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1. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK 

 

A világ számos területén fordulnak elő a szelén által előidézett toxikózisok. Ezek egy része 

természetes eredetű, vagyis a szelénben gazdag területen termesztett növények által felvett 

szelénmennyiség idéz elő mérgezést gazdasági állatainkban, másik részük viszont kapcsolatba 

hozható az ember környezetszennyező, illetve nem megfelelően folytatott mezőgazdasági 

tevékenységével. A szelénben gazdag talajok öntözésével, az öntözővízzel nagy mennyiségű 

szelén mosódhat ki, mely később mocsarakban, tavakban feldúsulva toxikus tüneteket idézhet 

elő az adott területen élő állatokban, így például halakban (May et al., 2001; Lemly, 2002) és 

vízimadarakban (Ohlendorf et al., 1988; O’Toole és Raisbeck, 1997). A szelén a fosszilis 

tüzelőanyagok elégetése következtében is feldúsulhat a környezetben, melyről Hodson (1988) 

és Terry et al. (2000) is beszámolt. A probléma súlyosságát szemlélteti, hogy csak az USA 

Kalifornia államában évente megközelítőleg 10.000 vadon élő madár pusztul el 

szelénmérgezés következtében (Bobker, 1993). 

Hazánkban – miután talajaink szelénben inkább a szegényebbek közé sorolhatók – legtöbb 

esetben a szelén toxikózis a keveréktakarmány előállítás során bekövetkező technológiai 

hibákból ered. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a szelénhiány megelőzése céljából a 

szervetlen vagy szerves szelénkészítményeket nem megfelelő mennyiségben keverik a 

takarmányba, másik feltételezhető oka pedig az inhomogén bekeverés. Ilyen esetek a 

gyakorlatban több gazdasági állatfaj (sertés, brojlercsirke stb.) esetében is előfordultak (Sályi 

et al., 1988; Sályi et al., 1993).  

A szelén toxikus voltára adandó válasz régóta foglalkoztatja a kutatókat. Először Painter 

(1941), majd később Ganther (1968) írta le, hogy a szelén (szelenit) toxicitása a tiolokkal való 

interakciójának következménye, melynek során szeleno-triszulfidok (RSeSR) keletkeznek. 

Seko et al. (1989) in vitro vizsgálatai szerint a szelenit a sejtekben a szeleniddé (H2Se) 

alakulása során többször is reakcióba lép a glutationnal, majd a szelenidből oxigén 

jelenlétében elemi szelén képződik, szuperoxid gyököt (O2
.-) generálva. A keletkező 

szabadgyök pedig a sejtmembránok telítetlen zsírsavaival reakcióba lépve megbontja azok 

integritását. Szeléntoxikózis (akut vagy krónikus) akkor jelentkezik, ha az oxidatív károsodás 

mértéke meghaladja az antioxidáns védelem kapacitását, vagy meghaladja a szervezet 

képességét arra, hogy a potenciálisan reaktív szelénformákat szelenofehérjékbe építse vagy 

nem reaktív szelenoéterekké, illetve elemi szelénné (Se0) alakítsa át. 
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Spallholz és Hoffman (2002) szerint a többletszelén SeCys formájában a szelén metilációját 

csökkenti. Ennek következtében a hidrogén-szelenid (mint köztes metabolit) feldúsul a 

szervezetben, mely vegyület hepatotoxikus és feltehetően más kedvezőtlen hatásai is vannak. 

Hivatkozott szerzők (Spallholz és Hoffman, 2002) szerint a madárfajok esetében gyakran 

előforduló teratogén hatások hátterében feltehetően az áll, hogy a többletszelén (mint kén-

analóg) beépül a kéntartalmú strukturális fehérjékbe. 

A szelénnek a fehérjék szulfhidril (-SH) csoportjaival történő reakciója számos enzim 

működésében is változást idéz(het) elő, különösen azon enzimek esetében, melyek katalitikus 

aktivitásához elengedhetetlen a szabad szulfhidril-csoportok jelenléte. Ilyen enzimek például 

a metionin-adenoziltranszferáz, a szukcinát-dehidrogenáz (SDH), a laktát-dehidrogenáz 

(LDH) és a NADP-izocitrát-dehidrogenáz (Nebbia et al., 1990). 

Bár a szelén számos enzim, így például a szelén-függő glutation peroxidázok aktív centrumát 

alkotja, a szükségletet meghaladó mennyiségben viszont csökkenti a szervezetben a szabad-

gyökök semlegesítését végző védelmi rendszer egyik legfontosabb tagjának, a glutation-

peroxidáznak az aktivitását, valamint a sejtekben – kiemelten a májban – jelenlévő GSH 

mennyiségét is. A GSHPx aktivitásának, valamint a GSH tartalom csökkenésének 

eredményeképpen pedig megnő a sejtekben a lipid peroxidációs folyamatok intenzitása. Az 

oxidatív stressz hatására a membránok (így például a sejtorganellum membránok) elvesztik 

integritásukat, így olyan lizoszomális enzimek is kiszabadulnak, amelyek súlyos, nekrotikus 

típusú szövetkárosodást idéznek elő (Mézes és Matkovics, 1986). 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataim során célul tűztem annak meghatározását, hogy az aktuális szükségletet 

meghaladó mennyiségben adagolt szelén milyen biokémiai módszerekkel nyomonkövethető 

hatást gyakorol egyes gazdasági szempontból fontos madár- (házityúk) és halfajok (afrikai 

harcsa, ponty) szervezetére különös tekintettel a biológiai antioxidáns védőrendszer egyes 

tagjainak mennyiségére, illetve aktivitására. 

Célom volt továbbá annak felmérése is, hogy az eltérő kémiai formában adagolt szelén-

vegyületek (szelén-dioxid, nátrium-szelenit, nátrium-szelenát, szelénnel dúsított élesztő) 

azonos mennyiségének hatására a vizsgált biokémiai paraméterek értékeiben jelentkeznek-e 

különbségek, és ha igen, azok milyen irányúak és mértékűek. 

A különböző halfajokkal végzett kísérleteim során választ kerestem arra, hogy az antioxidáns 

védelmi rendszer általam vizsgált paraméterei (redukált glutation koncentráció, glutation-
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peroxidáz aktivitás) alkalmasak-e a szelénexpozíció hatására bekövetkező prooxidáns hatások 

biomarkereinek, vagyis változásuk irányából és mértékéből becsülhető-e az esetlegesen 

fellépő oxidatív stressz, illetve annak súlyossága. 

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Házityúk fajjal végzett vizsgálatok 

A házityúk fajjal végzett valamennyi itatásos kísérletem (3.1.1-3.1.4. fejezet) során a kezelt 

csoportok ivóvízében szervetlen szelénvegyületeket /szelén-dioxidot (Merck, Darmstadt), 

nátrium-szelenitet, illetve nátrium-szelenátot (Sigma, St. Louis)/ oldottam fel úgy, hogy az 

átlagos napi vízfelvétellel számolva az állatok átlagos napi szelénfelvétele a szükségletet 

jelentős mértékben meghaladva 1 mg legyen. 

