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• Növényvédő szerek felhasználása világszerte töretlen/növekszik
• Globálisan kb. 3 millió tonna/év
Éves peszticid hatóanyag felhasználás (ezer tonna)
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Forrás: FAO

• Nem célszervezetekre gyakorolt káros biológiai hatások:
– Akut toxicitás
– Krónikus toxicitás:
•
•
•
•
•

Genotoxicitás, mutagenitás
Karcinogenitás
Reprotoxicitás, teratogenitás
Immunmoduláns hatás
Hormonmoduláns hatás

– Környezeti/biológiai hatások miatt hatóanyagok betiltása, DE
folyamatosan újabbak fejlesztése

Atrazine

Státusz EU-ban
Mo-n felhasznált
mennyiség (kg,
2015)
Akut toxicitás
(WHO)
Karcinogenitás
IARC lista
Karcinogenitás
US EPA lista
Endokrin
diszruptor (ED)

nem
engedélyezett
-

Terbuthylazine

S-metolachlor

Mesotrione

Glyphosate

engedélyezett engedélyezett engedélyezett engedélyezett
285 452 (8.)

elhanyagolható

666 354 (3.)
III. enyhe

36 335

1 769 345 (1.)

nem szerepel elhanyagolható

3, nem
osztályozható

nem szerepel nem szerepel nem szerepel

nem valószínű

D, nem
besorolható

igen

igen

2B

C, lehetséges
nem szerepel E, valószínűtlen
rákkeltő
igen

nem ismert

igen

+ POEA: polietoxilált faggyúamin, segédanyag (EU-ban már nem engedélyezett)
+ Glyphosate tartalmú készítmények: Glialka Star, Fozát 480, Gladiator, Roundup Classic (†)
+ AMPA: glyphosate bomlástermék

1. Szabványos (ISO 11348), akut (30 min) toxicitási (Microtox™) teszttel

https://www.flickr.com/photos/553
86616@N07/7082321451/

2. Meghosszabbított kontaktidejű (25h) = krónikus
Aliivibrio fischeri (AVF) teszttel
Krónikus AVF teszt előnyei:
- Mikrotiter lemezen kivitelezhető
- Nagyszámú minta egyidejű vizsgálata
- Kis mintamennyiség szükséges

http://enfo.agt.bme.hu/drupa
l/en/node/2877

• Tesztszervezet: Saccharromyces cerevisiae

• Egyes vegyületek ösztrogén- (BLYES) és androgénhatásának (BLYAS)
kimutatására
• Genomba integrálva hER / hAR gén
• Citoplazmában két plazmid (pUTK404, pUTK407), azokon
• lux gének
• ERE/ARE

+ BLYR bioriporter
• konstitutív kontroll törzs
• citotoxicitás mérésére

• Humán adrenokortikális karcinóma sejtvonal

• Szteroidszintézis összes kulcsfontosságú enzime
• Standardizált Steroidogenesis assay (OECD 456;
OCSPP 890.1150)
• Mérési végpontok: E2, T

Forrás: OECD 456 Guideline.
H295R Steroidogenesis assay

1. Steroidogenesis assay
H295R sejtvonal

TESZTANYAG

Ösztrogének/
androgének

Felülúszó
48 órás expozíció után

2. BLYES/BLYAS bioreporter teszt
ösztrogén-/androgénhatás mérésére

hER/hAR gene

Nucleus

hER/hAR

LuxC

ERE/ARE
LuxA

LuxD frp

LuxB

Biolumineszcencia
H295R sejtek

 Pozitív kontroll vegyületek
 Vizsgált peszticid: atrazine

• Steroidogenesis assay-ben:
- Forskolin (adenilát-cikláz aktivátor)

E2, T

- Prochloraz (CYP17 és CYP19 inhibitor) E2, T
•BLYES/BLYAS tesztben:
- E2 és DHT

LuxE

 Tesztanyagok direkt
receptorkötődése/citotoxicitása

EC50 (mg/L)

Tiszta hatóanyagok és keverékeik

Krónikus AVF

Akut AVF
30 perc

10 óra

15 óra

atrazine

nem toxikus

2,7

8,3

terbuthylazine

nem toxikus
(intenzifikáció)

4,9

9,6

S-metolachlor

265

60,1

54,9

mesotrione

118

75,9

189,2

atrazine + mesotrione (1:1)

70

38,5

53,2

S-metolachlor + terbuthylazine
(Gardoprim Plus Gold készítmény alapján - arány 1:1,5)

450

48,1

52,4

S-metolachlor + mesotrione
(Camix készítmény alapján - arány 8,5:1)

182

112,3

102,9

mesotrione + terbuthylazine
(Calaris Pro készítmény alapján - arány 1:6,5)

212

16,4

19,45

S-metolachlor + mesotrione + terbuthylazine
(Lumax készítmény alapján - arány 10:1:3)

136

79,8

81,0

Krónikus teszt érzékenyebb, mint az akut!

Tiszta hatóanyag, elsődleges metabolit,
készítmények, formázóanyag

EC50 (mg/L)
Akut AVF

Krónikus AVF

30 perc

10 óra

15 óra

Glyphosate

nem toxikus
(>500 mg/L)

5,7

11,4

AMPA

nem toxikus
(>500 mg/L)

25,5

24,5

Glialka Star ( 441g/L - glyphosate K-só)

61,7

71,6

77,6

Gladiator (480 g/L - glyphosate IPA-só)

412,8

88,5

90,2

Fozát 480 (480 g/L - glyphosate IPA-só)

419,2

87,4

95,0

Roundup® Classic (480 g/L glyphosate IPA só)

45,2

6,4

9,1

POEA (polietoxilált faggyúamin)

19,3

4

12,3

Krónikus teszt érzékenyebb, mint az akut!

• Atrazine, terbuthylazine, S-metolachlor, mesotrione:
 NINCS közvetlen ösztrogén/androgén hatásuk
Glyphosate, POEA, glyphosate tartalmú készítmények:

 Pozitív kontroll anyagok vizsgálata
 anyagok nem kötődnek receptorhoz
 hormonmérő módszer érzékenysége megfelelő
 Atrazine expozíció során a H295R sejtek által termelt ösztrogének és androgének hatása a
BLYES/BLYAS tesztben:

Atrazine hatására emelkedett
ösztrogén- ÉS androgénhatás
Atrazine EC50 értékek:
BLYES: 16,78 μM (3,6 ppm)
BLYAS: 34,38 μM (7,4 ppm)

*,+ p<0,05
**,++ p<0,01
***,+++ p<0,001

 Krónikus AVF teszt érzékenysége segíthet a peszticid hatóanyagok,
készítmények pontosabb ökológiai kockázatának felmérésében
 Gyakran kis koncentrációban vannak jelen a környezeti elemekben
 A kitettség hosszú távú és folyamatos

 Glyphosate hatóanyagnak önmagában nincs direkt hormonhatása, DE:
POEA-t nem tartalmazó készítményeinek igen!

Mi a felelős a biológiai hatásért?

 Kifejlesztett kombinált módszer segíthet potenciális hormonmoduláns anyagok
ismeretlen, indirekt ED hatásának felderítésében
 Nem egyetlen jól definiált mérési végpontra fókuszál
 Összegződő biológiai hatást mér
Több hatóanyag és készítmény vizsgálata a jövőben
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