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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

Mintegy 600 millió évvel ezelőtt hatalmas változás történt Földünk életében. Ekkorra nőtt 

meg a légkör oxigén koncentrációja olyan mértékűvé, hogy lehetővé tette az aerob létet. E 

létnek számos előnye (hatékonyabb energiafelhasználás) mellett ugyanakkor árnyoldala is 

jelentkezett. Az oxigén eredetű szabad gyökök – melyek részben endogén eredetűek, vagyis 

az állati szervezet saját anyagcseréje során keletkeznek – állandó támadást folytatnak a sejtek 

ellen. E támadások, vagy más szóval az oxidatív stressz következtében – hatékony védelmi 

rendszer hiányában – a sejtek szerkezete, a sejtorganellumok olyan mértékben károsodnának, 

amely lehetetlenné tenné azok normális működését, akár pusztulásukat is okozva. 

Ugyanakkor az oxigén eredetű szabadgyök-képződéssel járó folyamatok olyan létfontosságú 

fiziológiás folyamatokhoz szükségesek, mint a membránok átépülése vagy az apoptózis. 

Az oxidatív folyamatok fiziológiás szinten tartásához, a szervezet oxigén okozta 

károsodásait megakadályozandó az évmilliók során az élővilágban kialakult egy 

összehangoltan működő antioxidáns védelmi rendszer, mely egyrészt enzimekből, másrészt 

kis molekulatömegű antioxidáns vegyületekből áll. 

Az élő szervezetben azonban kialakulhatnak olyan körülmények, melyek ezen antioxidáns 

védelmi rendszer kapacitását meghaladó mennyiségű szabadgyök-képződést eredményeznek, 

oxidatív stressz-állapotot hozva létre. 

A disszertációm témáját képező szelén, az antioxidáns védelmi rendszer enzimatikus 

részében kiemelkedő fontossággal bíró enzimcsalád, a szelénfüggő glutation-peroxidázok 

aktív centrumát alkotó, az állati szervezet számára esszenciális mikroelem. 

Többletadagolása ugyanakkor a klinikai tünetek mellett az antioxidáns védelmi rendszert is 

terheli. Bizonyos szelénkoncentráció felett ugyanis a szelénfüggő glutation-peroxidázok 

aktivitása tovább már nem növelhető, sőt csökkenést mutat (Gaál, 1998), míg egyes 

szelénvegyületek (pl. a nátrium-szelenit) közvetlenül szabadgyökképző (prooxidáns) hatásúak 

is lehetnek (Spallholz, 1998). 

Jóllehet hazánk talajai szelénben inkább a szegényebbek közé sorolhatók, a világ számos 

területén előfordulnak a talajok nagy szelén tartalma által előidézett toxikózisok. Ezek egy 

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

felvett szelénmennyiség idéz elő mérgezést gazdasági állatainkban, a toxikózisok más része 

viszont kapcsolatba hozható az ember környezetszennyező, illetve nem megfelelően folytatott 

mezőgazdasági tevékenységével. A szelénben gazdag talajok öntözésével, az öntözővízzel 
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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 környezetszennyezés 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 legtöbb esetben a szelén toxikózis a keveréktakarmány előállítás során 

bekövetkező technológiai hibákból ered. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a szelénhiány 

kivédése 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 esetében előfordultak. 

Takarmányozási hibákból eredő akut szelénmérgezést sertéseknél és brojlercsirke 

állománynál Sályi és munkatársai (Sályi et al., 1988; Sályi et al., 1993), fácánok esetében 

Latshaw és munkatársai (Latshaw et al., 2004) írtak le. 

 

Vizsgálataim alapvető célja annak meghatározása volt, 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. 

A vizsgálataim további célja volt annak felmérése, hogy az eltérő kémiai formában adagolt 

szelénvegyületek (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 továbbá arra is választ kerestem, hogy 

az antioxidáns védelmi rendszer általam vizsgált paraméterei (redukált glutation koncentráció, 

glutation-peroxidáz aktivitás) alkalmasak-e a szelénexpozíció hatására bekövetkező 

prooxidáns hatások biomarkereinek, vagyis változásuk irányából és mértékéből 

megjósolható-e az esetlegesen fellépő oxidatív stressz, illetve annak súlyossága. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

Jóllehet a szelént nem is olyan régen – kevesebb, mint 200 éve – fedezték fel, az elmúlt 50 

évben a mikroelem kutatások homlokterébe került. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy az állati 

szervezetben számos szeléntartalmú fehérje és enzim aktív centrumában jelen van, amelyek 

jelentős szerepet töltenek be a szervezetben az oxigén szabad gyökök elleni biológiai 

antioxidáns védelemben. 

2.1. A szelén 

2.1.1. A szelén felfedezésének története, kémiája 

A szelént 1817-ben Jöns Jacob Berzelius svéd kémikus fedezte fel, aki az új elemet 

Szelenéről a görög Holdistennőről nevezte el (McKenzie et al., 1998). 

A szelén a periódusos rendszerben a VI. főcsoportban, az oxigén csoportban található. A 

természetben 6 főbb stabil izotópjából a 80Se (49,6%) és a 78Se (23,8%) a két leggyakoribb. 

A földkéregben viszonylag ritka, átlagos mennyisége 0,1 mg/kg, amelynek alapján 

gyakoriságát tekintve az 54. elem. Nagyobb lelőhelyei nincsenek, a talajokban főként a piritek 

kilúgzásakor marad vissza és dúsul fel (Kádár, 1998). 

A szelén kémiailag és ennek következtében tulajdonságaiban is a periódusos rendszerben 

felette elhelyezkedő kénhez hasonlít. A természetben a szelén szervetlen formákban 

különböző oxidációs állapotban, így szelenátokként (Se6+), szelenitekként (Se4+), elemi 

szelénként (Se0) és szelenidekként (Se2-) fordul elő. E szelénvegyületek közül a szelenátok a 

szulfátokhoz, a szelenitek a szulfitekhez, míg a szelenidek a szulfidokhoz hasonlítanak. 

A szelenátok (Se6+) – hasonlóan a szulfátokhoz – vízben viszonylag jól oldódnak, így a 

növények által könnyen felvehetők, míg az elemi szelén (Se0) oldhatatlannak tekinthető. A 

nehézfémek szelenid vegyületei szintén oldhatatlanok (Kádár, 1998).  

A szelénről és vegyületeiről legkorábban veszélyes, mérgező voltuk derült ki (1930), majd 

1943-ban rákkeltő hatásukról is beszámoltak. 

Azt, hogy a szelén az állati szervezet számára esszenciális mikroelemnek tekinthető Schwarz 

és Foltz (1957) kísérletei bizonyították, amikor sikeresen alkalmazták E-vitamin hiányos 

patkányok májnekrózisának megelőzésére. 

Természetesen erre az elemre is igaz Paracelsus (1493-1541) bölcs megállapítása, miszerint 

„Minden anyag mérgező: nincs olyan anyag, amely ne lenne méreg. A gyógyszert a méregtől 

csak dózisának nagysága különbözteti meg” (Sherman és Black, 1993). Így a szelén 
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esszenciális, illetve potenciálisan toxikus volta függ annak koncentrációjától és kémiai 

formájától. 

2.1.2. A szelén a talajban és a növényekben 

A szelén Földünk talajaiban rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg. Átlagosan 0,1-0,2 mg/kg 

koncentrációban fordul elő, bár vannak olyan szelénben gazdag ún. szelenofer talajok, 

amelyekben több száz mg/kg Se-koncentrációt is mértek. Ugyanakkor a Föld számos pontján, 

így a skandináv országokban, Új-Zélandon, továbbá hazánk déli megyéiben is rendkívül 

alacsony szeléntartalmú talajokat találhatunk. 

Átlagos szeléntartalmú talajokon élő, illetve ott termesztett növények 0,1-2 mg/kg 

koncentrációban tartalmazzák a szelént (Schrauzer, 2003). Ismertek ugyanakkor olyan, 

szelenofer talajokon élő, ún. szelén-indikátor növények (így például az Astragallus /csüdfű/, 

Conopsis, Xylorhiza, Oonopsis, Stanleya fajok), melyek nagy mennyiségben (akár 1000–

15000 mg/kg sz.a. koncentrációban) képesek a szelént a talajból felvenni és akkumulálni 

azáltal, hogy – a többi növénnyel ellentétben – döntően olyan fehérjékbe nem beépülő (ún. 

nem proteinogén) aminosavakat szintetizálnak (pl. Se-metil-SeCys, Se-cisztationin, γ-

glutamil-Se-metil-Cys), amelyek megkötik a szelént, így csökkentve annak fitotoxikus hatását 

(Szabó et al., 1993; Whanger, 1994; Schrauzer, 2003). 

A Se-indikátor növények nagy oldható Se-tartalmú talajokon, elsősorban száraz, arid klíma 

alatt és lúgos kémhatású területeken fordulnak elő (Szabó et al., 1993). A Földön sokhelyütt 

található ilyen terület, így például Kínában (Hubei tartományban), India területén (Haryana 

állam), az USA számos államában (Dél-Dakota, Észak-Dakota, Nebraska, Kansas, Colorado, 

Utah, Arizona és Új-Mexikó), Kanadában, Kolumbiában, Venezuelában és Dél-Afrikában 

(Amdur et al., 1993; Whanger, 1994). 

2.1.3. A szelén útja a talaj-növény rendszerben 

A növények szeléntartalmát rendkívüli mértékben meghatározza termőhelyük talaja. Savas, 

redukáló és szerves anyagban gazdag talajban a nem mobilis és felvehetetlen szelenid (Se2-) 

és az elemi szelén (Se0), míg lúgos, oxidatív, jól szellőzött talajokban a mobilis szelenit 

(SeO3
2-) és a szelenát (SeO4

2-) formák uralkodnak (Kádár, 1998). 

A növények a szelént szelenát, szelenit és szerves formában egyaránt képesek felvenni. Zayed 

et al. (1998) vizsgálatai szerint a növények levelei akkor akkumulálják a legnagyobb 

mennyiségű szelént, ha az szelenát formában van jelen a talajban. 
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A nem Se-indikátor növények a felvett szelént döntően szelenometionin (SeMet) formába 

alakítják át, majd fehérjéikbe építik be a metionin helyére. Ezekben a növényekben SeMet 

akár a növény Se-tartalmának 50%-át is meghaladhatja, míg a szelenocisztein (SeCys), a 

metil-Se-Cys, a γ-glutamil-Se-metil-Cys nem fordul elő jelentős mennyiségben a növényi 

fehérjékben, függetlenül a talajok Se-tartalmától (Tapiero et al., 2003). 

A növényekben a SeMet bioszintézise a Met analógiájára SeCys-en és szelenocisztationon 

keresztül történik. 

A SeMet növényi fehérjékbe történő nem specifikus beépülését az teszi lehetővé, hogy a 

tRNSMet nem tesz különbséget a Met és a SeMet között. A SeMet beépülése a polipeptid 

láncba általában nem idéz elő lényeges változást az adott fehérje szerkezetében, ezzel 

szemben, ha a Cys helyére SeCys épül be, az megváltoztatja az adott fehérje szerkezetét. 

Emiatt a növények SeCys tartalma a SeMet-nal ellentétben még szelénben gazdag talajon 

termesztett növények esetében is csak mérsékelten emelkedik, majd tetőzik (Schrauzer, 2003). 

A szelén toxikózist megakadályozandó a növények a szelént metilszelenidek (pl. az illékony 

dimetil-szelenid), trimetilszelenónium ion és különböző szeleno-aminosavak formájában 

távolítják el a szervezetükből (Pyrzynska, 2002). 

A talaj szerves anyagaihoz kötött szelén nem mobilis, és döntően csak egyes indikátor 

növényfajok képesek felvenni. Ezek a növényfajok viszont egyúttal Se-transzformátoroknak 

is tekinthetők, mivel pusztulásuk és a talajban való lebomlásuk után kiváló Se-forrásul 

szolgálnak más növények számára. A talajtulajdonságok megváltozásával (pl. elsavanyodás) a 

talajban az egyes szelénformák átalakulhatnak egymásba (Kádár, 1998). A talajok 

elsavanyodása során ugyanis a talajban levő magasabb oxidációs fokú szelénformák nem 

vízoldékony, így a növények számára felvehetetlen elemi szelénné (Se0) és szeleniddé (Se2-) 

redukálódnak. Az anaerob baktériumok által végzett biológiai metiláció következtében az 

illékony vegyületekké (pl. dimetil-szeleniddé) átalakult szelén el is távozhat a talajból, 

jellegzetes fokhagyma szagot árasztva (Pyrzynska, 2002). A légkörből kimosódó szelén 

viszont 1-2 g/ha/év mennyiségben akár növelheti a talajok Se-tartalmát (Kádár, 1998). 

A szelenátok kevésbé kötődnek meg a döntően negatív töltésű talajkolloidokon, ezért 

könnyen kimosódhatnak. Így például a vulkáni talajok kilúgzása következtében az ilyen 

termőhelyen élő növények Se-tartalma is rendkívül alacsony. 

Földünkön számos helyen – így pl. Skandináviában, Ausztrália arid területein, Új-Zélandon, 

ÉK-Kínában, É-Koreában, Nepál és Tibet területén – a talajok alacsony felvehető Se-tartalma 

következtében a növényeken keresztül az egész táplálékláncban megfigyelhető a Se-hiány 

(Tapiero et al., 2003). Patócs (1990) és Gondi (1991) vizsgálatai szerint hazánkban a 
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szelénhiányos területek a savanyú talajokhoz köthetőek, ahol mind a talajok mobilis Se 

készlete, mind pedig a növények Se-tartalma alacsony. Mivel talajaink fele a szántott rétegben 

savanyú és az elsavanyodás az elmúlt évtizedekben előrehaladt, hazánkban a jövőben a Se-

hiány növekedésével kell számolni. 