3.1.1. Az ivóvízben adagolt szelén-dioxid hatásának vizsgálata 

A kísérletbe 40 darab extenzív körülmények között tartott, vegyes ivarú, kettős hasznosítású 

őshonos magyar sárga genotípusú csirkét állítottam be 38 napos életkorban. Az állatokat 

mélyalmos tartásban, két csoportra bontva (kontroll és szelén-dioxiddal kezelt) helyeztem el. 

Mindkét csoportba 20 állat került. 

3.1.2. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit hatásának vizsgálata 

A kísérleti protokoll teljes mértékben megegyezett az előzővel, azzal a különbséggel, hogy a 

kezelt csoport ivóvizébe nátrium-szelenitet kevertem.  

3.1.3. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit és nátrium-szelenát hatásának vizsgálata 

Zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt Ross 308 brojler kakasokat (n=65) 

állítottam kísérletbe. Az állatok a vizsgálat kezdetekor 21 naposak voltak. A kontroll csoport 

mellett két kezelt (nátrium-szelenit, illetve nátrium-szelenát terhelésben részesült) csoport 

került kialakításra. A kontroll csoportba 25, míg a két kezelt csoportba 20-20 állat került. 

3.1.4. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenitnek és nátrium-szelenátnak a máj stacioner 
szabadgyök mennyiségére gyakorolt hatásának vizsgálata 

A vizsgálatba zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt Ross 308 brojler 

kakasokat (n=60) vontam. Az állatok a vizsgálat kezdetekor 21 naposak voltak. A kontroll 

csoport mellett két kezelt (nátrium-szelenit, illetve nátrium-szelenát terhelésben részesült) 

csoport került kialakításra, csoportonként 20-20 állattal. 
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3.1.5. A takarmányba magasabb koncentrációkban kevert szelenometionin (szelénnel 
dúsított élesztő) hatásának vizsgálata 

A kísérletbe zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt TETRA H kakasokat 

(n=65) állítottam be 21 napos életkorban. A kezelt csoportok takarmányát szelénnel dúsított 

élesztővel (Sel-Plex, Alltech) egészítettem ki, úgy hogy az kilogrammonként az aktuális 

szükségletet (0,3 mg/kg takarmány) jelentősen meghaladó mennyiséget, 24,5 mg (Sel-Plex-1 

jelű csoport), illetve 49,0 mg szelént (Sel-Plex-2 jelű csoport) tartalmazzon. Célom az volt, 

hogy az állatok átlagos napi szelénfelvétele a korábban elvégzett vizsgálatoknál az ivóvízben 

adagolt szelén mennyiséggel megegyező, illetve azt kétszeresen meghaladó mennyiség, azaz 

1, illetve 2 mg legyen. 

3.1.6. A takarmányba alacsonyabb koncentrációban kevert szelenometionin (szelénnel 
dúsított élesztő) hatásának vizsgálata 

A kísérletbe zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt Ross 308 kakasokat 

(n=65) állítottam be 21 napos életkorban. A kezelt csoport takarmányát szelénnel dúsított 

élesztővel (Sel-Plex, Alltech) egészítettem ki, úgy hogy az kilogrammonként az aktuális 

szükségletet (0,3 mg/kg takarmány), jelentősen meghaladó mennyiséget, 12,25 mg (Sel-Plex 

jelű csoport) szelént tartalmazzon, mely az előző kísérletben szereplő alacsonyabb 

szelénkoncentrációjú takarmány szeléntartalmának fele volt. A várható takarmányfelvétel-

csökkenés hatásának felmérése érdekében, a kezelt csoport mellé kialakítottam egy „pair-fed 

kontroll” csoportot is (n=20). 

3.1.7. A takarmányba kevert nátrium-szelenit hatásának vizsgálata 

A kísérletbe zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt TETRA H kakasokat 

(n=100) állítottam be 21 napos életkorban. A kontroll csoport (n=20) mellett csoportonként 

20-20 állattal kialakítottam két kezelt csoportot is, melyek takarmányát nátrium-szelenittel 

(Na2SeO3) (Sigma, St. Louis) egészítettem ki, úgy hogy az kilogrammonként az aktuális 

szükségletet (0,3 mg/kg takarmány) jelentősen meghaladó mennyiséget, 24,5 mg, illetve 49,0 

mg szelént tartalmazzon. A takarmányok ilyen mértékű szelénkoncentrációjával azt 

kívánatam elérni, hogy az állatok átlagos napi szelénfelvétele 1, illetve 2 mg legyen. A 

várható takarmányfelvétel-csökkenés hatásának felmérése érdekében, mindkét kezelt csoport 

mellett kialakítottam egy-egy „pair-fed kontroll” csoportot is, csoportonként 20-20 állattal. 
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3.2. A mintavételek módszere 

3.2.1. A takarmányminták gyűjtése 

Valamennyi, a kísérletek során etetett, takarmányból mintát vettem a táplálóanyag- és 

szeléntartalom meghatározása céljából. A táplálóanyag tartalmi vizsgálatokat a vonatkozó 

szabvány előírásoknak megfelelően (Magyar Takarmánykódex, 2004) a SZIE MKK 

Takarmányozástani Tanszékének laboratóriuma végezte. 

3.2.2. A vér- és májminták gyűjtése 

A kísérletek során az első mintavételre a 3 napig tartó adaptációs idő letelte után került sor. 

Ekkor 5 állatot extermináltam, ezek jelentették az abszolút kontrollt (erre a mintavételezésre 

kizárólag a 3.1.3. és a 3.1.5. pontban leírt kísérleteknél került sor). További mintavételek ezt 

követően 4 napon át, naponta történtek, csoportonként 5 állatból. Minden mintavételi 

időpontban az exterminációt megelőzően került sor az állatok egyedi mérlegelésére. Az 

elvéreztetés során a madarak nyaki ereiből (aa. carotis ext. et int., v. jugularis) vért vettem. A 

vérvételi csövekbe véralvadásgátlóként Na2-EDTA került 0,2 M/l koncentrációban, 0,05 ml 

EDTA/ml vér mennyiségben. Post mortem, a boncolás során az állatokból májmintát vettem. 

Valamennyi mintavétel a SZIE MKK Állatetikai Bizottsága által, a vonatkozó rendelkezések 

alapján meghatározott alapelveinek figyelembevételével és engedélyével történt. 

3.2.2.1. A vérminták előkészítése a biokémiai vizsgálatokhoz 

A vérmintákat hűtött közegben (+4 oC) tartottam, majd az alakos elemeket a vérplazmától 

centrifugálással (2000 fordulat/perc, 10 perc) választottam el. A vérplazma leszívása után a 

vörösvérsejteket 9-szeres mennyiségű bidesztillált vízzel hemolizáltam. A vérplazma és 

vörösvérsejt hemolizátum mintákat a mérések elvégzéséig -20 oC-on tároltam.  

