
A ROUNDUP CLASSIC gyomirtó szer és összetevői citotoxikus hatásainak vizsgálata

Oláh Marianna,a Farkas Enikő,b Székács Inna,b Horvath Robert,b Klátyik Szandraa és Székács Andrása

aMATE Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, Budapest, 
bELKH Energiatudományi Kutatóközpont, Nanobioszenzorika Laboratórium, Budapest , 

e-mail: olah.marianna@uni-mate.hu

Bevezetés

▪ glyphosate IPA-só, formázott készítménye (ROUNDUP CLASSIC), formázóanyag (POEA)

▪ NE-4C: neuroektodermális őssejtvonal, MC3T3-E1: preoszteoblaszt sejtvonal)

▪ in vitro sejtéletképességi teszt (MTT-teszt) és genotoxicitásási teszt (comet-assay)

▪ áramlási citométer különböző tesztcsomagokkal (életképesség, DNS-károsodás, annexin 

és halott sejtek, kaszpáz 3/7, életciklus) (2. ábra)

▪ optikai bioszenzor Epic BT (teljes sejtválasz az MC3T3-E1 sejtvonalon) sejtfestéssel és

mikroszkópos kiértékeléssel

3. ábra A bioszenzoros vizsgálatok eredményei, melyben a sejteket

0,1% ROUNDUP CLASSIC, 0,016% POEA és 0,042% glyphosate

(0,1% ROUNDUP ekvivalens) α-MEM + 10% FBS (A) vagy 20 mM

HEPES HBSS puffer (B). Minden adatpont a három ismétlésben

kapott adatok átlagértékének átlagát és szórását jelenti. Dózis-válasz

görbék MC3T3-E1 sejteken α-MEM + 10% FBS-ben (C) vagy 20

mM HEPES HBSS pufferben (D) [2].

▪ Az életképességi vizsgálatok azt mutatták, hogy a vizsgált vegyületek mindegyike befolyásolta a sejtek életképességét.

▪ A vizsgált vegyületek gátló hatásának sorrendje a következő volt: glyphosate IPA-só << ROUNDUP CLASSIC < POEA (I. táblázat) [1].

▪ A glyphosate IPA-só, a ROUNDUP CLASSIC és a POEA hatását MC3T3-E1 sejteken az Epic BT bioszenzor segítségével értékeltük, a jel nagysága jól

korrelált a vizsgált vegyületek koncentrációjával. A legalacsonyabb jeleket a ROUNDUP CLASSIC és a POEA esetében figyeltük meg a legmagasabb

koncentrációk mellett (3. ábra) [2].

I. táblázat A citotoxicitásra és apoptózisra 50 %-os gátlást kiváltó koncentráció (IC50) és a legkisebb 

genotoxikus hatást kiváltó érték (LGD) a glyphosate, a POEA és a ROUNDUP CLASSIC esetében [1].

A készítménynél megfigyelt magasabb citogenotoxicitás elsősorban a POEA jelenlétével

magyarázható. A sejtéletképességi és genotoxicitási tesztek igazolták, hogy a glyphosate,

mérsékelt, a ROUNDUP CLASSIC és a POEA pedig erős citotoxikus hatást fejtenek ki, valamint

további genotoxikus veszélyt jeleztek az ökoszisztémára és az emberi egészségre.

Munkánkat az OTKA K109865 pályázat támogatta, továbbá köszönet illeti Dr. Madarász Emiliát (MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet) az általa nyújtott technikai segítségért..

▪ A világszerte piacvezető glyphosate gyomirtószer-hatóanyag általános szennyzőként jelenik meg különböző környezeti mátrixokban.

▪ Élelmiszerekben és takarmányokban található szermaradékai nem kívánt expozíciót okozhatnak nem célszervezetekben.

▪ A glyphosate hatóanyagnak és formázott készítményeinek mellékhatásait számos tanulmány igazolta, beleértve a genotoxikus és endokrin rendszert 

zavaró hatásokat is.

▪ A glyphosate EU-regisztrációs felülvizsgálatát többször elhalasztották, bár az emberi egészségre gyakorolt hatásairól jelenleg nincsen egységes 

álláspont (1. ábra).