2.1.4. A szelén az élővizekben 

A folyóvizekben a szelén 0,016-20 μg/l, az állóvizekben és tavakban 0,1-1,85 μg/l 

koncentrációban fordul elő (Edmonds és Morita, 2000). Kovács et al. (1984) mérései alapján 

a Balaton vizének szelénkoncentrációja 0,07-0,58 μg/l. 

Az emberi tevékenység (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, tüzelés) általában növeli a szelén 

mennyiségét a környezetben. Jelentős környezetvédelmi problémát okozhat a fosszilis 

tüzelőanyagokkal működő hőerőművek szennyvíziszapjának helytelen kezelése, a 

hőerőművekből kikerülő, a füsttel távozó hamu kilugzása, illetve az arid és szemiarid, 

szelénben gazdag, talajok öntözése és a nagy szelénkoncentrációjú öntözővíz élővizekbe 

kerülése (Hodson, 1988; Terry et al., 2000). Az USA Tudományos Akadémiájának 

közleménye az ember környezetkárosító tevékenység következtében jelentősen 

megemelkedett (9 mg Se/l) édesvizi szelénkoncentrációról is beszámolt (NAS/NRC, 1976). A 

fent említett környezetszennyező folyamatok a Föld számos pontján növelték meg az élővizek 

szelénkoncentrációját és idéztek elő szelénmérgezést a vízi ökoszisztémákban (így pl. 

halakban és vízimadarakban), emellett humán egészségügyi szempontból is aggályosak (pl. 

magas Se-tartalmú halhús fogyasztása különösen kisgyermekek és terhes nők esetében).  

2.2. A szelén az állati szervezetben 

2.2.1. Felszívódása, anyagforgalma, kiválasztása 

A szelén különböző formái eltérő módon és hatékonysággal szívódnak fel a 

bélcsatornában. Az elemi szelén (Se0) gyakorlatilag nem szívódik fel, míg a szelenit (Se4+) 

hatékony felszívódásának helye az epésbél (duodenum) (Amdur et al., 1993). A szelenit 

felszívódása Na+-ionoktól függetlenül, egyszerű diffúzióval valósul meg (Wolffram et al., 

1986) és – a szelenáttal ellentétben – nem függ a szulfátok és más oxianionok jelenlététől 

(Ardüser et al., 1986). Izolált kefeszegély membránnal végzett vizsgálatok szerint ugyanakkor 

a szelenit nagymértékben kötődik a bélbolyhok membránjának felületéhez. Ennek 

magyarázata a szelenitnek a bélbolyhok membránjában jelenlevő tiol-csoportokkal való 

reakciója (Mykkänen és Wasserman, 1990). Wolffram et al. (1985) vizsgálatai alapján a 

szelenát (Se6+) felszívódásának mértéke perfundált ileumból jelentősen meghaladja a 
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szelenitét. Ez a különbség a koncentráció grádienssel szembeni aktív transzport 

mechanizmusnak köszönhető, mely a Na+-ionok ko-transzportjával valósul meg. Ugyanakkor 

ez a transzport mechanizmus nem kizárólag a szelenát felszívódásában játszik szerepet, emiatt 

a szelenát felszívódása során antagonizmus áll fenn a szulfátokkal, kromátokkal és 

molibdátokkal (Ardüser et al., 1986; Wolffram et al., 1988). 

A SeMet viszont a vékonybélből Na+-függő semleges aminosav transzport rendszeren 

keresztül szívódik fel, így a Met és más aminosavak is kompetitív módon gátolják azt 

(Vendeland et al., 1994; Tapiero et al., 2003). 

Mindezek mellett a szelén – az emésztőrendszert kikerülve – a légutakon át (ahogy arról 

Medinsky et al. (1981) patkányokon végzett vizsgálataik során beszámoltak), vagy halaknál a 

kopoltyún és a bőrön keresztül is felszívódhat (Hodson és Hilton, 1983). 

A szerves szelénformák felszívódásának mértéke közel azonos, hasznosulása viszont 

lényegesen jobb, mint a szervetleneké. Ezt támasztják alá Thomson és Stewart (1973) 

patkányokon végzett vizsgálatai. A szerzők 91-93%-os felszívódást figyeltek meg a szelenit 

esetében, míg a SeMet felszívódása 95-97%-os volt. Whanger (1998) humán vizsgálatai 

szerint a szelén SeMet formában hatékonyabban (95-97 %) szívódik fel, mint szelenitként 

(44-70%). Meg kell említeni viszont, hogy alacsony Met-tartalmú takarmány etetésekor a 

SeMet jelentős része a szövetek szelenofehérjéibe épül be, és csak kisebb hányada vesz részt a 

fontos funkciót betöltő szeléntartalmú enzimek szintézisében. 

A szerves szelénformák szövetekbe történő hatékonyabb beépülését bizonyították Butler et al. 

(1990) rhesus majmokon végzett vizsgálatai is. Egy évig tartó kísérletük során a májban 

háromszor nagyobb szeléntartalmat mértek SeMet itatásakor (0,25 mg Se/l), mint azonos 

dózisban adagolt nátrium-szelenit esetében. Hasonló eredményre jutottak Deagen et al. 

(1987), akik patkányokban 1,3-szorosára növekedett szeléntartalmat mértek 2 mg/kg 

takarmány SeMet etetésekor a nátrium-szelenittel és a SeCys-nel szemben. Patkányok 

esetében az intraperitoneálisan injektált, radioaktívan jelölt szelenit a cerebellumból, az 

agyféltekékből és a gerincvelőből rendkívül gyorsan eliminálódott (70%-a 48 órán belül), míg 

az azonos dózisban adagolt radioaktívan jelölt SeMet esetében csak 20-30%-os volt annak 

mértéke az injektálást követő két napban (Grønbaek és Thorlacius-Ussing, 1992). Emiatt, a 

szelénkiegészítés szempontjából a SeMet előnyösebb kémiai formának tekinthető, mint a 

szelenit vagy a szelenát (Tinggi, 2003). 

A SeMet 4-szer hatékonyabbnak bizonyult a szelenitnél csirkék pancreas fibrózisának 

megelőzésében, az exudatív diathesis elleni védelemben ugyanakkor kevésbé bizonyult 

hatékonynak (Cantor és Scott, 1975). 
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Az 1. ábrán a felvett szelén szervezeten belüli metabolizmusát mutatom be vázlatosan. 

Daniels (1996) szerint a szelénnek két nagy tárolóhelye (pool-ja) van a szervezetben, melyek 

feltöltése függ a takarmánnyal elfogyasztott szelén szervetlen, illetve szerves formájától. Az 

egyik ilyen tárolóhely – melyet kicserélhető metabolikus tárolóhelynek (exchangable 

metabolic pool) neveznek – intermedier termékeket foglal magába. Ilyenek pl. a 

szelenát/szelenit redukciójakor keletkező termékek, az endogén úton szintetizált 

szelenofehérjék, valamint a szelenid metilációjakor létrejövő termékek (pl. metilszelenol, 

dimetil-szelenid, trimetil-szelenónium ion). Ez a tárolóhely szolgáltatja a funkcionális 

szelenofehérjék szintéziséhez szükséges szelént. A másik tárolóhely – melybe a 

szelenometionint tartalmazó fehérjék tartoznak – a szelén tárolásában játszik szerepet. 

Miután a magasabbrendű állatok nem képesek a SeMet szintézisére, szervezetükbe a SeMet 

kizárólag a felvett takarmánnyal kerülhet. Mivel – hasonlóan a növények esetében 

megfigyeltekhez – a tRNSMet nem tesz különbséget a Met és a SeMet között, a takarmány 

SeMet tartalma nem specifikus módon – a metionin helyére beépülve – felhasználódhat 

újonnan szintetizált szeléntartalmú fehérjékhez, illetve – átalakulást követően – enzimfunkciót 

betöltő szelenofehérjék szintézisére is fordítódhat. A SeMet szeléntartalmú fehérjékbe történő 

nem specifikus beépülése legnagyobbrészt a vázizomba történik, majd a májba és a herékbe. 

Ennek jelentőségét támasztja alá az a megfigyelés, hogy a vázizomzatban a SeMet-t 

tartalmazó fehérjékben jelenlevő szelén a szervezet szeléntartalmának 40-50%-át is elérheti 

(Daniels, 1996). A vörösvérsejtekben a SeMet döntően a hemoglobinba, míg a vérplazma 

fehérjék közül kiemelten az albuminba épül be. 

A takarmánnyal felvett SeCys – a SeMet-hoz hasonlóan – nem specifikus módon a Cys 

helyére lépve képes fehérjékbe beépülni, de közvetlenül specifikus szelenofehérjékbe nem 

épül be (Sunde, 1990; Daniels, 1996). 

A szervetlen szelénvegyületek szervezeten belüli metabolizmusa a felszívódott forma kémiai 

karakterének (oxidációs fokának) függvénye. Ahogy az az 1. ábrán is megfigyelhető, a felvett 

szelenátok ugyanis először szelenitté, majd szeleniddé redukálódnak. 

A felvett szelenitből – glutationnal történő redukciója során – szintén szelenid keletkezik, 

melyről Gasiewicz és Smith (1978) patkányok vörösvértesteiben, valamint Mas és Sarkar 

(1989) humán vérplazma esetében beszámoltak. 

A szerves szelénvegyületek közül a SeMet – a Met/Cys átalakuláshoz hasonlóan – 

transzszulfurációval SeCys-né alakulhat. Átalakulásának másik lehetséges útja az L-metionin-

γ-liáz által katalizált reakció, melynek során metil-szelenol keletkezik (Sunde, 1990). A 

SeCys-ből szelenocisztein-β-liáz hatására viszont szelenid képződhet (Sunde, 1990; Burk, 
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1991). A keletkezett szelenid ezt követően a vérplazmába kerül, majd albuminhoz kötődve a 

májba jut. Itt – aktív szelén-foszfáttá és a szelenociszteinil tRNS-ének UGA kodonja által 

kódolt szelenociszteinillé történő átalakulást követően – vagy szelenofehérjékbe épül be, vagy 

pedig – metilálódást követően – a vizelettel vagy a kilégzett levegővel kiválasztásra kerül 

(Lobinski et al., 2000). Mindezek alapján megállapítható, hogy az állati szervezetben a 

szeléntartalmú fehérjék képzésében és lebomlásában a szelenid központi szerepet játszik.  

A különböző szelenoenzimek aktív centrumában lévő szelén a transzláció során, SeCys 

formájában épül be (Low és Berry, 1996). A glutation-peroxidáz izoenzimeket más-más gén 

kódolja. Bár a különböző glutation-peroxidáz izoenzimek génjei jelentősen eltérnek 

egymástól, a család minden tagjára jellemző, hogy az enzim aktív centrumában szereplő 

SeCys-t az UGA - opal triplet kódolja, mely eredetileg egyike a három stop-kodonnak. A 

SeCys beépítésének feltétele az UGA értelmes kodonként történő felismerése (Chambers et 

al., 1986). 
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1. ábra A szelén állati szervezeten belüli metabolizmusa /Sunde (1990) és Tinggi (2003) alapján/ 
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A szervetlen szelénvegyületekből egyes alacsonyabbrendű eukariota szervezetek 

szeléntartalmú aminosavak, illetve fehérjék szintézisére is képesek. Így például a pékélesztő 

(Saccharomyces cerevisae) képes a szelént akár 3 mg/g koncentrációban akkumulálni, 

melynek 90%-át L-SeMet formájában raktározza (Tapiero et al., 2003). A magasabbrendű 

állatok viszont nem képesek SeMet szintézisre, és szelenit formából is kizárólag a patkány 

képes SeCys-t szintetizálni (Tapiero et al., 2003). 

A szelén az állati szervezetből főként a vizelet útján, döntően trimetil-szelenónium ion 

formájában választódik ki. A bélsárral való ürülés – arányait tekintve – csak akkor jelentős, ha 

a felvett szelén mennyisége alacsony, így például szelén-hiány esetén (Langlands et al., 

1986). Szelén toxikózis esetén a szelenid metilálódásával létrejött szelénformák (pl. dimetil-

szelenid) a légzéssel és párologtatással is eltávozhatnak a szervezetből. A szelenát forma – 

jóllehet kémiailag stabilabb – a szelenitnél lényegesen gyorsabban kiürül a szervezetből 

(Mézes et al., 1999). Ugyanakkor – ahogy az az 1. ábrán is látszik – a trimetil-szelenónium 

ion és a dimetil-szelenid visszaalakulása, demetilációja is megtörténhet (Ip, 1998). 

2.2.2. A szelén tartalékok mobilizációja 

Bármely, a szervezetet ért stressz során a proteaszómák aktivitása megnő, hogy elegendő 

aminosavat szolgáltassanak az immunvédelemben szerepet játszó sejtek és enzimek 

szintéziséhez, többek között a Se-tartalmú enzimekéhez. Stresszhatásra az állatok 

takarmányfelvétele is csökken, így rendkívül fontos a szervezet aminosav- és ásványianyag 

készleteinek mobilizálása. A fehérjékből felszabaduló SeMet lebomlása során kiszabaduló 

szelén pedig szelenofehérjék, így szelenoenzimek szintéziséhez is felhasználódik. A SeMet 

fehérjékből történő felszabadulásának köszönhetően a szelénhiányos állapotot – mint egyik 

lehetséges takarmányozási eredetű stresszhatást – megelőzően SeMet kiegészítésben részesült 

állatok szelenoenzimjei hosszabb ideig megtartják fiziológiás szintű aktivitásukat, mint a 

korábban szelenit kiegészítésben részesült állatok (Spallholz és Raftery, 1987). 