3.2.2.2. A májminták előkészítése a szeléntartalom meghatározásához 

Az állatok máját lemértem, a kapott – máj és testsúly – értékekből számoltam a relatív 

májtömeget (g/100 g élőtömeg). A lemérést követően kísérleti csoportonként valamennyi 

madár májából (lobus dexter) 2-2 g mintát vettem szeléntartalom meghatározása céljából. A 

mintákból kísérleti csoportonként elegymintát készítettem és a vizsgálatok elvégzéséig 

-20 oC-on tároltam. 

3.2.2.3. A májminták előkészítése stacionárius szabad gyök mennyiség meghatározására 

A 3.1.4. alfejezetben leírt kísérlet során, melyben a májból stacionárius szabad gyök meg-

határozás is történt, kis mennyiségű (kb. 100 mg) májszövetből (lobus dexter) 3 mm átmérőjű 



 6

és kb. 1 cm hosszúságú hengert formáltam, majd folyékony nitrogénbe (-196 oC) helyezve 

tároltam a további vizsgálatokig. 

3.2.2.4. A májminták előkészítése a biokémiai vizsgálatokhoz 

A szeléntartalom, valamint a stacionárius szabad gyök meghatározása céljából történő minta-

vételt követően a májmintákat (lobus dexter) -20 oC-on tároltam. A biokémiai vizsgálatok 

előtt a májminták szobahőmérsékleten történt felengedését követően, a máj jobb lebenyének 

distalis régiójából mintát vettem, majd 9-szeres mennyiségű fiziológiás sóoldattal homo-

genizátumot készítettem. A natív homogenizátumot centrifugáltam (10.000 g, 5 perc, +4 oC) 

és ezt használtam fel a további vizsgálatokhoz. 

3.2.2.5. A vérplazma és májminták előkészítése az aszkorbinsav koncentráció 
meghatározásához 

A mintákat a laboratóriumba szállítást követően azonnal triklór-ecetsav oldattal savanyí-

tottam, majd centrifugáltam (10.000 g, 5 perc, +4 oC). A minták felülúszóját leszívást 

követően a mérésig -20 oC-on tároltam. 

3.3. Különböző hal fajokkal végzett vizsgálatok 
Az afrikai harcsa és ponty fajokkal végzett kísérleteket a SZIE MKK Halgazdálkodási 

Tanszékén állítottam be. 

3.3.1. Afrikai harcsa fajjal végzett vizsgálatok 

Az afrikai harcsa (Clarias gariepinus, Burchell) fajnál az akut szelénterhelés hatásait két 

kísérletben vizsgáltam. Az első kísérletben a nátrium-szelenit, illetve nátrium-szelenát 

(Sigma, St. Louis) vízben oldott alacsonyabb szelénkoncentrációit (0,3; 1,5 illetve 3,0 mg 

Se/l), míg a második kísérletben magasabb vízben oldott szelénkoncentrációt (6,0 mg Se/l) 

alkalmaztam. 

3.3.1.1. Az afrikai harcsa fajjal alacsony szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

A kísérletbe 145 darab (10,45±0,63 cm testhosszú, 25,02±5,42 g tömegű) afrikai harcsát 

állítottam be, amelyeket azonos méretű (25 literes) akváriumokban helyeztem el. A kontroll 

csoportban 25, míg a hat különböző kezelésben részesült csoportba 20-20 állat került 

csoportonként. A kísérlet 24. órájában szelénkoncentráció meghatározás céljából valamennyi 

kísérleti csoport akváriumának vizéből mintát vettem. A kísérlet 48 órán keresztül tartott, 

mely alatt az állatok takarmányt nem kaptak. 
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3.3.1.2. Az afrikai harcsa fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

Mivel az első kísérleti sorozat során klinikai tünetekkel járó toxikózist nem észleltem, ezért 

egy újabb kísérletben 6 mg Se/l nátrium-szelenit, illetve nátrium szelenát dózissal újabb 

vizsgálatot végeztem. A kísérleti protokoll teljes egészében megegyezett az előbb 

ismertetettel, azzal a különbséggel, hogy jelen kísérletbe 65 darab afrikai harcsa került 

beállításra, 25 (kontroll), illetve 20 állat/csoport létszámmal.  

3.3.2. A ponty fajjal végzett vizsgálatok 

A tógazdasági nemes ponty (Cyprinus carpio morpha nobilis L.) fajjal az akut szelénterhelés 

hatását szintén két kísérletben vizsgáltam. Az első kísérletben a nátrium-szelenit (Sigma, St. 

Louis) alacsonyabb vízben oldott szelénkoncentrációit (0,3; 1,5 illetve 3,0 mg Se/l), majd a 

második kísérletben magasabb szelénkoncentrációkat (3,0 illetve 6,0 mg Se/l) alkalmaztam. 

3.3.2.1. A ponty fajjal alacsony szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

A kísérletbe 85 darab (12,34±0,57 cm testhosszú, 28,38±11,24 g tömegű) egynyaras pontyot 

állítottam be, amelyeket azonos méretű (25 literes) akváriumokban helyeztem el. A kontroll 

csoportba 25, a kezelt csoportokba pedig 20-20 állat került. A kísérlet 24. órájában 

szelénkoncentráció meghatározás céljából valamennyi kísérleti csoport akváriumának vizéből 

mintát vettem. A kísérlet 48 órán keresztül tartott, mely idő alatt az állatok takarmányt nem 

kaptak. 

3.3.2.2. A ponty fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

A kísérletbe 65 darab (14,78±2,51 cm testhosszú, 58,92±11,03 g testtömegű) egynyaras 

pontyot állítottam be, amelyeket azonos méretű (350 literes) akváriumokban helyeztem el. A 

kontroll csoportba 25, a kezelt csoportokba 20-20 állat került. A kísérleti protokoll teljes 

egészében megegyezett az előbb ismertetettel. 

3.4. A mintavételezések módszere 

3.4.1. A kopoltyú-, izom- és májminták gyűjtése 

A kísérletek során a legelső mintavételre (abszolút kontroll) a kezelés kezdete előtt került sor 

(n=5 a kontroll csoportból). További mintavételek a kezelés kezdetét követő 12., 24., 36. és 

48. órában történtek. Csoportonként 5 állatot cervicalis dislocatio-val extermináltam. Ezt 

követően kimetszettem kb. 1 g tömegű izomszövetet (a 3. és 6. hátcsigolya magasságában 

végzett metszéslap ventralis széléről), majd a boncolást követően nyert kopoltyú-, izom- és 

májmintákat -20 oC-on tároltam. Valamennyi mintavétel a SZIE MKK Állatetikai Bizottsága 

által, a vonatkozó rendelkezések alapján meghatározott, alapelveinek figyelembevételével és 
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engedélyével történt. A biokémiai vizsgálatok előtt valamennyi vizsgált szövetből a 

felolvasztást követően 9-szeres mennyiségű fiziológiás sóoldattal homogenizátumot 

készítettem. A natív homogenizátumot centrifugáltam (10.000 g, 5 perc, +4 oC) és ezt 

használtam fel a további vizsgálatokhoz. 