1. ábra Nemzetközi kockázatértékelő ügynökségek tudományos véleményei a glyphosate emberi egészségre gyakorolt hatásairól.

„nem valószínű, hogy emberre 

rákkeltési veszélyt gyakorolna"

“valószínűleg emberre

rákkeltő (2A)"

2. ábra A citotoxicitási/genotoxicitási vizsgálatokban alkalmazott

két emlőssejtvonal és a Merck Muse áramlási citométer.
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IC50 és LGD érték a (%-ban és mg/ml vagy µg/ml-ben Roundup Classic ekvivalens koncentrációban kifejezve b   

 glyphosate  POEA  Roundup Classic c   

 (%) (µg/ml) (%) (µg/ml) (%) glyphosate 

(µg/ml) 

POEA 

(µg/ml) 

Sejt vonal NE-4C d       

Sejt életképesség        

MTT (bioteszt) 0,652±0,006 3168,72 0,00315±0,00007 5,72 0,00995±0,00010 48,36 18,06 

Cell viability tesztkészlet (Muse) 0,595±0,009 2891,70 0,00115±0,00007 2,09 0,00469±0,00008 22,79 8,51 

DNS károsodás        

Comet assay (bioteszt) 0,0259 125,87 0,0000089 0,043 0,00002 0,09 0,03 

DNA Damage tesztkészlet (Muse) 0,0376 182,55 0,000295 0,54 0,00117 5,68 2,12 

Programozott sejthalál        

Annexin V Dead Cell tesztkészlet 

(Muse) 

0,246±0,134 1195,56 0,00092±0,00005 1,67 0,00238±0,00003 11,57 4,32 

Caspase 3/7 tesztkészlet (Muse) 0,568±0,043 2760,48 0,00099±0,00002 1,80 0,00748±0,00012 36,35 13,58 

Sejtvonal MC3T3-E1 d       

Sejt életképesség        

MTT (bioteszt) 0,7256±0,0068 3526,42 0,00639±0,00003 11,60 0,0101±0,0004 49,09 18,33 

Cell viability tesztkészlet (Muse) 1,2495±0,0024 6072,57 0,00936±0,00085 16,99 0,0187±0,0007 90,88 33,94 

DNS károsodás        

Comet assay (bioteszt) 0,0835 405,97 0,0024125 4,38 0,00224 10,89 4,07 

DNA Damage tesztkészlet (Muse) 0,0375 182,15 0,0000935 0,17 0,000786 3,82 1,43 

Programozott sejthalál        

Annexin V Dead Cell tesztkészlet 

(Muse) 

0,2731±0,0045 1327,27 0,01169±0,00048 21,22 0,0167±0,0013 81,16 30,31 

Caspase 3/7 tesztkészlet (Muse) 0,6412±0,0339 3116,23 0,00649±0,00012 11,78 0,0073±0,0001 35,48 13,25 
a Az IC50 az a koncentráció, ahol 50%-os gátlás mutatkozik a sejtekben a citotoxicitás- és apoptózisvizsgálatoknál. Az LGD-érték (Lowest Genotoxic Dose) megmutatja azt a koncentrációt, amikor a 

legkisebb genotoxikus hatás már érzékelhető volt a sejteken.
b A higított ROUNDUP CLASSIC késztménynek olyan tömeg% koncentrációja, amelyben a hatóanyagot (glyphosate) vagy a formázószert (POEA) a megadott koncentrációban tartalmazza.
c A készítményben lévő gyomirtó szer koncentrációja, valamint a hatóanyag és a készítményben lévő formázószer tényleges koncentrációja a ROUNDUP CLASSIC készítményben az adott tömeg/térfogat

koncentráció mellett van jelen.
d Sejtvonalak – NE-4C: 9-napos egérembrió agyi vezikulumaiból létre hozott, a p53 tumorszupresszor gént nem tartalmazó sejtvonal; MC3T3-E1: Mus musculus (egér) calvariájából (koponya) származó

oszteoblaszt-prekurzor (preoszteoblaszt) sejtvonal.