A SeMet fehérjékbe történő beépülése és degradációja ugyanakkor függ a szervezet Met 

ellátottságától, a Met és a SeMet között fennálló kompetíció miatt. 

A SeMet a reaktív oxigén vegyületek közül gyorsan reakcióba lép a hidrogén-peroxiddal és 

metionin-szelenoxid jön létre. A metionin-szulfoxiddal ellentétben (amely fiziológiás 

körülmények között nehezen redukálható vissza Met-ná), a metionin-szelenoxid a 

szervezetben valamely erőteljes redukáló ágens, pl. a sejtekben jelentős mennyiségben 

előforduló GSH jelenlétében könnyen visszaalakul SeMet-ná, aminek következtében a SeMet 

celluláris antioxidánsnak is tekinthető (Arteel et al., 1999). 
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2.3. A gazdasági állatok takarmányozása során alkalmazott szelénkiegészítők 
 

Miután Schwarz és Foltz (1957) vizsgálatai igazolták a szelén esszenciális voltát az állati 

szervezetben, a szelénhiány megelőzése céljából megkezdődött a takarmányok szelénnel 

történő kiegészítése. Ez kezdetben szervetlen szelénvegyületekkel történt, míg a szerves 

szelénformák (pl. szelenometionin) az elmúlt évtizedben kezdtek egyre inkább elterjedni.  

Ugyanakkor a világ számos országában az esetleges szelénmérgezésének elkerülése 

érdekében szabályozzák a gazdasági állatok takarmányainak megengedhető szeléntartalmát. 

Az Európai Unióban, így hazánkban is, a takarmányok maximálisan megengedett összes 

szeléntartalma 0,5 mg Se/kg takarmány (Magyar Takarmánykódex, 2004). 

2.3.1. Szervetlen szelénvegyületek 

Amíg a SeMet-t csak igen költséges szintézissel lehetett előállítani, addig a gazdasági 

állatok takarmányozásában takarmánykiegészítőként elsősorban szervetlen szelén-

vegyületeket, főképp Na-szelenitet, illetve Na-szelenátot használtak. A szervetlen szelénsók 

gyorsan és hatékonyan felszívódnak a bélcsatornából és átalakulásukat követően a szervezet 

felhasználhatja azokat a szelenofehérjék, és különböző szelenoenzimek szintézisére, mégis – a 

SeMet-nal ellentétben – a vér Se-tartalmának tartós növelésére kevésbé alkalmasak. 

A szervetlen szelénvegyületek elterjedt alkalmazásának fő oka leginkább azok ára, mivel 

lényegesen olcsóbbak az azonos szeléntartalmú szerves készítményeknél. Hátrányuk 

ugyanakkor az eltérő biológiai hatékonyság mellett potenciálisan karcinogén jellegük, amely a 

takarmányipari üzemekben dolgozók számára jelent komoly veszélyforrást, emiatt számos 

országban (pl. Japán, USA, Kanada) alkalmazásukat humán egészségügyi okokból 

megtiltották.  

A nátrium-szelenit szilárd, fehér színű vegyület, mely vízben – a nátrium-szelenáthoz 

hasonlóan – jól oldódik (85g/100g víz, 20 oC-on) (Mackison et al., 1981). Az ipar a nátrium-

szelenitet kétféle úton állítja elő, vagy nátrium-hidroxid és szelénsav oldatát reagáltatja 

egymással 60 vagy 100 oC-os hőmérsékleten, vagy a nátrium-klorid és szelén-oxid keverékét 

hevítik (Windholz, 1983). A nátrium-szelenitben a szelén oxidációs foka +4, mely lúgos 

közegben szelenáttá oxidálódik. 

A nátrium-szelenát szintén szilárd, fehér színű vegyület, mely vízben jól oldódik 

(83g/100g víz, 20 oC-on) (Mackinon et al., 1981). A nátrium-szelenátban a szelén oxidációs 

foka +6, következésképpen lúgos és oxidáló közegben igen stabil. 
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2.3.2. Szerves szelénvegyületek 

A szerves szelénkiegészítők az 1980-as évek közepétől kezdtek egyre jobban elterjedni a 

gazdasági állatok takarmányozásában. Ennek oka, hogy a szervetlen szelénvegyületekkel 

dúsított tápoldatban tenyésztett élesztőgombákkal fermentáltatott SeMet már elérhető áron 

beszerezhetővé és takarmánykiegészítőként (valamint humán étrendkiegészítőként egyaránt) 

felhasználhatóvá vált. 

A szerves szelénkészítmények szervetlen szelénformákkal szembeni egyik előnye, hogy 

míg a szervetlen szelénformák – miután fehérjékbe történő beépülésük lassabb és kevésbé 

hatékony – gyorsan kiürülnek a szervezetből, a szövetekben elraktározott szerves szelén 

egyfajta tartalékot biztosít a szervezet számára, mely különösen stressz körülmények között 

lehet fontos. 

A természetben a SeMet L-izomerje található meg, míg a D-enanciomer és a DL-racém 

módosulatok keveréke csak szintetikus úton állítható elő. A SeMet a Met-nál gyengébben 

oldódik vízben, miután a CH3-Se- csoport a CH3- csoportnál erősebben hidrofób. 

A kereskedelmi forgalomban kapható szelénnel dúsított élesztőkészítmények 500-2000 mg/kg 

szelént tartalmaznak, melyekben legnagyobb hányada (50-94 %-a) fehérjékhez kötve, L-

SeMet formájában található (Schrauzer, 2000). 

2.4. Szeléntoxikózis az állatvilágban 
 

A szelén állatokra gyakorolt toxikus hatásáról először Marco Polo számolt be a XIII. 

század végén. Nyugat-kínai utazásai során azt tapasztalta, hogy az adott területen legelő 

lovaknál patafejlődési zavarok figyelhetők meg. Beszámolójában így ír a tapasztalt 

jelenségről: „… terem itt egyfajta mérges növény, melytől lehullik az állatok patája, ha esznek 

belőle” (Vajda, 1963). Bár akkor még nem lehetett vele tisztában, a tapasztalt mérgezéses 

tünetek a területen mind a mai napig is megtalálható szelén-akkumuláló növények 

elfogyasztása következtében alakultak ki (Spallholz, 1994). Az USA-ban a szelén toxikózisról 

szóló legkorábbi beszámoló 1857-ből a dél-dakotai Fort Randall lovasságától származik. A 

lovak bőre a torok és állkapcsi részen megduzzadt, a végtagok érzékennyé váltak, valamint 

megfigyelték a sörény és a farokszőr hullását is. Emellett itt is tapasztalták a pata fejlődésének 

rendellenességeit (Whanger, 1994). 

A XX. századra azonban világossá vált, hogy a szelén valamennyi állat számára toxikus lehet.  

Az állati szervezetben a különböző szelénvegyületek által előidézett toxikózis az expozíció 

időtartama alapján lehet akut vagy krónikus. 
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A SeMet krónikus toxicitást előidéző dózisa általában magasabb, mint a nátrium-szelenité. 

Ennek oka feltételezhetően az, hogy a SeMet szöveti fehérjékbe beépülő hányada kikerül a 

keringési rendszerből, csökkentve ezáltal a szabad szelén mennyiségét az extra- és 

intracelluláris térben (Humaloja és Mykkänen, 1986). A szerves szelénvegyületeket tekintve a 

SeCys a szelenittel összehasonlítva közel azonos mértékű toxicitást mutat. A szelenittel 

összehasonlítva a SeMet L-izomerje kevésbé toxikus, D-izomerje viszont kismértékben 

toxikusabb (Spallholz, 1994). 

 

A következőkben fejlődéstörténeti sorrendben kívánom bemutatni a szelén állatokra 

gyakorolt toxikus hatását, ugyanakkor – disszertációm célkitűzéséből adódóan – kiemelten az 

akut szeléntoxikózis bemutatására koncentrálva. 

2.4.1. A szelén alacsonyabbrendű állatokra gyakorolt toxikus hatása 

A különböző szelénformák gerinctelen szervezetekre gyakorolt toxikus hatását számos 

kísérlet során vizsgálták. Mivel ezen élőlényekben mutatkozó változások nem tartoznak 

szorosan a disszertációm témájához, táblázatos formában kívánom bemutatni – természetesen 

a teljesség igénye nélkül – a különböző fajok esetében a nátrium-szelenát által előidézett 

toxikus tüneteket (1. táblázat). 

1. táblázat Nátrium-szelenát többlet-adagolásakor jelentkező toxikus tünetek néhány gerinctelen 
szervezetben 

Rendszertani egység 
(osztály – rend – család) 

Faj neve Tapasztalt toxikus 
tünet(ek) 

LC50 (mg/l) Irodalom 

PUHATESTŰEK     
Csigák (Gastropoda) 
Tányércsigák (Planorbidae) 

Bulinus 
globosus 

Adult egyedek 
mortalitása 

4,45 Tomasik et al. 
(1995) 

Csigák (Gastropoda) 
Balogcsigák (Physidae) 

Aplexa 
hypnorum 

Adult egyedek 
mortalitása 

193 Brooke et al. 
(1985) 

ÍZELTLÁBÚAK     
Rákok (Crustacea) 
Levéllábú rákok (Phyllopoda) 
- Csupasz lev.lábú (Anostraca) 

 
 
Artemia sp. 

 
Mortalitás lárvák 
esetében 

 
1,45 

 
Forsythe II és 
Klaine (1994) 

- Ágascsápú rákok (Cladocera) Daphnia 
magna 

Akkumuláció, 
növekedésbeli és 
szövettani változások 

0,972± 
0,349 

Dunbar et al. (1983) 
Johnston (1989) 

Rovarok (Insecta) 
Poloskák (Heteroptera) 
Búvárpoloskák (Corixidae) 

 
Trichocorixa 
reticulata 

 
Akkumuláció 
(adult egyedekben) 

 
0,832 

 
Thomas et al. 
(1999) 

Rovarok (Insecta) 
Kétszárnyúak (Diptera) 
- Ephydridae 

 
Ephydra 
cinerea 

 
Akkumuláció, 
mortalitás lárvákban 

 
0,952 

 
Rosetta és Knight 
(1995) 

- Chironomidae Chironomus 
decorus 

Akkumuláció, 
mortalitás lárvákban 

23,7  

GYŰRŰSFÉRGEK    
Gyűrűsférgek (Annelida) 
Hirudinea 

Nephelopsis 
obscura 

Adult egyedek 
mortalitása 

442 Brooke et al. 
(1985) 
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A szervetlen szelénvegyületek alacsonyabbrendű szervezetekre gyakorolt toxikus hatásában 

jelentős különbségek mutatkoznak. Általánosságban elmondható, hogy az édesvízi élőlények 

esetében a szelenit forma toxikusabb a szelenátnál. (Eddig egyetlen kivétel ismert, mely a 

Gammarus pseudolimnaeus bolharák faj.) 

Mint ahogy az a legtöbb fém esetében is igaz, a vízben oldott szelénnel szemben a különböző 

rák fajok nagyfokú érzékenységet mutatnak, míg más szervezetek érzékenysége jóval kisebb 

(2. táblázat). 

2. táblázat Néhány gerinctelen szervezet érzékenysége akut szelenát, illetve szelenit toxikózissal 
szemben (U.S. EPA, 1987 nyomán) 

Rendszertani egység Faj neve LC50 (mg/l) 
Szelenát 

LC50 (mg/l) 
Szelenit 

Gyűrűsférgek (Annelida) 
Hirudinea 

Nephelopsis obscura 
Pióca 

442 203 

Csigák (Gastropoda) 
Balogcsigák (Physidae) 

Aplexa hypnorum 193 34,91 

Rákok (Crustacea) 
Ágascsápú rákok (Cladocera) 

Daphnia magna 
Vízibolha 

1,45 0,856 

Rákok (Crustacea) 
Felemáslábú rákok (Amphipoda) 

Hyalella azteca 
 

0,76 0,34 

Rákok (Crustacea) 
Felemáslábú rákok (Amphipoda) 

Gammarus pseudolimnaeus 
 

0,065 2,704 

 

2.4.2. A szelén gerinces szervezetekre gyakorolt toxikus hatása 

2.4.2.1. A szelén halakra gyakorolt toxikus hatása 

A halak szelénhez a vízből és a felvett táplálékkal jutnak. A szervetlen szelénvegyületek 

oldott formában megtalálhatók a vízben, míg a szerves szelénformák a növényi és állati 

eredetű táplálékból származnak. May et al. (2001) valamint Lemly (2002) vizsgálatai szerint 

azokban a vizekben, melyek szeléntartalma meghaladja az 5 µg/l Se mennyiséget, nagy a 

veszélye annak, hogy a szelén akkumulálódjon a planktonikus táplálékláncban, így a halakban 

toxicitást okozzon. 