3.5. Biokémiai vizsgálatok 
A minták (vérplazma, vörösvérsejt 1:9 hemolizátum, máj-, kopoltyú, illetve izom 1:9 natív 

homogenátum) tiobarbitursav-reaktív anyagok (malondialdehid) koncentrációját a Placer et 

al. (1966) által kidolgozott és Matkovics et al. (1988) által módosított módszernek meg-

felelően mértem. Ugyanezen minták redukált glutation koncentrációját Sedlak és Lindsay 

(1968) módszerével, a szabad SH-csoportok DTNB-vel való színreakciója alapján mértem. A 

glutation-peroxidáz aktivitásának meghatározását a Matkovics et al. (1988) által kidolgozott 

végpontos direkt assay segítségével végeztem. A redukált glutation koncentrációt és a 

glutation-peroxidáz aktivitást fehérjekoncentrációra vonatkoztatva adtam meg, melyet a 

vérplazma és a vörösvérsejt 1:9 hemolizátum minták esetében biuret reakcióval 

(Weichselbaum, 1948), míg a máj-, kopoltyú és izomminták 10.000 g szupernatans frakciója 

esetében a Folin-fenol reagenssel adott színreakció segítségével végeztem (Lowry et al., 

1951). 

A vérplazma és a máj homogenizátumok aszkorbinsav koncentrációját Omaye et al. (1979) 

által kidolgozott kolorimetriás módszer szerint  végeztem. A takarmányok, az akváriumok 

vizének és a májszövetek szelénkoncentrációjának meghatározása a SZIE MKK Központi 

Laboratóriumában hidridgenerációt követően, grafitkemencés atomabszorpciós spektro-

metriás eljárással történt. 

A májminták stacioner szabad gyök mennyiségének elektron paramágneses rezonancia 

spektroszkópiával (EPR) történő vizsgálatát a MTA Kémiai Kutató Központ Kémiai Intézet 

Biooxidációs Csoportja végezte. 

Egy brojlercsirkékkel végzett kísérlet során az állatok vérplazmájából a következő biokémiai 

paramétereket határoztam meg, különböző reagenskészletek felhasználásával: aszpartát-

aminotranszferáz (AST), illetve alanin-aminotranszferáz (ALT)  aktivitás (Bergmeyer et al., 

1978); tejsav-dehidrogenáz (LDH) aktivitás (Howell et al., 1979), kálcium koncentráció 

(Bauer, 1981); szervetlen foszfor koncentráció (Daly és Ertingshausen, 1972); glükóz 

koncentráció (Trinder, 1969); húgysav koncentráció (Barham és Trinder, 1972); 

összkoleszterin koncentráció (Allain et al., 1974); triglicerid koncentráció (Young et al., 
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1975). Ezen kívül a meghatároztam a vérplazma együttes VLDL- és LDL-szintjét Griffin és 

Whitehead (1982) heparinos lecsapást követő turbidimetriás módszere segítségével. 

3.6. Alkalmazott matematikai és statisztikai módszerek 
A vizsgálati eredményekből valamennyi vizsgált paraméter esetében csoportonként átlagot és 

szórást számítottam. Az adatok statisztikai feldolgozását (variancia analízis, legkisebb 

szignifikáns különbség (LSD) teszt, illetve lineáris regresszió analízis) STATISTICA for 

Windows 4.5 programmal (StatSoft Inc., 1993) végeztem.  

 

4. A KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 

4.1. Az ivóvízben adagolt szelén-dioxid hatásának vizsgálata 

A szelén-dioxiddal végzett itatásos szelénterhelés hatására a MDA tartalom egyik vizsgált 

szövetben sem mutatott eltérést a kontrollhoz képest. A kapott eredmények alapján 

megállapítható, hogy a szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelén-dioxid formájában 

történt szelénkiegészítés extenzív baromfi fajta esetében a kísérlet időtartama alatt nem  

okozott jelentős prooxidáns terhelést, így a lipidperoxidációs folyamatok intenzitását sem 

növelte meg jelentős mértékben. A kapott eredmény részben magyarázható azokkal a korábbi 

megfigyelésekkel, amelyek szerint a szelén-dioxid nem alkalmas készítmény az állati 

szervezet szelénellátottságának javítására, mivel annak felszívódása és értékesülése rendkívül 

gyenge (Hill, 1974). 

4.2. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit hatásának vizsgálata 

A nátrium-szelenittel végzett itatásos szelénterhelés sem a vérben (vérplazma, illetve vvs. 

hemolizátum), sem pedig a májban nem növelte meg jelentős mértékben a lipidperoxidációs 

folyamatok intenzitását jelző MDA tartalmat. Ennek alapján – szemben Seko et al. (1989) in 

vitro rendszerben nyert vizsgálati eredményeivel – úgy tűnik, hogy a nátrium-szelenitet a 

kísérletben alkalmazott dózisban itatva, az aktuális táplálóanyag-szükségletet el nem érő – 

következésképpen szelénhiányos – takarmányozáson tartott extenzív baromfifajta esetében 

egyik vizsgált szövetben sem fokozódik jelentős mértékben a lipidperoxidáció intenzitása, 

tehát a szelenit feltételezett prooxidáns hatása nem érvényesült.  

4.3. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit és nátrium-szelenát hatásának vizsgálata 

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a kezelt csoportok esetében jelentkező 

jelentős takarmányfelvétel-csökkenés (mely a kezelés 3. és 4. napján mindössze a kontroll 

csoportban mért érték 40%-át érte el) nem volt markáns hatással a vérplazma MDA 

tartalmára. Ez arra utal, hogy a jelen kísérletben a csökkent takarmányfelvétel feltehetően 
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nem okozott hiperlipidémiát a vérplazmában, mely a megnövekedett összlipid tartalom 

következtében befolyásolhatja a vérplazma aktuális MDA tartalmát is (Dworschák et al., 

1988). A máj MDA tartalma a nátrium-szelenit hatására némiképp magasabb volt a kontroll 

csoporthoz viszonyítva a kezelési időszak első és 4. napján, de úgy tűnik, hogy a mérsékelt 

peroxidatív hatást a máj aktív antioxidáns védelme hatékonyan gátolta. A vérplazma GSH 

koncentrációja érdekes változást mutatott. Madárfajok esetében jól ismert az éhezés glutation 

szintézisre gyakorolt negatív hatása (Mézes és Oppel, 1995). Jelen kísérlet eredményei szerint 

azonban az éhezés glutation depletáló hatása időben eltolva jelentkezett. 

