
→  D. magna akut immobilizációs tesztek 

→  algaszaporodás-gátlási tesztek 

→  teratogenitás vizsgálata D. rerio halembriókon 

→  fitotoxikus hatások vizsgálata felszíni vízi biofilmek 

       algaközösségeinek biomasszájára és összetételére 

→  L. terrestris aktivitásvizsgálatai  

→  endokrin rendszert zavaró hatások  

      vizsgálata (D. rerio) 

• a növényvédőszer-készítmények az 

aktív hatóanyagon kívül különböző 

adalékanyagokat (pl. formázóanyagok) 

is tartalmaznak a készítmény 

hatékonyságának fokozása érdekében 
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• a növényvédőszer-hatóanyagok és 

formázott készítményeik hatást 

gyakorolhatnak környezetünkre és a 

nem célszervezetekre 

• a piacvezető glyphosate hatóanyag 

felszíni vizekben való megjelenése 

globálisan tapasztalható jelenség 

 

 

Munkánkat az OTKA K109865 pályázat támogatta, továbbá a szerzők köszönetüket fejezik ki a projekt minden résztvevőjének. 

BEVEZETÉS 

in vivo ökotoxikológiai vizsgálatok alapján a toxicitás sorrendje: 

 

 aktív hatóanyag   <         készítmény       <     formázóanyag 
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• citotoxicitás: 

  → MTT teszt/áramlási citometria – sejtéletképesség, apoptózis, DNS 

     károsodások és a sejtciklus vizsgálata 

  → sejtek integritásának vizuális vizsgálata holografikus      

      transzmissziós mikroszkóppal 

  → gátfunkciók vizsgálata transzepiteliális elektromos ellenállással 

  → sejtadhézióra gyakorolt hatások értékelése Arg-Gly-Asp (RGD)-

    függő integrinek jelölésmentes Epic BenchTop optikai 

    bioszenzorral és ELISA módszerrel történő vizsgálatai alapján 

• genotoxicitás: 

     → Comet assay/DNS károsodások és javító mechanizmusok 

       sejtszintű vizsgálata fluoreszcens módszerrel 

   → SOS-kromotesztek E. coli PQ37 törzsön 

• hormonmoduláns hatások: 

  → aromatázaktivitás meghatározása 

kontroll ROUNDUP C. 
Fokozott EPS-

mátrix termelődés 

(fehér nyíl) a 

kezelt dunai 

biofilmekben  

ANYAG ÉS MÓDSZER 

• szubletális és/vagy letális hatások ökotoxikológiai értékelése 

→ indikátor tesztszervezeteken elvégzett in vivo tesztek 

→ in vitro vizsgálatok sejtkultúrákon 

in vitro 

tesztmódszerek 

in vivo 

tesztmódszerek 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

• a P. subcapitata fotoszintetikus aktivitása lecsökkent a ROUNDUP 

CLASSIC-kezelést követően (18,9 mg/l POEA; 50,6 mg/l 

glyphosate), míg a hatóanyag és a POEA egyedi hatásait nem 

tapasztaltuk 

• a kezeléseket követően (≤LC50) deformitások és ödémák 

kialakulását, valamint a szívritmus gátlását és a retinsav 

jelátviteli útvonal zavarát tapasztaltuk D. rerio-embriókban 

• a ROUNDUP CLASSIC készítmény és összetevői (100 μg/l 

glyphosate; 37,4 μg/l POEA) hatást gyakoroltak a kezelt felszíni 

vízi biofilmek algaközösségeinek biomasszájára és összetételére 

• hermafroditizmus nem volt tapasztalható egyik kezelés esetében 

sem, azonban a nőstény D. rerio egyedek száma megnövekedett 

a glyphosate- és a POEA-kezeléseket követően 

• a földigiliszták aktivitásának csökkenését tapasztaltuk 

a vizsgált anyagok citotoxicitásának sorrendje: 

         glyphosate IPA  <<  ROUNDUP CLASSIC  <  POEA 

• a sejtek aránya megváltozott a sejtciklus kezdeti DNS-replikációs 

(S) és növekedési (G0/G1) fázisaiban 

• a POEA- és a ROUNDUP CLASSIC-kezeléseket követően az NE-4C 

sejtek átlagos sejtterületének gyors csökkenését tapasztaltuk a 

kiterjedt sejtpusztulás következtében 

• a POEA- és a ROUNDUP CLASSIC-expozíciót követően 2 óra 

elteltével megnövekedett az IPEC-J2 sejtek paracelluláris integritása  

• az RGD-specifikus sejtadhézió mérése során glyphosate-specifikus 

hatásokat azonosítottunk 

• a Comet assay eredményei a vizsgált vegyületek potenciális 

genotoxikus hatásait jelezték, míg az SOS-kromotesztek eredményei 

nem igazolták a vegyületek genotoxicitását 

• JEG3 sejtvonalon csökkent aromatázaktivitást tapasztaltunk a 

formázóanyagok egyedi expozícióját követően, valamint a 

készítmények esetében 

A glyphosate-oldattal(0,9%) kezelt adherens MC3T3-

E1 sejtek leválása a PP:PPR-rel módosított felületről 

0. perc 

10. perc 10. perc 

5. perc 

A ROUNDUP (0,1%) hatása az NE-

4C sejtek morfológiájára 