Az élővizek szeléntartalma általában nem haladja meg a 0,1 μg/l értéket, de annak magas 

szelénkoncentrációja (5-130 μg/l) hosszabb időn keresztül már toxikus hatású a halakra nézve 

(Saiki és Lowe, 1987). A szelenit formában lévő szelént a halak kopoltyújukon keresztül is 

hatékonyan képesek felvenni a vízből, és szöveteikben (így például a májban) tárolni (Hodson 

és Hilton, 1983). 

A szelén vízi élőlényekre gyakorolt hatását számos tényező befolyásolja: 

- a szelén kémiai formája és koncentrációja; 

- az adott élőlény faja és fejlődési stádiuma; 
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- a szelénexpozíció időtartama (akut: 0-96 óra; krónikus: >96 óra); 

- és környezeti tényezők, mint pl. a víz keménysége, hőmérséklete, egyéb anyagok 

jelenléte. 

Lemly (1983) vízben oldott szubletális mennyiségű szelén (0,005 mg Se/l) hatására 

bekövetkező légzés-intenzitás megváltozásáról számolt be kékkopoltyús naphal (Lepomis 

macrochirus) és pisztrángsügér (Micropterus salmoides) fajokban. Weir és Hine (1970) a 

vízben oldott szelén (0,25 mg Se/l Na-szelenit formájában) ugyancsak szubletális hatásaként 

aranyhalban (Carassius auratus) kondícionált elkerülési reflexről számolt be. 

Édesvizi halak esetében a szelén 96 órára vonatkoztatott LC50-értéke jelentős faji 

különbségeket mutat (0,62–96,8 mg Se/l). A legalacsonyabb LC50-érték, melyet egy 

pontyféle, a Pimephales promelas faj kifejlett egyedei esetében mértek 0,62 mg Se/l volt, 

nátrium-szelenit formájában (U.S. EPA, 1987). Halter et al. (1980) ugyanezen faj kifejlett 

egyedeinél hasonlóan alacsony 96 órára vonatkoztatott LC50-értéket írt le (1 mg Se/l, Na-

szelenit formájában) pH 7,3 kémhatás, 329 mg CaCO3/l vízkeménység és 25 oC-os 

vízhőmérséklet mellett. 

Az irodalmi adatok szerint a vízben oldott szelenit toxikusabb a szelenátnál. Ezt a 

megállapítást megerősíti Niimi és LaHam (1975) zebradánió (Brachydanio rerio) fajon 

végzett vizsgálatai. A szerzők 50%-os elhullást vízben oldott Na-szelenit 20 mg Se/l-es, míg 

Na-szelenát esetében 82 mg Se/l-es koncentráció esetében tapasztaltak. Hamilton és Buhl 

(1990) hasonló megfigyeléseket tettek ezüst- (Oncorhynchus kisutch) és királylazac 

(Oncorhynchus tshawytscha) fajok esetében. Elúszó, 8-12 hetes ezüstlazac ivadékok Na-

szelenit esetében 7,8 mg Se/l, míg Na-szelenát esetében 32,5 mg/l szelénkoncentrációnál 

mutattak 50%-os elhullást. A kísérlet során a víz kémhatása pH 7,82, hőmérséklete 12 oC, míg 

keménysége 333 mg CaCO3/l volt. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy fiatalabb életkorban 

mint az ezüst-, mind pedig a királylazac érzékenyebben reagált a vízben oldott szelén toxikus 

hatására. Niimi és LaHam (1975) zebradánió embriókkal végzett vizsgálatuk során arról 

számoltak be, hogy az akvárium vizének 3 mg/l-es szelénkoncentrációja esetében az embriók 

fejlődésében ugyan nem mutatkoztak rendellenességek, de a kelést követően a lárvák 90%-a 

elpusztult. 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szelenát halakra gyakorolt toxikus hatásáról a 

szelenitnél lényegesen kevesebb adat áll rendelkezésre. 

A takarmányból történő felvétel során 13-15 mg/kg sz.a. szeléntartalom már akut 

toxikózist idéz elő a halaknál. Krónikus toxikózis kiváltásához pedig elegendő, ha az állatok 

hosszú időn keresztül mindössze 3 mg/kg sz.a. szelénmennyiséget vesznek fel a takarmánnyal 
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(Hilton et al., 1980). A nagy mennyiségű szelén halaknál növekedésbeli lemaradást idéz elő, 

romlik a takarmányértékesítés és megnő a mortalitás (Watanabe et al., 1997).  

Hamilton et al. (1990) a szerves szelénvegyületek halakra gyakorolt toxicitását vizsgálták. A 

vizsgálat során a halak 5,3, 9,6 és 18,2 mg/kg szelént szerves formában tartalmazó takarmányt 

fogyasztottak. Az elúszó királylazac (Oncorhynchus tshawytscha) lárvákkal végzett, 90 napig 

tartó szelénterhelést követően a 9,6 mg/kg szelént tartalmazó takarmány etetésekor megnőtt 

az állatok mortalitása és a növekedésében is lemaradást tapasztaltak. 

Halakban a szelén által előidézett toxikózis egyik leggyakrabban leírt tünete a reproduktív 

teratogenezis. A kifejlett halak túlélhetik ugyan a szelén toxikózist, és klinikailag 

egészségesek maradhatnak, de a populációban jelentős szaporodási zavarok figyelhetők meg. 

Ennek oka, hogy a táplálékkal felvett szelén nagy része az ovariumban és a fejlődésben lévő 

ikrában halmozódik fel. Az embrionális fejlődés során emiatt számos, részben letális szöveti 

elváltozás figyelhető meg.  

Mauk és Brown (2001) az Oahe-tóban (USA, Dél-Dakota) bekövetkezett szelénterhelést 

követően egy süllő faj, a Stizostedion vitreum populáció drasztikus csökkenéséről számoltak 

be. Ezt a gyenge természetes reprodukciónak, kiemelten az ikrák csökkent keltethetőségének 

tulajdonították. Mikkelsen et al. (1985) valamint Saiki et al. (1991) megállapították, hogy egy 

kaliforniai víztározóban bekövetkezett környezeti katasztrófa során jelentkező jelentős 

szelénterhelés hatására számos szelénre érzékeny halfaj teljesen eltűnt és egyedül a 

szúnyogírtó fogasponty (Gambusia affinis) maradt meg. Ezen halak testének Se-

koncentrációja elérte a 66 mg/kg értéket, amely körülbelül 100-szorosa volt a közelben lévő, 

de nem szennyezett víztározóban élő halakban mért mennyiségnek. 

A krónikus szelén toxikózis halak esetében az alábbi tüneteket idézi elő:  

A kopoltyúlemezeken a vér szinuszoidok jelentősen kitágulnak és a kopolyúlemezek 

megduzzadnak, esetenként megfigyelhető a kopoltyú bevérzése is. A tágulatok zavart 

okoznak a véráramlásban, a gázcsere hatékonysága csökken, amely metabolikus stresszt 

válthat ki. A vérben a hematokrit érték jelentősen csökken, a limfociták száma növekszik. A 

szelén a hemoglobinhoz kapcsolódva gátolja a vörösvérsejtek oxigénszállítását, emiatt 

jelentősen csökkenti a gázcsere hatékonyságát. A májban a Kupffer-sejtek száma megnő, a 

centrális vénák megduzzadnak, a parenchimális sejtek száma csökken, amely változások 

jelentősen csökkentik a máj méregtelenítő kapacitását. A vesében krónikus szelén toxikózis 

hatására Lemly (2002) gócos intrakapillárisos proliferatív glomerulonephritist tapasztalt. 

Ilyenkor a Bowman-tok üregét gyulladásos savó tölti ki, az elváltozott glomerulusok kiesnek 

a filtrációs működésből, valamint a strukturális elváltozást nem szenvedett glomerulusok 
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jelentős hányada is megszünteti működését, mivel az azokhoz vezető érkapillárisok nagy 

része görcsösen összehúzódik (Gallyas és Holló, 1984). Hicks et al. (1984) szivárványos 

pisztrángokon (Oncorhynchus mykiss) végzett vizsgálataik során a 11,4 mg/kg szelént 

tartalmazó takarmányt fogyasztó halaknál 90%-ban nephrocalcinosis-t is megfigyeltek. Hilton 

és Hodson (1983) hasonló tünetekről számolt be 10 mg/kg szelént tartalmazó takarmány 

etetésekor. A szív károsodását krónikus szeléntoxikózisban szenvedő halaknál Lemly (2002) 

bizonyította, aki ventrikuláris myocarditist és pericarditist diagnosztizált. Az ivarszervek 

érzékenységét mutatja, hogy szelén toxikózis esetén az ivarérett halak petefészke számos 

duzzadt, nekrotikus és felszakadt érett tüszőt tartalmaz. Ezek a tünetek okozzák azokat a már 

említett szaporodási zavarokat, amelyek következtében az adott élőhelyről akár véglegesen el 

is tűnhetnek a szelénnel szemben érzékenyebb halfajok. A szaruhártyán és a szemlencsén a 

szelénterhelés szemlencse homályt (cataracta) indukálhat, másik szemet érintő tünete pedig a 

kidülledő szem (ödéma által előidézett exopthalmus). A szem körüli bevérzések 

következtében a csarnokvízben vér is megjelenhet (Lemly, 2002). A szelénexpozíció 

következtében kialakuló teratogén elváltozások a kelést követően már 2-4 napos lárvákon is 

jól megfigyelhetőek. Az abnormálisan fejlődő lárvák esetében késik a szikanyag felszívódása, 

hasuk feldagadt, vizenyős. A teratogén hatás lárvákon leglátványosabban különböző 

gerincelváltozásokban (lordosis, kyphosis, scoliosis) nyilvánul meg. Lemly (2002) további 

elváltozásról is beszámolt, melyeket a fejen (deformálódott fejtető), a szájon (deformálódott 

száj és állkapocs) és az úszókon (csökevényes mellúszók) tapasztalt. 

A különböző szelénvegyületek édesvízekben élő gerinces élőlényekre gyakorolt hatását 

vizsgálva a pisztráng (Onchorynchus mykiss) fajban a szelenát LC50 értéke 47 mg/l, míg a 

szelenit LC50 értéke 10,49 mg/l. 

A 3. táblázat néhány halfaj esetében a nátrium-szelenát különböző dózisai által előidézett 

toxikus tüneteket szemlélteti. 
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3. táblázat Nátrium-szelenát többletadaglásakor jelentkező toxikózis tünetek néhány halfajban 

Rendszertani egység 
(REND – család) 

Faj neve Tapasztalt toxikus tünet Alkalmazott 
dózis (mg/l) 

Irodalom 

CYPRINIFORMES (Pontyalakúak) 
Cyprinidae (Pontyfélék) 
 Pimephales 

promelas 
Magatartásbeli változások 
(24 órán belül) 

20-66 Pyron és Beitinger 
(1989) 

 Pimephales 
promelas  

Mortalitás (96 órán belül) 
Életkor: 30 napos, testhossz: 
20 mm, ttm.: 0,114 g 

2,1-2,7 
LC50: 2,3 

Brooke et al. 
(1985) 

 Ptychocheilus 
lucius 

Mortalitás 
fiatal állatokban 

LC50: 77,5 Buhl és Hamilton 
(1996) 

Kolibrihal Tanichthys 
albonubes 

Mortalitás (48 órán belül) 
 

LC50: 26 Kitamura (1990) 

Ponty Cyprinus carpio 
carpio 

Mortalitás (24 órán belül) 
 

LC50: 72 Sato et al. (1980) 

Ponty Cyprinus carpio 
carpio 

Mortalitás (96 órán belül) 
 

LC50: 35 Spehar et al. 
(1982) 

Catostomidae 
 Catostomus 

latipinnis 
Mortalitás (48 órán belül) 
Életkor: 12-13 napos lárvák 

43-66,7 
LC50: 52,7 

Hamilton és Buhl 
(1997) 

 Xyrauchen 
texanus 

Mortalitás (96 órán belül) 
Életkor: 7-29 napos lárvák 

20-30,9 
LC50: 25,2 

Buhl és Hamilton 
(1996) 

SILURIFORMES (Harcsaalakúak) 
Ictaluridae (Törpeharcsafélék) 
Foltos törpeharcsa Ictalurus 

punctatus 
Mortalitás (96 órán belül) 
Fiatal állatok (testhossz: 
20 mm, ttm.: 0,114 g) 

49-88 
LC50: 66 

Brooke et al. 
(1985) 

Clariidae 
Afrikai harcsa Clarias 

gariepinus 
 Nincs adat  

SALMONIFORMES (Lazacalakúak) 
Salmonidae (Lazacfélék), alcsalád: Thymallinae 
Sarki pér Thymallus 

arcticus 
Mortalitás (96 órán belül) 
Fiatal állatok (testhossz: 
62,4 mm, ttm.: 1,44 g) 

138-235 
LC50: 180 

Buhl és Hamilton 
(1991) 

Salmonidae (Lazacfélék), alcsalád: Salmoninae 
Ezüstlazac Oncorhynchus 

kisutch 
Mortalitás (96 órán belül) 
Fiatal állatok (testhossz: 
41,6 mm, ttm.: 0,47 g) 

53-105 
LC50: 74 

 

Buhl és Hamilton 
(1991) 

PERCIFORMES (Sügéralakúak) 
Centrarchidae (Naphalfélék) 
Kékkopoltyús naphal Lepomis 

macrochirus 
 

Mortalitás (96 órán belül) 
Fiatal állatok (testhossz: 24 
mm, ttm.: 0,27 g) 

43-88 
LC50: 62 

Brooke et al. 
(1985) 

Cichlidae, alcsalád: Pseudocrenilabrinae 
 Oreochromis 

mossambicus 
Mortalitás (96 órán belül) 
Testhossz: 4,5-9 cm 

11,2-11,9 
LC50: 11,57 

Chidambaram és 
Sastry (1991) 

Moronidae 
 Morone saxatilis Mortalitás (96 órán belül) 

32 napos lárvák 
27,1-31,5 
LC50: 29 

Chapman (1992) 

 



 19

A különböző enzimek, enzimrendszerek működésére gyakorolt hatás 

Anuradha és Raju (1996) vízben oldott nátrium-szelenit (5, 15 és 20 mg Se/l) dehidrogenáz-

enzimekre gyakorolt hatását vizsgálták Anabas scandens fajban 48 órán át tartó kísérletben. A 

legalacsonyabb dózis esetében a szukcinát-dehidrogenáz (SDH) 14,5%-al csökkent a májban, 

15,7%-al az izomszövetben, 32,5%-al a vesében és 28,8%-al a kopoltyúban. A glutamát-

dehidrogenáz (GDH) 40,3%-al csökkent a májban, 27,27%-al az izomszövetben, 51,9%-al a 

vesében és 80%-al a kopoltyúban. Ugyanezen fajon végzett korábbi kísérletében Anuradha és 

Raju (1995) vízben oldott nátrium-szelenit (5, 10 és 15 mg Se/l) alanin-aminotranszferáz 

(ALT) és aszpartát-aminotranszferázra (AST) gyakorolt hatását vizsgálták. A 48 órán át tartó 

kísérletben a szerzők a vizsgált szövetekben az ALT aktivitásának szignifikáns mértékű 

növekedését tapasztalták. 