A vérplazma GSHPx aktivitásának szignifikáns mértékű csökkenésében a szelenit és a 

szelenát kezelés hatására egynapos különbség jelentkezett, valószínűleg a különböző szelén-

vegyületek eltérő, a GSH szintet csökkentő hatásának következtében. A GSHPx aktivitás 

szignifikáns mértékű csökkenése viszont feltételezhetően a ko-szubsztrát – jelen esetben a 

GSH – hiányának volt köszönhető. A glutation redox rendszer csökkent aktivitása (GSHPx) 

és mennyisége (GSH) következtében a vvs.-ekben kevésbé volt képes a káros szabad gyökök 

eliminálására, melyre a nátrium-szelenit kezelés hatására a kísérlet 4. napján a kontroll 

csoporthoz képest szignifikáns mértékben megnövekedett MDA koncentráció is utal. Hasonló 

hatást viszont a nátrium-szelenát kezelés nem idézett elő. 

A mért aszkorbinsav eredmények arra engednek következtetni, hogy a jelen kísérletben 

alkalmazott szervetlen szelénvegyületek ivóvízben történő többletadagolása viszonylag rövid 

időn belül aszkorbinsav depléciót idéz elő és/vagy gátolja annak májban történő szintézisét. A 

későbbiekben viszont a máj aszkorbinsav tartalma visszaállt a normál értékre, amely egy aktív 

kompenzációs mechanizmus meglétére utal. A szelén kezelésre adott eltérő időpontban 

bekövetkező válaszreakció – vagyis az aszkorbinsav tartalom csökkenésének – hátterében a 

szelenát és szelenit forma eltérő mértékű és intenzitású felszívódása és szervezeten belüli 

transzportja állhat. 

Megfigyelhető volt továbbá, hogy az ivóvízben adagolt szelén-kiegészítésre a vérplazma és a 

vvs. hemolizátum gyorsabban és érzékenyebben reagál, mint a máj. Az alkalmazott szelén 

mennyiség viszont, a kapott eredmények alapján, a májban időlegesen fokozta a glutation 

redox rendszer aktivitását, míg a vérplazmában és a vvs. hemolizátumban azonos időben már 

kedvezőtlen hatások mutatkoztak. 

Az alkalmazott szelénvegyületek, illetve -dózisok, intenzív tartási és takarmányozási 

körülmények között tartott intenzív brojler csirkék esetében az extenzív tartásmódban nevelt 

extenzív fajtához viszonyítva jelentősebb mértékű válaszreakciót indukáltak. A két szelén-
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forma hatása között is számottevő eltérést észleltem, amelynek feltételezett oka azok eltérő 

mértékű felszívódása és szervezeten belüli értékesülése.  

4.4. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenitnek és nátrium-szelenátnak a máj stacioner 
szabadgyök mennyiségére gyakorolt hatásának vizsgálata 

A szükségletet meghaladó mennyiségben az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit Gowdy és 

Edens (2005) vizsgálataihoz hasonló változásokat idézett elő a brojlercsirkék takarmány-

felvételében (a kezelés 3. és 4. napján a kontroll csoportban mért érték 30-40%-ára csökkent), 

az állatok testtömegében (szignifikáns mértékű csökkenés) és relatív májtömegében 

(szignifikáns mértékű emelkedés). A különböző szervetlen szelénvegyületekkel végzett 

kezelésekre adott, a máj aszkorbinsav koncentrációjában bekövetkező szignifikáns mértékű 

csökkenés, akárcsak a 4.3. fejezetben ismertetett azonos szelénvegyületekkel, -dózisokkal és 

azonos ideig végzett kísérletben, jelen vizsgálat során is megfigyelhető volt. A máj GSH 

tartalma a legtöbb mintavételi időpontban a kontroll csoporthoz képest szignifikáns 

mértékben nagyobb volt mind a nátrium-szelenittel, mind pedig a nátrium-szelenáttal végzett 

kezelés esetében. Ez utóbbi eredmény azért különösen érdekes, mert számos adat bizonyítja, 

hogy az éhezés hatására a máj glutation depói nagyon gyorsan kimerülnek. Úgy tűnik 

azonban, hogy amennyiben az éhezés fokozott szelén terheléssel, illetve az ezzel járó 

stresszhatással is jár, ez a csökkenés nem következik be. 

A kísérlet során alkalmazott szelénvegyületek közül a 96 órán át tartó szelénexpozíció egyik 

vegyület esetében sem növelte meg a máj stacioner szabad gyök tartalmát, ahogy az a 

szakirodalomban szereplő, döntően in vitro kísérletekre alapozott vizsgálatok (Seko et al. 

(1989), Spallholz, 1998), alapján várható lett volna. Ez feltételezésem szerint annak 

köszönhető, hogy az aktuális szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelénterhelés által 

indukált stressz a májban – a vizsgált időtartam alatt – fokozta az antioxidáns védelmet, így a 

glutation redox rendszer mennyiségét (GSH) és aktivitását (GSHPx), mely a kísérlet 

időtartama alatt hatékonyan eliminálta a keletkező szabad gyököket (a kontroll csoportétól 

szignifikáns mértékben nem különböző stacioner szabad gyök tartalom), és csökkentette a 

potenciálisan bekövetkező káros peroxidatív hatásokat (a kontroll csoportétól szignifikáns 

mértékben nem meghaladó MDA tartalom). 

4.5. A takarmányba magasabb koncentrációkban kevert szelenometionin (szelénnel dúsított 
élesztő) hatásának vizsgálata 

Az aktuális szükségletet jelentős mértékben meghaladó, a takarmányba kevert 

szelenometionin hatására a kezelt csoportok testtömege a folyamatosan és drasztikusan 

csökkent. Ennek oka, hogy a két kezelt csoportban az átlagos napi takarmányfelvétel a kísérlet 
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második napjától kezdődően jelentősen és dózisfüggő módon elmaradt a kontroll csoportban 

mért értékektől. A kísérlet során Hoffman et al. (1989) és O’Toole és Raisbeck (1997) tőkés 

récével végzett vizsgálatait megerősítve, a kontroll csoporthoz viszonyítva jelentős mértékű 

szelénkoncentráció-növekedést (a kontroll csoportban mért érték 3,84, illetve 4,03-szorosa) 

tapasztaltam a kezelések hatására a májban. Ugyanakkor a dózisfüggő különbséget a két 

csoport között vélhetően azért nem tudtam kimutatni, mert a nagyobb szelenometionin dózist 

fogyasztó állatok napi szelénfelvétele a 2. naptól kezdődően – a jelentősen csökkent 

takarmányfelvételnek köszönhetően – a kisebb dózist fogyasztó csoport értékére csökkent. 

A különböző szövetek MDA tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a vérplazma, illetve a 

vörösvérsejtek szintjén az alkalmazott dózisok mellett, bár azok klinikai tüneteket is okozó 

toxikózissal jártak, lényeges mértékű peroxidatív hatásokkal nem kell számolni, illetve azokat 

az antioxidáns védelmi rendszer hatékonyan eliminálni képes. A májban viszont, a korábban 

szervetlen szelénvegyületek itatásával elvégzett kísérletek eredményeivel ellentétben jelentős, 

majd szignifikáns mértékű peroxidatív folyamatokat indukált a szelén terhelés. 

