3 integrinkötési tesztben a 

glyphosate 11 mM koncentráción ~50%-os gátlást eredményezett 

(míg 22 mM-on ~80%-ot). ELISA esetében 22 mM teljes gátlást 

ért el, de 11 mM is erőteljes, ~90% körüli gátlást okozott (3. 

ábra). A fő metabolit (amino-metil-foszfonsav, AMPA) csaknem 

azonos szintű gátlást ért el, a legmagasabb koncentrációban (22 

mM) ~95%-ot. Az egyéb vizsgált rokonvegyületek csekélyebb 

mértékben, 20 és 50% között gátolták a kötődést.  

3. ábra. A glyphosate és szerkezeti analógjai által az αVβ3 integrinre gyakorolt gátló hatása 

jelölésmentes bioszenzor (Epic BT) és enzimjelzéses immunoassay (ELISA) tesztekben. 

Konklúzió 
Eredményeink bizonyítékot jelentenek a glyphosate αVβ3 

integrint gátló hatására. Vizsgálatainkban a jóval perzisztensebb 

AMPA csaknem azonos gátlási értéket mutatott. Az αVβ3 

integrin funkcióinak gátlása vagy inaktiválása élettani 

folyamatok megváltozásához vezethet, mely egészségügyi 

következmények széles skáláját vonhatja magával. 