2.4.2.2. A szelén kétéltűekre és hüllőkre gyakorolt toxikus hatása  

A szelén kétéltűekre és hüllőkre gyakorolt hatása kevéssé vizsgált. A nátrium-szelenát 

növekvő dózisai kétéltűekben egyre nagyobb arányú mortalitását idéznek elő, melyről Birge 

(1978) Gastrophryne carolinensis faj petéin végzett kísérletében számolt be. Vizsgálatai 

alapján e faj esetében a nátrium-szelenát LC50 értéke 90 μg/l. 

2.4.2.3. A szelén madarakra gyakorolt toxikus hatása 

A különböző madárfajok esetében a legtöbb szerző a szelént szükségletet meghaladó 

mennyiségben szervetlen, illetve szerves formában adagolva a takarmányfelvétel-, 

következésképpen a testtömeg csökkenését; a belső szervek (különösen a máj és vese) szelén 

koncentrációjának, továbbá az elhullások arányának növekedését tapasztalta (Heinz és 

Fitzgerald, 1993; Szabó et al., 1993; Heinz et al., 1996; Hoffman et al. (1996); O’Toole és 

Raisbeck, 1997; Green és Albers, 1997). 

 

Patológiai elváltozások 

O’Toole és Raisbeck (1997) a takarmányba kevert nagymennyiségű SeMet-t (60 mg Se/kg 

takarmány) tőkés récékkel etetve nekrózisos hepatopathiáról, a hepatociták sejtmagjának 

megnagyobbodásáról, hiperplasztikus epevezető epitheliumról és a Kupffer-sejtek vas 

akkumukációjáról (hemosiderosis) számoltak be. Ezen kívül megfigyelték a fejbőr és a 

nyakcsigolyák dorsalis részén megjelenő, bilateriális szimmetriát mutató alopeciát (hiányos 

tollazatú területeket), törött vagy hiányzó karmokat, illetve a csőr hegyének nekrózisát. Green 

és Albers (1997) magas szeléntartalmú takarmánnyal (80 mg Se/kg takarmány, SeMet 

formájában) 16 héten keresztül etetett tőkés réce gácsérokat vizsgáltak. A kísérlet során 
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valamennyi állat elhullott, melyek májának nekrózisát, nephrosist, a hasnyálmirigy exokrin 

sejtjeinek apoptózisát, a limfoid szervek (lép, ágyéki nyirokcsomók) sorvadását tapasztalták. 

Heinz és Fitzgerald (1993) SeMet-t nagy koncentrációban (10, 20, 40 és 80 mg/kg takarmány) 

tőkés récékkel etetve a pontszerű bevérzéseket figyeltek meg a madarak máján. Emellett a 

kezelt állatok lépe kisebb és halványabb volt, mint a kontroll madaraké. Az elhullott állatok 

epehólyagja epével telt volt és a beleken is sötét foltokat figyeltek meg. A szív ernyedt volt és 

több esetben a különböző szervek környékén sárga folyadékot is megfigyeltek. A tapasztalt 

tüneteket a csökkent takarmányfelvételnek és a SeMet mérgezés következtében jelentkező 

szövetkárosodásnak tulajdonították. Fairbrother és Fowles (1990) ivóvízben adagolt SeMet 

tőkés récékre gyakorolt immunszupresszív hatását is leírták, ezzel szemben Heinz és 

Fitzgerald (1993) nem tapasztaltak nagyobb érzékenységet a nagy mennyiségű SeMet-t 

fogyasztó madaraknál a Staphylococcus fertőzéssel szemben. Hoffman et al. (1996) napos 

korú tőkés récéken különböző, a szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben (15 és 30 

mg Se/kg takarmány) adagolt szelénformák (DL-SeMet, L-SeMet, szelénnel dúsított élesztő 

és szelénben gazdag búza) hatását vizsgálták. A két hétig tartó kísérlet során alkalmazott 

szerves szelénformák közül az L-SeMet bizonyult a legtoxikusabbnak, azt 30 mg Se/kg 

koncentrációban fogyasztó csoport esetében jelentős mértékű (64%-os) elhullást és a kontroll 

csoportétól elmaradó testtömeget (a kontroll csoportban mért érték kevesebb, mint 50%-a) 

eredményezve. 

Sályi és munkatársai (1993) esettanulmányukban egy nagyüzemi brojlercsirke állomány 

esetében (7-10 napos állatok) írták le a nátrium-szelenit formájában az ivóvízbe adagolt, az 

ajánlott (1 mg Se/ttm. kg) dózist jelentős (11,4-13-szoros) mértékben meghaladó 

szelénkiegészítés következtében fellépő akut szeléntoxikózist. A kezelést követő második 

órától kezdődően az állatok bágyadtságát, aluszékonyságát, elfekvését figyelték meg, majd 

egyre több madár el is hullott. Bár a kezelést 4 órával annak megkezdése után 

felfüggesztették, a szelénkiegészítés megkezdését követő 48 óra alatt az állományban 70,3%-

os elhullást tapasztaltak. Az elhullott állatok mája duzzadt volt, néhány esetben a máj burka 

alatt hematómaszerű bevérzések jelentkeztek. Hasonlóan a májakhoz, a fakó, gyöngyházfényű 

vesék is megduzzadtak. A hasnyálmirigy fehér színű volt, a szív megnyúlt, izomzata halvány, 

főtt húsra emlékeztető színűvé vált. Ez utóbbi elváltozást a comb- és lábszárizmokban is 

megfigyelték. A kórszövettani vizsgálat során az elhullott madarakban heveny gócos 

májdystrophiát állapítottak meg, a szívizom zsíros elfajulása minden vizsgált állatnál 

megfigyelhető volt. Az agyvelőt megvizsgálva a kisagy Purkinje-féle sejtrétegében az 
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idegsejtek pycnosisával kísért ödémát is megfigyeltek. Az elhullott állatok májának 

szeléntartalma 3,85-4,16 mg/kg sz.a. volt.  

Sályi et al. (1993) 28 napos kakasokon végzett toxikológiai kísérlete során a különböző 

koncentrációkban (3-33,4 mg/ttm. kg) alkalmazott nátrium-szelenit oldatot szondán keresztül 

juttatták az állatok begyébe. A kezelt állatoknál a klinikai tünetek a dózisoktól függően igen 

rövid időn belül (10-15 perc) jelentkeztek. A megbetegedett madarak szárnyaikat lazán tartva, 

nyitott csőrrel, nehezítetten lélegeztek. Rövid időn belül hasmenés is kialakult, melynek 

téglavörös színe az akut szelénmérgezés egyik jellegzetes tünete. Az állatok gubbasztottak, 

aluszékonnyá váltak. A kevésbé beteg állatoknál fokozott vízfelvétel volt megfigyelhető. Az 

alkalmazott dózisok esetében az állatok elhullása 48 órán belül bekövetkezett. A nátrium-

szelenit LD50-értékét 9,7 mg Se/ttm. kg értékben határozták meg. Az elhullott állatok májának 

vacuolás elfajulását, a mononuclearis phagocytarendszer sejtjeinek pycnosisát és a 

hepatociták fokozott zsírfelhalmozását figyelték meg. A vesék gyöngyház fényűvé váltak és 

bennük szakaszos csatornahám-necrosissal kísért diffúz tubulonephrosis jelentkezett. 

A mirigyes gyomor fala megduzzadt, a nyálkahártya téglavörös elszíneződést mutatott, 

felületét nyúlós-nyálkás váladék borította. A zúzógyomor keratinoid rétege elfajult, levált, a 

mirigyes gyomorhoz hasonlóan téglavörös színűvé vált. A szív a folyamat előrehaladtával 

egyre fakóbb, lekerekedettebb hegyűvé vált, izomszövetében zsíros elfajulás volt 

megfigyelhető. A Fabricius-féle tömlőben kifejezett szöveti károsodás jelei (40-60%-os 

lymphocita-depletio, magtöredezés) mutatkoztak. 

 

Az embriófejlődés zavarai, teratogén hatás 

Nagy dózisban történő szelénfelvétel esetén teratogén hatást madarakban is leírtak, amely az 

embrionális fejlődés zavarát jelentette (Poley és Moxon, 1938; Palmer et al., 1973; Hoffman 

és Heinz, 1988). Tyúk fajban a többlet-szelén okozta reprodukciós zavarok és teratogén 

hatásokról elsőként az 1930-as években az USA Dél-Dakota államában számoltak be (Poley 

és Moxon, 1938). A szerzők szelenofer termőhelyről származó, következésképpen nagy 

szeléntartalmú búza etetésekor (melynek közel 50%-a SeMet) az embrióknál jelentkező 

hidrocephaliáról, csavart nyakról és lábakról, hiányzó szemekről és lábujjakról, csökevényes 

szárnyakról és csőrdeformációkról számoltak be. Palmer et al. (1973) különböző 

szelénvegyületek többletadagolásakor csirkeembrióknál hidrocephaliát, csőrtorzulásokat, 

microphtalmiát, anophtalmiát és lábrendellenességeket írtak le. A tenyésztojások csökkent 

keltethetőségéről számoltak be japánfürj esetében 6, illetve 12 mg Se/takarmány kg nátrium-

szelenit etetésekor (El-Bergearmi et al., 1982). Kinder et al. (1995) a szükségleti értéket 
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meghaladó, 1,4 mg Se/kg szeléntartalmú takarmányt fogyasztó emuk (Dromaius 

novaehollandie) esetében szintén a tojások keltethetőségének csökkenését észlelték. Az 

embriók megnövekedett mortalitásának oka, a tojások szeléntartalmának jelentős mértékű 

emelkedése (4,2±0,7 µg/g) volt, mely a takarmány etetésének megszüntetését követő 2. 

hónapban az átlagos, 1,1±0,1 µg/g, értékre állt vissza. Heinz (1996) szerint a tojások esetében 

a 3 µg/g nedves tömeget meghaladó Se-tartalom a reprodukció csökkenésével jár, míg a 9 

µg/g fölötti érték már teratogén hatású. A máj 10 µg/g nedves tömeget meghaladó Se-tartalma 

kedvezőtlen, szubletális hatást vált ki, míg a 20 µg/g fiatal és kifejlett madarak esetében is 

már elhullást okoz. Heinz és Hoffman (1996) szerves szelénformák (L-SeMet, DL-SeMet és 

szelénnel dúsított élesztő) tőkés récék szaporodásbiológiai paramétereire gyakorolt hatását 

vizsgálva megállapították, hogy mindhárom formában alkalmazott szelén kiegészítés 10 mg 

Se/kg takarmány koncentrációban adagolva a kontrollhoz képest szignifikáns mértékben 

csökkenti a tojások keltethetőségét és a fiókák életképességét. Ugyanők teratogén hatásokról 

is beszámoltak, melyek hidrocephalia, kis vagy hiányzó szemek, rendellenesen fejlődő csőr, 

illetve hiányzó lábujjak formájában jelentkeztek. A vizsgált szelénformák közül a L-SeMet 

bizonyult a legártalmasabbnak. Heinz et al. (1987) nátrium-szelenittel és SeMet-nal (10, 

illetve 25 mg/kg takarmány) tőkés récéken végzett vizsgálatai során a szervetlen szelénforma 

esetében is kimutattak teratogén hatásokat, jóllehet kisebb százalékban és kevésbé súlyosakat, 

mint a SeMet-nál. 