A GSHPx aktivitás és a GSH tartalom között ebben a kísérletben is, az előzőekben bemutatott 

kísérletekhez hasonló (4.3. és 4.4. fejezet), de azokkal nem teljes mértékben egyező 

összefüggéseket állapítottam meg. Utóbbi megállapítás feltehető oka a glutation redox 

rendszer működésének változásában bekövetkező időbeli eltérés lehet. Vagyis a fokozott 

GSHPx aktivitás folyamatosan meríti ki a sejtek GSH készletét, amely megfelelő utánpótlás 

hiányában, illetve a repair enzimek, jelen esetben például az általam nem vizsgált glutation-

reduktáz aktivitásának változása miatt csökken. (A csökkent takarmányfelvétel következtében 

ugyanis feltehetően a NADPH ko-szubsztrát mennyisége is csökkent.) A folyamat elején 

azonban ez a hatás, valószínűleg részben e fent említett okok miatt, az általam alkalmazott 

módszerek érzékenységi szintjén még nem mutatható ki. Hoffman et al. (1989) tőkés récékkel 

nagy szeléntartalmú takarmányt etetve az általam kapott eredményekhez hasonlóan a 

vérplazma GSHPx aktivitásában szintén szignifikáns mértékű növekedést tapasztaltak. 

A máj GSH koncentrációjában megfigyelt változások – vagyis annak a kezelés teljes 

időtartama alatt a kontroll csoportét jelentősen meghaladó értékei – azért különösen 

érdekesek, mert számos adat bizonyítja, hogy az éhezés hatására a máj glutation depói nagyon 

gyorsan kimerülnek (Comporti, 1987). Úgy tűnik azonban, hogy amennyiben a csökkent 

mértékű takarmányfelvétel egyidejűleg fokozott szelén terheléssel, illetve az ezzel járó 

stresszhatással is jár ez a csökkenés nem következik be. Másrészt máj GSH tartalmának 

szignifikáns mértékű növekedése egyúttal hasonlóan szignifikáns mértékű GSHPx enzim 

aktivitás növekedést is eredményezett. Hoffman et al. (1989) tőkés récékben 6 hetes 
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szelénexpozíciót követően követően az általam kapott eredményekkel ellentétben a máj GSH 

koncentrációjában dózisfüggő, szignifikáns mértékű csökkenést tapasztaltak, míg a GSHPx 

aktivitásában nem tapasztaltak változást a szelenometionint 20, illetve 40 mg Se/kg 

takarmány koncentrációban etetve. Hivatkozott szerzők eredményei alapján viszont az általam 

vizsgált rövid távú hatásokra nem lehet következtetni. 

A kezelt csoportok vérplazmájának a kontroll csoporthoz viszonyított jelentősen meg-

emelkedett aszkorbinsav tartalmának az ad különös jelentőséget, hogy a második naptól 

kezdődően a kezelt csoportokba (különösen a nagyobb dózissal etetett csoportba) tartozó 

állatok gyakorlatilag már nem vettek fel takarmányt, így a vérplazma aszkorbinsav szintjének 

növekedése a szöveti depók folyamatos kimerülését eredményezhetette. Ismeretes, hogy az 

állati szervezet szöveteinek C-vitamin tartalma jelentős mértékben eltér, melyek közül a máj 

és a mellékvese közismerten C-vitamin raktározó szerv (Stabler és Kraus, 2003). Stressz 

körülmények között – mint arról Mahan et al. (2004) is beszámolnak – a mellékvese 

aszkorbinsav tartalma jelentős mértékben lecsökken. Kutlu és Forbes (1993) brojler csirkék 

esetében mutatták ki a stressz (kísérletükben a hőstressz) által előidézett megnövekedett 

aszkorbinsav koncentrációt a vérplazmában. A kezelt csoportokban a vérplazma aszkorbinsav 

tartalmának jelentős mértékű növekedését feltehetően a szelén terhelés hatására bekövetkező 

stresszhatás, illetve a szervezet arra adott válaszreakciója idézte elő. 

4.6. A takarmányba alacsonyabb koncentrációban kevert szelenometionin (szelénnel 
dúsított élesztő) hatásának vizsgálata 

Ebben a kísérletben a korábban azonos szerves szelénvegyülettel végzett kísérletemnél (4.5. 

fejezet) alacsonyabb, a gyakorlati életben előforduló, így pl. Latshaw et al. (2004) által leírt 

takarmányozási hibához (9,3 mg Se/kg takarmány) hasonló szelénkoncentráció (12,25 mg 

Se/kg takarmány) brojlercsirkékre gyakorolt hatását vizsgáltam. Jóllehet a testtömeg kg-ra 

vonatkoztatott szelénfelvétel, a takarmányfelvételben mutatkozó kisebb mértékű csökkenés 

miatt, a korábban bemutatott lényegesen nagyobb szelénkoncentrációjú takarmányt (24,5 mg 

Se/kg takarmány) fogyasztó állatokénak közel 82%-a volt, a vizsgálat időtartama alatt az 

átlagos napi takarmányfelvételben ennek ellenére sokkal kisebb mértékű csökkenést 

tapasztaltam. Ennek következtében sem a szelenometioninnal kezelt, sem pedig a 

takarmánymegvonásban részesült állatok testtömege nem csökkent szignifikáns mértékben a 

kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva. A szükségletet meghaladó mértékű szelénfelvétel 

a máj szeléntartalmában jelentős, 3,2-szeres növekedést idézett elő a kontroll csoporthoz 

képest. A vizsgált szövetekben a lipidperoxidációs folyamatok intenzitására utaló MDA 

tartalom a szelénterhelés következtében nem mutatott jelentős, statisztikailag is igazolható 
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emelkedést, mely véleményem szerint az antioxidáns védelmi rendszer fokozott működésére, 

illetve aktivitására vezethető vissza. Így például a korábbi vizsgálataim során is tapasztalt 

jelenségre, mely szerint a szükségletet lényegesen meghaladó mennyiségű szelénfelvétel 

következtében megnő a máj GSH tartalma a kontroll csoporthoz viszonyítva, mely jelen 

vizsgálat teljes időtartama alatt megfigyelhető volt. A ko-szubsztrát többlet hatására pedig, a 

korábban már szintén észlelt, GSHPx aktivitás jelentős mértékű növekedését is kimutattam. 

A vizsgált klinikai kémiai paraméterek közül a jelentős mértékű szövetkárosodásra utaló 

enzimek (ALT, AST és LDH) aktivitásában – a korábbi irodalmi adatok alapján felállított 

munka-hipotézisemmel ellentétben – a vizsgálat időtartama alatt szelénterhelés hatására nem 

jelentkezett szignifikáns mértékű emelkedés a kontroll csoporthoz képest.Ennek feltételezhető 

oka az lehet, hogy a szelénterhelés, illetve ennek hatásvizsgálata – a legtöbb irodalmi adattól 

eltérően – viszonylag rövid ideig, 96 óráig tartott. 

Vizsgálataim alapján tehát levonható az a következtetés, hogy amennyiben 3 hetes életkorú 

brojlerek az általam alkalmazott szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztják, a vizsgált 

időtartam (96 óra) alatt a májszövetben nem történnek olyan mértékű károsodások, melyek 

ezen biokémiai paraméterek vizsgálatával kimutathatók lennének. 

4.7. A takarmányba kevert nátrium-szelenit hatásának vizsgálata 

A takarmányba kevert, az aktuális szükségletet jelentős mértékben meghaladó nátrium-

szelenit etetésekor a májminták átlagos szelénkoncentrációja a kezelt csoportokban a vizsgálat 

időtartama alatt a kontroll csoportban mért érték 2,60, illetve 2,97-szeresére nőtt. A nátrium-

szelenit kezelés hatására az állatok átlagos napi takarmányfelvétele rövid időn belül, jelentős 

mértékben csökkent, melynek következtében a kísérlet végére a kezelt csoportok átlagos 

testtömege szignifikáns mértékben kisebb volt, mint a kontroll. Az általam megfigyeltekhez 

hasonló változásokat írt le Gowdy és Edens (2005) különböző dózisú (0,3; 0,6; 1,2; 5; 10 és 

15 mg Se/kg takarmány) nátrium-szelenittel és szelénnel dúsított élesztővel végzett kísérlete 

során, akik a keléstől a 21. életnapig tartó vizsgálat során a nátrium-szelenit esetében 0,6 mg 

Se/kg takarmány szelénkoncentráció felett a testtömeg és a limfoid szervek tömegének 

jelentős csökkenését figyelték meg, míg a relatív májtömeg megemelkedett.  

A szervetlen szelénkiegészítések esetében a máj malondialdehid koncentrációjában, jóllehet 

azok a kezelés teljes időtartama alatt meghaladták a kontroll csoportban mért értékeket, 

szemben a szelenometioninnal végzett kezeléssel (4.5. fejezet) nem mutatkoztak jelentős, 

szignifikáns mértékű különbségek. A pair-fed kontroll csoportok májának malondialdehid 

tartalma ugyanakkor – feltehetően a glutation redox rendszer csökkent mennyiségének és 
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aktivitásának köszönhetően – a legtöbb mérési időpontban szignifikáns mértékben meghaladta 

mind a kezeletlen kontroll, mind pedig a hozzájuk tartozó kezelt csoportok esetében mért 

értékeket. 

A pair-fed kontroll csoport esetében jól megfigyelhető az éhezés következtében jelentkező 

glutation depléció a májban, melyről Mézes és Oppel (1995) is beszámolt, hiszen a GSH 

koncentráció a kísérlet 48. órájától kezdődően jelentősen, a 72. órai mintavételkor pedig már 

szignifikáns mértékben elmaradt a kontroll csoportban mért értékektől. A nátrium-szelenittel 

kezelt csoportokban ugyanakkor a máj homogenizátum GSH koncentrációja a kísérlet teljes 

időtartama alatt – hasonlóan Hoffman et al. (1989) vizsgálataihoz – meghaladta a kontroll 

csoportban mért értékeket. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy amennyiben a csökkent 

takarmányfelvétel fokozott szelénfelvétellel társul, a májban a glutation depléció nem 

következik be, ami a GSH szintézisében és/vagy oxidációjában, illetve a GSSG redukciójában 

a szelén toxikózis hatására bekövetkező jelentős mértékű változásokat valószínűsít. 

A vérplazma és a vörösvérsejt homogenizátum GSHPx aktivitása szoros összefüggést 

mutatott a GSH tartalom változásával. Azokban az esetekben, amikor a pair-fed kontroll 

csoportban a kezelt csoportokhoz képest alacsonyabb GSH tartalmat mértem, a GSHPx 

aktivitás is alacsonyabb volt. 

Hasonlóan a vérplazmában és a vörösvérsejt homogenizátumban tapasztaltakhoz a máj 

esetében is kimutatható a szoros összefüggés az enzimaktivitás és a GSH koncentráció között, 

így a kezelt csoportokban a kontroll csoportot meghaladó GSH tartalomhoz – vélhetően a 

megnövekedett ko-szubsztrát mennyiség következtében - nagyobb enzimaktivitás is társult. 

4.8. Az afrikai harcsa fajjal végzett vizsgálatok 

A vizek oldott szeléntartalmának akár szelenit, akár szelenát formájában történő jelentős 

mértékű megnövekedése, rövid időszak alatt (48 óra) átlagosan 10 cm testhosszúságú afrikai 

harcsában klinikai tünetekkel is járó toxikózist nem idéz elő. Az elvégzett biokémiai 

vizsgálatok eredményei alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a vízben oldott nagy 

mennyiségű szelén, annak kémiai formájától (oxidációs fokától) és mennyiségétől függően 

hatást gyakorol a szervezetben zajló lipidperoxidációs folyamatokra, illetve terheli a biológiai 

antioxidáns rendszeren belül a jelen vizsgálat során nyomonkövetett glutation redox rendszert. 

Az eltérő szelén formák esetében észlelt, statisztikailag is bizonyítható mértékű, esetenként 

azonban különböző irányú változások hátterében a szelenit és a szelenát forma eltérő 

felszívódási és szervezeten belüli értékesülési hatékonysága állhat. Számos megfigyelés 

szerint (Mézes et al., 1999) a szelenit forma hatékonyan felszívódik és viszonylag hosszú időn 
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át tárolódik is a szervezetben egyes szeléntartalmú fehérjékhez kötött formában, míg a 

szelenát felszívódási hatékonysága jobb ugyan az előzőnél, ugyanakkor gyorsabban ki is ürül 

a szervezetből  

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján a szelénterhelés hatására, különösen abban az 

esetben, ha az szelenit formában történt, számolni kell a lipidperoxidációs folyamatok 

intenzitásának fokozódásával úgy a kopoltyúban, mint a májban. Emellett, bizonyos időbeli 

eltéréssel, amely a szelénvegyületek eltérő intenzítású és hatékonyságú felszívódásával és 

szervezeten belüli transzportjával magyarázható, az izomszövetben is ki lehetett mutatni az 

oxidatív stressz jelenlétét. Ez azonban erősen dózisfüggő volt és csak a legnagyobb 

dózisoknál lehetett, a két vegyület eltérő felszívódási hatékonysága miatt szintén egymáshoz 

képest időbeli csúszással, kimutatni. A szelén terhelésre bekövetkező oxidatív stressz 

jelenlétét az egyes szövetekben az is bizonyítja, hogy az ilyen hatások elleni védelmet 

biztosító antioxidáns védőrendszer egyik fontos elemének a GSH-nak a mennyisége 

esetenként jelentősen csökkent. A két szelénvegyület között az egyes szövetekben mért 

változásokban jelentős eltéréseket lehetett tapasztalni. Amíg ugyanis a kopoltyúban, amely 

teljes mértékben kifejlődött kültakaróval rendelkező és nem táplálkozó halaknál feltehetően a 

szelén felszívódásának helye, az egyébként általánosan toxikusabbnak tartott szelenit forma 

hatása érvényesült először, bizonyítva annak kedvezőtlen hatását, addig a májban, amely 

hatékony felszívódást követően hatékony transzportot is feltételez, először a szelenát forma 

hatása érvényesült. Úgy tűnik emellett, hogy a jelentős oxidatív stressz-hatásoknak kitett 

szövetekben (kopoltyú, máj) az antioxidáns rendszer hatékonyabban reagál a változásokra, 

mint az izom, ahol a GSH tartalom lényegében nem változott, holott az oxidatív stressz 

jelenlétét a MDA tartalom mérésével ki lehetett mutatni. 