Latshaw et al. (2004) fácánoknál azt észlelték, hogy takarmányozási hiba következtében nagy 

mennyiségű szelént (9,3 mg/kg takarmány) tartalmazó takarmány 8 napig történő etetése a 

tojástermelés és azok keltethetőségének drasztikus csökkenését (86%-ról 35%-ra) okozta. A 

madarak viselkedése is megváltozott. A csökkent takarmányfelvétel miatt aggresszívebbé 

váltak, melynek következtében az állománynál kannibalizmus jelentkezett, továbbá erőteljes 

kaparászó mozgást végeztek. A kialakuló toxikózis következtében viszont az állatok 

bágyadttá, letargikussá váltak. Egy héten belül a 7000 tojóból és 600 kakasból álló állomány 

12%-a elhullott. Az elhullott állatokon végzett kórboncolás során a szívburokban savó-

felhalmozódást figyeltek meg és az állatok mája morzsalékonnyá vált. Hisztológiai 

vizsgálatok során degeneratív cardiomyopathia, a hepatociták vakuoláris degenerációja és 

centrilobuláris májnekrózis volt megfigyelhető. A máj szeléntartalma jelentősen megnőtt 

(2,55 mg Se/kg), továbbá a felvett szelén nagy hányada került át a tojásokba (2,05 mg Se/kg). 

A csökkent keltethetőségű tojásokból kikelt csibék 10%-a rendellenességekkel jött a világra, 

melyek hályogos, kidülledő szemekben, továbbá a csőr felső részének defektusaiban 

jelentkeztek. Santolo et al. (1999) egy vércsefajjal (Falco sparverius) 11 héten keresztül 
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folytatott kísérletükben nagy mennyiségű SeMet-t az állatok takarmányába keverve (6 ill. 12 

mg Se/kg takarmány) meglepő módon növekvő takarmányfelvételt regisztráltak a kontrollhoz 

viszonyítva. Ugyanakkor a 12 mg/kg dózist fogyasztó állatoknál a termékeny tojások száma 

az összes tojáshoz viszonyítva lecsökkent a kisebb Se-dózist fogyasztó madarakéhoz képest. 

 

A különböző enzimek, enzimrendszerek működésére gyakorolt hatás 

Hoffman et al. (1996) napos korú tőkés récéken végzett, korábban már hivatkozott, 

vizsgálatuk során azt találták, hogy két héttel a kezelés kezdete után valamennyi szerves 

szelénforma szignifikáns mértékben megnövelte a vér- és a máj GSHPx-aktivitását a kontroll 

csoporthoz viszonyítva. Az L-SeMet emellett (30 mg Se/kg koncentrációban) jelentős 

növekedést idézett elő a máj GSSG/GSH arányában. Mind az L-, mind pedig a DL-SeMet 

egyaránt csökkentette a máj GSH tartalmát. Hoffman et al. (2002) egy gulipán (Recurvirostra 

americana) és egy gólyatöcs (Himantopus mexicanus) faj esetében vizsgálták a vízi 

táplálékláncban jelenlevő jelentős mennyiségű szelén hatását. A kaliforniai Tulare-tó három 

eltérő pontjáról gyűjtöttek tojásokat, melyeket keltetőgépben keltettek ki. A legmagasabb 

szelénkoncentrációjú mintavételi helyről (a víz Se-koncentrációja: 190 μg Se/l) származó 

gulipántojásokból kikelt fiókáknál jelentősen magasabb GSHPx aktivitást és GSSG 

koncentrációt regisztráltak, mint a tó más részéiről (2,5 illetve 8,6 μg Se/l koncentráció) 

származó tojásokból kikelt fiókák esetében. Ezzel egyidejűleg a GSH tartalomban és a 

glükóz-6-foszfát aktivitásban csökkenést tapasztaltak. 

2.4.2.4. A szelén emlősökre gyakorolt toxikus hatása 

Akut szeléntoxikózis 

Kérődzők 

Akut szeléntoxikózis általában akkor lép fel az állatoknál, ha rövid időn belül igen nagy 

szelénkoncentrációjú takarmányt vesznek fel, vagy ilyen mennyiséggel kezelik azokat. Az 

elhullás általában néhány órán belül bekövetkezik. A szelénmérgezés első tünetei az állat 

testtartásának és mozgásának megváltozása. Az állat rövid távolságokat tesz meg bizonytalan 

járással, gyakran lehajtja a fejét, a fülei lógnak. Rendszerint sötét, vízszerű hasmenés és 

hőemelkedés is tapasztalható. Az állat pulzusa gyors és gyenge, légzése gyors és nehezített. A 

vizeletürítés mértéke és gyakorisága jelentősen megnő, a nyálkahártyák sápadttá, kékes 

színűvé válnak. Gyakran véres hab jelenik meg az orrnyílások környékén. Az elhullás 

közvetlen oka légzésbénulás. Az elhullás aránya igen magas (Aiello és Mays, 1998). 
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A patológiás elváltozások a szövetekben az állat faja és a szelénexpozíció tartama szerint 

változnak, néhány jellegzetes szövetkárosodás azonban szabad szemmel is látható. Ezek a 

jellegzetes, akut szelén toxikózisra utaló elváltozások az alábbiak: 

- Duzzadt, vérrel telített máj, különböző fokú elfajulásokkal, gócos nekrózissal 

különösen sertésben és laboratóriumi állatokban. 

- Vérbőség, elfajulások és elhalások a vese tubulusok epitheliumában. 

- Eltérő súlyosságú vérzéses bélgyulladás. 

- Bevérzések a szívben a savóshártya és szívbelhártya alatt. 

- Vérrel telített lép. 

- Gyomorfekély. 

- Ödémás és vérrel telített agy, az idegsejtek elfajulása a nagyagy és kisagy 

kéregállományában. 

- A deformálódott pata ízületének elhalása. 

Mind az akut, mind a krónikus szelén mérgezés esetén a szelén eloszlik az állat testében. 

A belső szervek közül a máj és a vese akkumulálja a legnagyobb mennyiséget (4–10 μg/g), az 

izmok és a tüdő viszont csak viszonylag kis mennyiséget (0,8–3 μg/g) tartalmaz belőle. A vér 

szelénkoncentrációja magasabb az akut mérgezés esetén, mint a krónikusnál, és akár a 25 

mg/l értéket is elérheti. A szerves szelén nagyobb mennyiségben akkumulálódik a 

szövetekben, mint a szervetlen forma. A szelén toxikózisban szenvedő állat vizeletének szelén 

koncentrációja 0,1–8 mg/l között alakul (Whanger, 1994). 

Miller és Williams (1940) a nátrium-szelenit legalacsonyabb letális dózisát tehenekben 

9,9-11,0 mg Se/kg ttm. értékben állapították meg. 

Morrow (1968) 1-2 hetes bárányoknál az izomdisztrófia elkerülése érdekében per os, 

azonban a szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben (2,22 mg nátrium-szelenit/kg 

ttm.) adagolt szelénkiegészítés következtében fellépő akut toxikózisról számolt be. Az állatok 

35%-a 10-16 órán belül elhullott, 40 %-nál hasmenést tapasztalt, a fennmaradó 25 % pedig 

tünetmentes volt. Az elhullott állatoknál a következő szervi elváltozásokat figyelte meg: 

- a mellüreg  és a pericardium transzudatumot tartalmazott, 

- a szíven mérsékelt bilaterális dilatáció volt megfigyelhető, 

- a tüdő erősen vérbő és ödémás volt, 

- a bronchiális és mediastinális nyirokcsomók vérbők és ödémások voltak, 

- a vékonybél falán bevérzéses területek voltak megfigyelhetők, 

- a vesék vérbők voltak, különösen a medulla állomány, 

- a húgyhólyag vizelettel teli és petechialis bevérzéses volt. 
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Az elpusztult állatok veséjének szeléntartalma 8 mg/kg sza. volt, míg a májuk 20 mg/kg sza. 

szelént tartalmazott.  

Hivatkozott szerző (Morrow, 1968) egy kísérletes körülmények között kiváltott szelén-

toxikózist is leírt, melyet anyajuhon intravénásan adagolt nátrium-szelenittel (1 mg nátrium-

szelenit/kg ttm.) váltott ki. A legelső tünetek depresszió és ataxia formájában jelentkeztek már 

a kezelést követő második órában. Ezt fokozódó nehezített légzés követte, majd a 

testhőmérséklet (40,5 oC) és a pulzusszám is megnövekedett (170/perc). A vizeletürítés egyre 

gyakoribbá vált. Az állat pupillái kitágultak, a nyálkahártyák cianotikussá váltak. Az állat 

pusztulását légzési nehézség okozta. 

Smyth et al. (1990) 12 hetes bárányok esetében 16 órán belül 40%-os elhullást tapasztalt 

nátrium-szelenit 5 mg Se/kg ttm. koncentrációban történő egyszeri adagolása esetében. Az 

elhullott állatoknál tüdőödéma, valamint az endocardiumon bevérzések is jelentkeztek. 

 

Sertés 

Miller és Williams (1940) nátrium-szelenit legalacsonyabb letális dózisát sertéseknél 13-18 

mg Se/kg ttm. értékben határozták meg. Herigstad et al. (1973) fiatal malacok esetében 

idéztek elő akut szeléntoxikózist SeMet-t 60, 120 és 600 mg Se/kg takarmány 

koncentrációban etetve. Az akut szelén toxikózisra utaló tünetek 125, 140 és 38 órán belül 

jelentkeztek. A máj és a vese Se-tartalma az adott időpontokban 17,95, 34,5 és 27,4 mg/kg, 

illetve 13,7, 11,1 és 12,8 mg/kg volt, ami arra utal, hogy a nagyobb szeléntartalmú 

takarmányokból a tünetek megjelenéséig az állatok összességében kevesebb szelént vettek fel, 

így a szervekben is kevesebb akkumulálódott. Sályi et al. (1988) 20%-os elhullással járó 

szelénmérgezést tapasztaltak 74,2-96,7 mg/kg szelént tartalmazó takarmány etetésekor 

süldőállományban. Az állatoknál az akut szelén mérgezésre utaló számos klinikai tünetet 

megfigyeltek, így pl. takarmány-visszautasítást, hányást, nehezített légzést, tetániás görcsöket 

és fokozott bőrérzékenységet. Az állatok mozgása koordinálatlanná vált, majd a végtagok 

petyhüdt bénulása jelentkezett. A kórbonctani vizsgálatok során zsíros májelfajulást, 

tüdőödémát és hasvízkórt tapasztaltak. 

 

Laboratóriumi állatok 

Usami et al. (1999) vizsgálataiban a szelenit, a szelenát, a SeMet és a SeCys (20, 300, 1000, 

1000 μM Se koncentrációban) egyaránt torzulásokat idézett elő patkány embriókban. Az 

általuk tapasztalt rendellenességek (torzult szemgolyó, duzzadt rhombencephalon) 

megegyeztek Ferm et al. (1990) hörcsög magzatokon maternotoxikus szeléndózis esetén 
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megfigyelt eredményeivel. Yonemoto et al. (1983) egér fajban maternotoxikus szeléndózis 

esetén vetélést, míg az embrióknál növekedésbeli lemaradást figyeltek meg, ugyanakkor 

teratogén hatások nem jelentkeztek. A szelenit embriótoxikus koncentrációja patkány 

embrióban 20 μM volt, ami nem sokkal haladja meg a madár embriók esetében tapasztalt 

értékeket (6,7-16,5 μM) (Usami et al., 2002). 

Orhan et al. (1999) 11 napos patkány ivadékokon vizsgálták egyszeri 0,5 μM/20 g ttm. 

intraperitoneálisan injektált nátrium-szelenit hatását. A vizsgálat 20. napjára valamennyi 

szelenittel kezelt állat szemén hályog alakult ki. Az állatokban a vörösvérsejt hemolizátum 

GSHPx aktivitása szignifikáns mértékben meghaladta a kontroll csoportban mért értéket, és a 

vérplazma MDA koncentrációja is szignifikáns mértékben közel kétszeresére emelkedett a 

kontrollhoz képest. 

A nátrium-szelenit LD50 értéke per os felvétel esetében Cummins és Kimura (1971) valamint 

Pletnikova (1970) vizsgálatai alapján patkányoknál 4,8-7,0; nyulak esetében 1,0; egereknél 

3,2; míg tengerimalacnál 2,3 mg Se/kg ttm. 

A kevésbé hatékonyan felszívódó és elhanyagolható mértékben beépülő szelén-dioxid LD50 

értéke per os felvétel esetében Singh és Junnarkar (1991) vizsgálatai alapján patkányoknál a 

nátrium-szelenithez viszonyítva lényegesen nagyobb 48, míg egereknél 16 mg Se/kg ttm. 

Palmer és Olson (1974) nátrium-szelenittel és nátrium-szelenáttal folytatott vizsgálatai során 

nőstény patkányokban a két alkalmazott szelénvegyület hasonló toxikus tüneteket idézett elő, 

míg a hímek esetében a nátrium-szelenit toxikusabbnak bizonyult, mint a szelenát. 

 

Krónikus szeléntoxikózis 

Kérődzők 

Az idült szelénmérgezés egyik formájának – ami „alkáli betegség” (alkali disease) néven is 

ismert – legjellemzőbb tünetei a szőrhullás és a pata- vagy csülökfejlődési rendellenességek. 

Ezek a tünetek leggyakrabban azoknál az állatoknál (szarvasmarha, ló, sertés) jelentkeznek, 

melyek lúgos, nagy szeléntartalmú talajokon termesztett, emiatt szelénben gazdag (10-30 mg 

Se/kg sz.a. tartalmú) abrak- és/vagy tömegtakarmányt fogyasztanak több hónapon keresztül. 