A két szervetlen szelénvegyület nagyobb dózisai esetében a máj GSH tartalmában jelentkező 

ellentétes irányú változások hátterében feltételezhetően az áll, hogy a xenobiotikum-

expozíciója – legalábbis annak kezdeti időszakában – egyben az antioxidáns védőrendszer 

működését is aktiválja annak érdekében, hogy a lipidperoxidációs folyamatokat a fiziológiás 

szint körüli értéken tartsa. A xenobiotikum terhelés a GSHPx aktivitás emelkedését, 

legkifejezetten a májban és a GSH koncentráció növekedését is előidézte. Ali et al. (2004) 

vizsgálatai szerint a környezetből származó toxikus anyagok a halak szervezetében poten-

ciálisan lipidperoxidációt indukálhatnak, melyek közül véleményük szerint a kopoltyú tekint-

hető a lipidperoxidáció szempontjából leginkább kitett szervnek. Vizsgálataim eredményei ezt 

a szelénre vonatkozóan is megerősítették.  
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4.9. A ponty fajjal végzett vizsgálatok 

Az általam ponty fajjal végzett szelénterheléses vizsgálatok eredményei alapján levonható az 

a következtetés, hogy a víz oldott szelén tartalmának változása, amennyiben az szelenit 

formájában és az általam alkalmazott koncentrációkban történik, rövid – jelen esetben 48 óra 

– időszak alatt átlagosan 10-15 cm testméretű egynyaras pontyban klinikai tünetekkel is járó 

toxikózist nem idéz elő. Az elvégzett biokémiai vizsgálatok eredményei alapján ugyanakkor 

megállapítható, hogy a vízben oldott nagy mennyiségű szelén, annak mennyiségétől függően 

hatást gyakorol a szervezetben zajló lipidperoxidációs folyamatokra, illetve terheli a biológiai 

antioxidáns rendszeren belül a jelen vizsgálat során nyomon követett glutation redox 

rendszert. 

Hasonlóan a afrikai harcsával végzett vizsgálataim eredményeihez megállapítható, hogy a 

vízben oldott nagy mennyiségű szelenitet a ponty is képes kopoltyúlemezeiken keresztül 

felvenni, amely statisztikailag is igazolható változásokat (a lipidperoxidációs folyamatok 

fokozott intezitása) idézett elő a vizsgált szövetekben, különösen a kopoltyúban és a májban. 

A szelén terhelésre bekövetkező oxidatív stressz jelenlétét a GSH tartalom csökkenésével is 

detektálni lehetett. A jelentős oxidatív stresszhatásoknak kitett szövetekben (kopoltyú, máj) a 

vizsgálat eredményei alapján az antioxidáns rendszer hatékonyabban reagált a változásokra, 

mint az izom. A GSH tartalom csökkenése akkor és azokban a szövetekben, ahol és amikor ez 

a hatás kimutatható volt kihatott a GSHPx aktivitására is, lévén a GSH az enzim ko-

szubsztrátja, így annak hiánya következtében csökkent az enzim aktivitása is. 

Az eredményekből levonható az a következtetés, hogy bár a ponty szervezete érzékenyen 

reagál ugyan egyes környezeti ártalmak, így a vizek oldott szelén tartalmának növekedésére 

és az egyes szervekben lipidperoxidációs folyamatokat is indukálhat, de ugyanakkor képes is 

ezen hatások leküzdésére, részben a biológiai antioxidáns, ezen belül a glutation redox 

rendszeren keresztül. 
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
1. Megállapítottam, hogy nátrium-szelenittel végzett szelénterhelés során a brojlercsirkék 

májának relatív tömege szignifikáns mértékben megnőtt és ez a hatás még azonos 

mennyiségű takarmányt fogyasztó (pair-fed), de szelénnel nem terhelt madarakkal 

szemben is megnyilvánult, tehát az egyértelműen a szelén toxikózis eredménye. 

2. Megállapítottam, hogy szubletális dózisú szelénterhelés hatására, történjen az akár 

szervetlen, vagy szerves formában szignifikáns mértékben rövid időn belül csökken a 

brojlercsirkék takarmányfelvétele, majd ennek hatására az élőtömeg. 

3. Brojlercsirkékkel végzett vizsgálataim során megállapítottam, hogy amennyiben az éhezés 

szubletális dózisú szelénterheléssel társul, úgy a májban nem jelentkezett a glutation-

depléció jól ismert jelensége, és ez a hatás azonos mennyiségű takarmányt fogyasztó 

(pair-fed), de szelénnel nem terhelt madarakkal szemben is megnyilvánult. 

4. Szervetlen szelénvegyületek szubletális dózisainak prooxidáns hatását vizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy brojlercsirkék májában rövid idejű expozíció (96 óra) során még EPR 

spektroszkópia alkalmazásával sem mutatható ki szignifikáns mértékű változás a máj 

stacioner szabad gyök mennyiségében, tehát a szelén toxikózis elsődleges oka nem a 

fokozott oxigén szabadgyök termelés. 

5. Elsőként írtam le az irodalomban egyes szervetlen szelénvegyületeknek a természetes 

vizek szelénkoncentrációját jelentős mértékben meghaladó, de szubletális koncent-

rációkban történő adagolásának hatását egyes szövetek glutation redox rendszerére, 

valamint a lipidperoxidációs folyamatok intenzitására afrikai harcsa és ponty fajban. 

6. Az afrikai harcsa és a ponty nátrium-szelenit formájában történt szelénterhelésre adott 

válaszreakcióit összehasonlítva megállapítottam, hogy a malondialdehid tartalom a 

pontyban erőteljesebb növekedést mutatott mindhárom vizsgált szövetben, míg a redukált 

glutation tartalomban – a kopoltyú kivételével – mindkét halfajban azonos irányú és 

mértékű változásokat indukált a szelénterhelés. A kopoltyúban ugyanakkor a ponty 

esetében markánsabb és gyorsabban bekövetkező változásokat mértem. A glutation-

peroxidáz enzim aktivitása a kopoltyú- és az izomszövetben a pontyban, míg a 

májszövetben az afrikai harcsában mutatott azonos mértékű és időtartamú szelénterhelés 

esetében jelentősebb mértékű változásokat. 
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