Az állatok néha a „kergekórra” (blind staggers) jellemző lesoványodás jeleit is mutatják. A 

fenti tünetegyüttest – a szelén toxikus szerepének ismerete előtt – azért tartották „alkáli 

betegségnek”, mert úgy gondolták, hogy a jelentkező tünetek a lúgos sókat tartalmazó ivóvíz 

elfogyasztásával magyarázhatók (Aiello és Mays, 1998). A betegség klinikai tünetei a 

csökkent vitalitás, anémia, feszes ízületek, sántítás, durva szőrzet, a hosszú szőrszálak hullása, 

patakárosodások és deformációk. Lovaknál legelőször általában a sörény és farokszőr hullása 
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jelentkezik, amit a végtagok fokozott érzékenysége követ. Továbbá a pata falán a patapárta 

alatt kör alakú hasadások is megfigyelhetők. 

A krónikus szeléntoxikózisban szenvedő állatok vérének szelénkoncentrációja 1–2 mg/l. A 

szőr szeléntartalma meghaladja a 3 μg/g koncentrációt (Aiello és Mays, 1998). 

Az idült szelén mérgezés másik formája, a „kergekór” (blind staggers). Ez a megbetegedés 

azoknál a szarvasmarháknál és juhoknál jelentkezik, melyek magas szeléntartalmú (általában 

>30 mg/kg sz.a.) növényeket legelnek hosszú időn keresztül. Amint az a betegség 

elnevezéséből is kitűnik, a megbetegedett állat körbe-körbe bolyong, nem veszi figyelembe az 

útjába kerülő tárgyakat, megbotlik bennük, vagy átgázol rajtuk. Az állat étvágytalan, inni 

sincs kedve, és viselkedéséből úgy tűnik, mintha a látása nem lenne tökéletes. A mellső 

végtagok elgyengülnek és nem képesek megtartani az állatot. A kondíció romlásával az 

étvágytalanság tovább fokozódik. Az elhullás előtti utolsó stádiumban az állat lebénul, már 

nyelni sem képes. A légzés intenzitása fokozódik. Az állat szemhéjai duzzadtak, a szaruhártya 

zavaros, a testhőmérséklet alacsonyabb a normális értéknél. Ebben a stádiumban az elhullás 

hirtelen jelentkezik, melyet leggyakrabban légzésbénulás idéz elő. Az idült szelén mérgezés 

által előidézett „kergekórban” szenvedő állat vérének szeléntartalma 1,5–4 mg/l körüli (Aiello 

és Mays, 1998). 

 

A különböző enzimek, enzimrendszerek működésére gyakorolt hatás 

Suricuchi és Nagaraju (2001) kifejlett Wistar albínó patkányokkal végzett vizsgálatai során 

intraperitoneálisan szubletális dózisban injektált szelénnek a vérplazma ALT és AST 

aktivitásra gyakorolt hatását vizsgálták a 7. és 14. napon. A kísérleti csoportokban mindkét 

enzim aktivitása szignifikáns mértékben megnövekedett, bár ez a változás nem tekinthető 

specifikusnak, hiszen ezen enzimek aktivitása egyéb sejtkárosodással járó hatások esetén is 

megemelkedik. 

Barbosa et al. (1998) által vizsgált, eltérő mértékben felszívódó és beépülő szervetlen 

szelénvegyületek (nátrium-szelenit és szelén-dioxid) kifejlett patkányokban csökkentették a 

máj δ-aminolevulinát-dehidratáz (δ-ALA-D) aktivitását, amely a szeléntoxikózis során fellépő 

oxidatív stressz hatásának tudható be. A δ-aminolevulinát-dehidratáz ugyanis egy szulfhidril-

tartalmú enzim, mely rendkívül érzékeny a szervezetet ért oxidatív hatásokra.  
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2.5. A szelén toxicitás mechanizmusának egy lehetséges magyarázata – az oxidatív 
stressz  

 

Ahhoz, hogy a szükségletet meghaladó mennyiségű szelén állati szervezetekre kifejtett 

hatásának egy lehetséges magyarázatát adjuk előbb szükséges áttekinteni a szervezetben 

jelenlévő exo- vagy endogén eredetű szabad gyököket, illetve az általuk előidézett peroxidatív 

folyamatokat (pl. lipidperoxidáció), illetve ennek a sejtek működésére gyakorolt hatását, 

összességében az oxidatív stressz folyamatokat és az azokat befolyásoló tényezőket. 

2.5.1. Szabad gyökök 

Szabad gyököknek azokat a molekulákat, atomokat nevezzük, amelyeknek egy vagy több 

atomja egy vagy több párosítatlan elektront vagy antiparallel spinekkel rendelkező 

elektronokat tartalmaz külső orbitálján (Pryor, 1973). Reaktív oxigéngyökök közé tartoznak 

az oxigén-tartalmú gyökök (O2·
-, OH·-, RO·, RO2·) és azok a nem gyöktermészetű molekulák 

(H2O2, O3, szinglet oxigén O2
1, HOCl), amelyek reakcióikban oxigéntartalmú gyökök 

képzésére képesek (Halliwell és Aruoma, 1991). 

Kísérletesen igazolt, hogy az aerob élő szervezetekben folyamatosan keletkeznek reaktív 

oxigéngyökök, elsősorban szuperoxid- (O2·
-), hidroxil gyök (OH·-), hidrogén-peroxid (H2O2) 

és hipoklórsav (HOCl) (Fridovich, 1978). 

Szuperoxid-gyök (O2·
-) 

A szuperoxid-gyök maga kevésbé reaktív, de az átmeneti fémeket, azok komplexeit és 

egyéb szerves szubsztrátokat oxidálni képes. Kapcsolódhat egyes fémekhez, így más 

reaktívabb oxigéngyökök keletkezését készítheti elő. A szuperoxid-gyök perhidroxi gyökké 

(HO2·-) való alakulása könnyen végbemegy, ha az O2·
- a vizes közegből a lipidfázisba jut 

(Fridovich, 1983). A képződött perhidroxi-gyök pedig könnyen reagál telítetlen zsírsavakkal, 

így például linolén- vagy arachidonsavval (Gebicki és Bielski, 1981). 

Hidroxil-gyök (OH·-) 

A hidroxil-gyök a legreaktívabb oxigéngyök, mely az O2-ből és az O2·
--ből képződik vas- 

vagy réz katalizálta Haber-Weiss reakció révén (Bilinski et al., 1985). A biológiai 

rendszerekben viszont a vas fiziológiás körülmények között szállító vagy raktározó 

fehérjékhez kapcsolódik (transzferrin, ferritin), és ebben a kötött formában nem képes 

katalizálni az OH·--t képző reakciókat (Halliwell és Gutteridge, 1986). Az O2·
- viszont képes 

a szövetekben lévő ferritinből felszabadítani a vasat, míg a vérkeringésben lévő 

transzferrinből nem (Biemond et al., 1984). 
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Hidrogén-peroxid (H2O2) 

Biológiai rendszerekben kiemelt jelentőségű a hidrogén-peroxid, mivel semleges töltése 

következtében könnyen bejut a sejtmembránokba, majd azokon keresztül a citoszolba és a 

sejtorganellumokba. Mindezek következtében mind az extra-, mind pedig az intracelluláris 

térben, sőt a sejtmembránokban is reaktív oxigéngyök-képződést indíthat el, bár önmagában 

nem szabadgyök (Chance et al., 1979). Fontos megemlíteni, hogy a szuperoxid-dizmutáz 

(SOD) hatására jelentős mennyiségű H2O2 képződik (Fridovich, 1975). 

2.5.2. A lipidperoxidáció 

Azok a molekulák, amelyek telítetlen kettőskötéseket tartalmaznak (pl. telítetlen zsírsavak, 

foszfolipidek, koleszterin) kifejezetten érzékenyek a gyökreakciók károsító hatásaira 

(Seligman et al., 1979). 

Ha egy adott lipidet szabadgyök-iniciátor segítségével, hidrogénelvonással lipid-

szabadgyök (R·) állapotba hozunk, könnyebben képes reakcióba lépni a molekuláris 

oxigénnel. A reakció során peroxi gyök (ROO·) keletkezik. Ezt a folyamatot nevezzük 

lipidperoxidációnak. A peroxidációra főleg a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) 

hajlamosak, mivel a kettős kötés melletti ún. α-metilén szénatomjaik C–H-kötése gyengébb, 

így részlegesen aktiváltnak tekinthetők. A lipidperoxidáció kezdeti lépéseként emiatt erről a 

szénatomról történik a hidrogénelvonás (Pryor, 1973). 

A kezdeti lépések láncreakciót indítanak el, amely a környező molekulákat tovább 

károsíthatják. A lipidek autooxidációja során új C–C-kötések, és keresztkötések képződnek. 

Ezek főképp a membránok lipid-kettősrétegének sérülését eredményezhetik. Az autooxidációt 

meggyorsítja az egyes fémek jelenléte, mert fokozzák a hidroperoxidok bomlását, ezzel újabb 

szabadgyökök képződését eredményezve. 

A lipidperoxidáció végeredményeképpen ún. metastabil végtermékek, így például aldehidek 

(malondialdehid, 2-alkenálok, 4-hidroxil-2-alkenálok) is keletkeznek, amelyek noha nem 

szabadgyökök, mégis rendelkeznek bizonyos reaktivitással. Relatív stabilitásuk révén a 

keringési rendszeren keresztül eljuthatnak a keletkezésük helyétől távol eső szövetekbe, így 

ott is súlyos (elsősorban DNS) károsodásokat okozhatnak (Fehér és Vereckei, 1985). 

2.5.3. A lipidperoxidáció sejtszintű következményei 

A sejtekben és a szövetekben létrejövő lipidperoxidációs folyamatoknak számos károsító 

hatása van, amelyek nagymértékben befolyásolják az élő szervezet működését, sőt gyakran 
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morfológiai elváltozásokat is okoznak. Az alábbiakban rövid összefoglalását kívánom adni a 

sejtek szintjén jelentkező lipidperoxidáció okozta káros behatásoknak. 

1. A membránok mikroszerkezetének károsodása 

Ez a károsodás azáltal alakul ki, hogy hidrofil részek jönnek létre az alaphártyában. A 

membránkárosodás olyan mértékű lehet, hogy a lipidek szénláncai megszakadhatnak és végső 

következményként fokozott (esetleg csökkent) membránpermeabilitás alakulhat ki. A vvs.-ek 

membránkárosodása következtében pl. hemolízis alakul ki (Fee és Teitelbaum, 1972). 

2. A sejtenzimek működésének gátlása 

A sejtenzimek gátlása elsősorban a hidroperoxidok hatására következik be, pl. az izocitrát-

dehidrogenáz aktivitás szinte teljesen megszűnik a májsejtek mitokondriumaiban a vas-ionok 

által indukált linolénsav-hidroperoxidok károsító hatása miatt (McKnight és Hunter, 1966). 

A szulfhidril-csoportok és/vagy a cisztein-tartalmú fehérjék oxidációja is közrejátszik az 

enzimek aktivitásának megváltozásában (Colman, 1968). 

3. A lebontási (vég)termékek károsító hatásai 

A metastabil végtermékek közül főképp a malondialdehidnek ismertek a károsító hatásai. 

Degradációjának két lehetséges útja van. Az egyik út a MDA oxidációja az aldehid-

dehidrogenázok révén, egyéb metabolikus változások kíséretben (Horton és Packer, 1970), a 

másik út az ún. Schiff-bázisok kialakulása mellett, pl. a lizin ε-amino csoportjaival történő 

reakció révén jöhet létre (Chio és Tappel, 1969). Ez utóbbi reakció során keresztkötések 

alakulhatnak ki különböző enzimeken belül (pl. ribonukleáz-A) is. 

4. Fehérjék és nukleinsavak károsodása 

Az albuminban, ami nem specifikusan jelentős mennyiségű PUFA-t szállíthat, hasonlóan 

egyéb fehérjékhez, szintén keresztkötések alakulhatnak ki a lipidperoxidáció hatására. Más 

amino csoportot tartalmazó anyagok esetében is létrejöhetnek ezek a reakciók így például az 

RNS-ben és a DNS-ben. 

2.5.4. A szelén toxikózis szabadgyökös mechanizmusa 

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

(1941) vetette fel, hogy a szelén (szelenit) toxicitása a tiolokkal való interakciójának 

következménye. Később Ganther (1968) írta le a következő, spontán bekövetkező reakciókat: 

4 GSH + SeO2 � GSSeSG + GSSG + 2 H2O 

4 GSH + SeO3 � GSSeSG + 2 OH- + 2 H2O 

Ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a szelén toxikus volta a fehérjék 

diszulfidjaival végbemenő reakciójának következménye, melynek során az előbbiekben 
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bemutatott szeleno-diglutationhoz (GSSeSG) hasonlóan 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. 

Az in vitro vizsgálatok során felállított hipotézisek a következők: 

1. Egyes szelénformák (pl. a szelenit és a szelén-dioxid) képesek reakcióba lépni a tiolokkal 

(pl. GSH), melynek során szeleno-triszulfidok jönnek létre. Ezek további tiolokkal történő 

reakciója során reaktív szuperoxid gyök és hidrogén-peroxid keletkezik. 

2. A diszelenidek (pl. a szelenocisztin és a szelenocisztamin) GSH és más tiolok jelenlétében 

szelenolokká (RSeH) redukálódnak, melyek további reakciójakor szintén számolni lehet 

reaktív szuperoxid gyök és hidrogén-peroxid létrejöttével. 

3. Azok a szelénformák, amelyek nem lépnek reakcióba a tiolokkal (pl. a szeleno-éterek 

(RSeR) és a szelenát) in vitro nem képeznek szuperoxid gyököt és hidrogén-peroxidot és per 

se nem toxikusak. Ezek a szelénformák sejtkultúrákban és in vivo körülmények között csak 

azután válnak toxikussá, ha szelenitté vagy szelenollá redukálódnak. 

4. 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 

szelenoétereké, illetve elemi szelénné (Se0) alakítsa át. 

Spallholz és Hoffman (2002) szerint viszont a szelén toxikus volta a következő oknak 

köszönhető: a CH3Se
− képződésének mechanizmusa során a CH3Se

− vagy belép a redox 

ciklusba szuperoxid gyököket generálva, mely oxidatív stresszt eredményez, vagy más szabad 

gyököket képezve fontos enzimek működését és fehérjék szerkezetét károsíthatja. 

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 szelén toxikózis szabadgyökös teóriáját támasztja alá Seko és munkatársainak vizsgálatai, 

akik sejtkultúrákban fellépő károsodásokat, a DNS kettős spirál törését és annak felbomlását 

figyelték meg (Seko et al., 1989). Spallholz (1998) a Seko és munkatársai által leírtakhoz 
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hasonló változásokat tapasztalt in vivo rendszerben szelenitet vagy SeCys-t fogyasztó egerek 

májában. Megállapította továbbá, hogy a szelenit mellett a szelén-dioxid és számos diszelenid 

GSH jelenlétében szuperoxidot képez. Ezenkívül azt is megfigyelte, hogy a szelenoéterek 

(RSeR), mint például a SeMet, in vitro rendszerben nem katalizálják a szuperoxid képződést, 

és in vivo rendszerben is sokkal kevésbé toxikusak, mint a szelenit vagy szeleno-cisztamin. 

A különböző szelénformák szuperoxid katalízisét in vitro rendszerben, GSH jelenlétében az 4. 

táblázat szemlélteti. 

4. táblázat A különböző szelénformák szuperoxid katalízise in vitro rendszerben, glutation 
jelenlétében (Spallholz, 1998) 

In vitro rendszerben glutationnal 
szuperoxidot képeznek 

In vitro rendszerben glutationnal 
nem képeznek szuperoxidot 

szelenit elemi szelén 
szelén-dioxid szelenát 
szelenocisztin szelenometionin 

szelenocisztamin Se-metilszelenocisztein 
diszeleno-propionsav szelenobetain 
difenil-diszelenid dimetil-szelénoxid 
dibenzil-diszelenid szelenopiridin 

1,4-fenilén-bisz(metilén)szelenocianát trifenil-szelenonium ion 
6-propilszelenouricil K-szelenocianát 
dimetil-diszelenid  
metilszelénsav  

 

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). 

A szükségletet meghaladó mennyiségű szelén csökkenti a szervezetben a szabadgyökök 

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

enzimnek 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). A GSH tartalom 

csökkenésével párhuzamosan megnő a GSSG mennyisége, így a GSH/GSSG arány jó 

indikátora lehet a szelén toxikózis káros hatásainak (Hoffman et al., 1991).  



 33

A toxikus mennyiségben adagolt szelén hatására bekövetkező biokémiai és klinikai 

tünetekben is megnyilvánuló hatások a szelénexpozíció megszűntével viszonylag hamar 

eliminálódnak. Így például halak esetében 2-5 nap alatt a vizsgált paraméterek értékei 

normalizálódtak szubletális szelén dózis alkalmazása esetén (Tallandini et al., 1996). 

2.6. Szelenofehérjék az állatvilágban 
 

Az állatokban megtalálható valamennyi szelenoenzim a szelént szelenocisztein (SeCys) 

formában tartalmazza, melyet az UGA triplet kódol, így a 21. proteinogén aminosavnak 

tekinthető (Spallholz, 1994). Jelen ismereteink alapján 21 eukariota szelenofehérjét 

különböztetünk meg, melyek a következők: a glutation-peroxidáz (GSHPx) izoenzimek – 

melyek jelentős szerepet töltenek be a glutation redox rendszerben, és melyeket a 

későbbiekben külön alfejezetben részletesen be is kívánok mutatni –, a jodotironin 5’-

dejodinázok, a tioredoxin-reduktáz, a szelenoprotein-W, a szelenoprotein-P, a szelenoprotein-

Pb, a Se-T, a Se-T2 és a Drosophila BthD. 

2.6.1. Szelenoprotein-W és -P 

Míg a szelenoprotein-W-t (Se-W) a váz- és szívizomból izolálták, addig a szelenoprotein-P 

(Se-P) tekinthető a legfontosabb vérplazma szelenofehérjének, melyhez a vérplazma Se-

tartalmának jelentős hányada (70%-a) kötött (MacPherson, 1994). Feltételezhetően – a szelén 

tárolásán és transzportján túlmenően – mind a Se-W, mind pedig a Se-P antioxidáns 

tulajdonságú is egyben. Ezen túlmenően a Se-P jelentős mértékű fémkötő kapacitással is 

rendelkezik (Sasakura és Suzuki, 1998), amelynek szerepe lehet a Se-P hatásában egyes 

neurodegeneratív kórképek elleni védelemben, amelyeket bizonyos nehézfém terhelések 

idézhetnek elő (Chen és Berry, 2003) 

2.6.2. A tioredoxin-reduktáz (TR) csoport 

A tioredoxin-reduktázt viszonylag rövid ideje azonosítottak szelenoenzimként (Gladyshev 

et al., 1996; Tamura és Stadtman, 1996). Szerepet játszik a sejt redox státuszának 

fenntartásában, így direkt és indirekt módon a génexpresszió szabályozásában is (Morel és 

Barouki, 1999). A TR tagja egy tiol redox rendszernek, mely elektronokat biztosít a dezoxi-

ribonukleotid szintézishez, az antioxidáns védelemhez, valamint a szignál transzdukció, a 

transzkripció, a sejtfejlődés és az apoptózis redox szabályozásához (Mustacich és Powis, 

2000; Amer és Holmgren, 2000). 
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2.6.3. Jodotironin-5’-dejodináz enzimcsalád 

Ez az enzimcsalád három enzimből áll, melyek fontos szerepet töltenek be a pajzsmirigy 

hormonok homeosztázisának fenntartásában. Ezen enzimek közül korábban csak az I. típusú 

jodotironin-5’-dejodinázt tekintették kizárólagosan szelenoenzimnek, mely a tiroxint (T4) 

aktív trijód-tironinná (T3) dejodinálja, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy mindhárom 

enzim tartalmaz szelént (Kohrle, 2000). 

2.7. A glutation redox rendszer 
 

A következőkben az állati szervezet szeléntartalmú enzimjei közül részletesebben a 

glutation redox rendszerben közreműködő antioxidáns enzimeket kívánom bemutatni. A 

rendszer elnevezése egy, a sejtekben található tripeptidről, a glutationról történt. 

2.7.1. A glutation redox rendszerben résztvevő kis molekulatömegű molekulák 

Bár a természetes antioxidánsok közé számos vegyület tartozik (például az A-, C-, E-, K-

vitamin, tioltartalmú vegyületek – cisztein, ciszteamin, glutation, metionin –, ubikinon, 

galluszsav, stb.), ebben az alfejezetben a glutation és az aszkorbinsav szerepét kívánom 

részletesebben bemutatni. 

2.7.1.1. Glutation 

A redukált glutation (γ-glutamil-ciszteinglicin, GSH) vízoldékony tripeptid, amely a 

citoszolban található 1-10 mmol mennyiségben. A glutation szintézise a következő lépések 

során történik (Sass, 1968): 

glutaminsav + cisztein + ATP ⇒ γ-glutamilcisztein + ADP + P~ 

γ-glutamilcisztein + glicin + ATP ⇒ GSH + ADP + P~ 

Az első lépés a γ-glutamilcisztein-szintetáz, míg a második a glutation-szintetáz által 

katalizált reakcióval játszódik le. 

A glutation szerepet játszik a közvetlen antioxidáns védekezésben azáltal, hogy reagál a 

hidroxil- és a szuperoxid-gyökökkel (Ross, 1988), illetve a közvetett antioxidáns 

védekezésben a glutation peroxidázok ko-szubsztrátjaként (Whanger, 1994). A glutation és a 

reaktív gyökök reakciója révén glutationil-gyök (GS•) képződik (Kosower és Kosower, 1978). 

Az is igazolást nyert, hogy a C-vitamin mellett a glutation is részt vehet az oxidálódott 

tokoferolok (tokoferil-kinonok) regenerációjában, miáltal hatékonyabbá válik a reaktív szabad 

gyökök elleni védekezés (Davies et al., 1988). 
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A glutation legfőbb funkciója a GSHPx szubsztrátjakánt a H2O2-re és a lipidperoxidokra 

kifejtett redukáló hatása, bár ennek a reakciónak nem enzimatikusan katalizált formája is 

ismert (Kosower és Kosower, 1978): 

O2
•- + H+ + GSH ⇒ GS• + H2O2 

•OH + GSH ⇒ GS• + H2O 
1O2 + GSH ⇒ GSox (cisztein-sav) 

A glutationil-gyök (GS•) viszonylag stabil és bár szabad gyöknek tekinthető, jelen 

ismereteink szerint nem okoz további károsodást. Gyakran összekapcsolódik egy másik 

glutationil-gyökkel, azonban reagálni képes a C-vitaminal, a NAD(P)H-val vagy a  

citokróm-c-vel is (Forni és Willson, 1983). A GSH-nak és oxidált dimer formájának, a 

glutation-diszulfidnak (GSSG) nagy jelentősége van a sejtek anyagcseréjében.  

A GSSG redukcióját, ezzel a GSH regenerációját a NADPH-függő glutation-reduktáz (GR) 

végzi. Az ehhez szükséges NADPH-t a hexóz-monofoszfát-shunt szolgáltatja:  

glükóz-6-foszfát + NADP+ ⇒ NADPH + 6-foszfoglukonát 

NADPH + GSSG ⇒ 2 GSH + NADP+ 

Az első reakciót a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz, míg a másodikat a GR katalizálja. 

A GSH oxidációjának mértékét a H2O2 és a hidroperoxidok GSHPx által katalizált redukciója 

befolyásolja. A GSSG-szint pedig a NADPH-függő GR aktivitásától függ.  

A tiolok, így a GSH redox-státusza számos, a szervezetben zajló folyamatot befolyásol, így 

pl. a lipogenezist, a sejtosztódást (Barron, 1951), a fehérjeszintézist, a neurotranszmitterek 

felszabadulását és a memória kialakulását (Kosower, 1972), továbbá bizonyos endokrin 

szervekben a hormonelválasztást (Hellman et al., 1975). 

A GSH/GSSG arány az egészséges emlős sejtekben általában magas (Kosower és Kosower, 

1978), így például a perfundált patkánymájban annak értéke 300:1, míg a többi szerv 

sejtjeiben ennél kisebb arányról számoltak be (Brigelius et al., 1982; Zeigler, 1985). 

2.7.1.2. Aszkorbinsav 

Az aszkorbinsav, vízoldékony vitaminként elsősorban elsőrendű antioxidánsként hat 

(lánctörő, „gyökfogó” /scavenger/ antioxidáns), megóvja a membránokat és a lipideket a 

hidrofil karakterű szabad gyökök károsító hatásától. Számos szabad gyök befogására képes, 

például semlegesíti a szuperoxid-, a hidroperoxid-, a lipid-hidroperoxid-, a szulfenil-, a 

hidroxil-, az NO és az NO2-gyököket, valamint a szinglet oxigént (Brown és Jones, 1996). 
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Szinte valamennyi állatfaj képes az aszkorbinsav szintézisére. Ez alól kivételt csak az 

ember, az emberszabású majmok, a tengerimalac, néhány madár és halfaj – így a pisztráng, 

lazac, harcsa és ponty fajok (Horning et al., 1984) – képeznek, melyek egy máj eredetű enzim, 

az L-glükono-γ-lakton oxidáz hiányában nem képesek előállítani (Deshpande et al., 1996). 

Az aszkorbát oxidált formája képes a fehérjéket glikálni, ez a folyamat azonban még nem 

pontosan feltárt. Hasonlóan nyitott kérdés a C-vitamin regenerációja is. Bár a hagyományos 

elképzelés szerint a GSH direkt kémiai reakciókban biztosítja a dehidro-aszkorbinsav 

regenerálódását, egyes kutatók szerint azonban az aszkorbinsav reaktivációja enzimatikusan 

katalizált folyamat. 

Az aszkorbinsav hatásai között megemlítendő azon aktivitása is, hogy képes a GSSG 

redukciójára (Chan et al., 1991). Igaz ezen hatását eddig csak in vitro, illetve tisztán kémiai 

rendszerben bizonyították. 

A C-vitamin szinergista kölcsönhatást mutat az E-vitaminnal, azáltal, hogy regenerálja a 

tokoferilgyököt (Davies et al., 1988). Az aszkorbinsav képes meggátolni a ferro-vas 

kiáramlását a hemből, s megakadályozza a hemoglobinnak és a mioglobinnak a hidrogén-

peroxid általi károsodását.  

Ugyakkor a C-vitaminnak ismert prooxidáns hatása is. Az, hogy az aszkorbát oxidánsként 

vagy antioxidánsként viselkedik, függ a koncentrációjától és fémionok jelenlététől. Kis 

koncentrációban, átmeneti fémionok jelenlétében prooxidáns, mert redukálja a változó 

vegyértékű fémionokat, elősegítve a lipidperoxidáció fémkatalízisét, nagy koncentrációban 

azonban megfelelő számú fémkötőhely jelenlétében antioxidáns (Brown és Jones, 1996). 

2.7.2. A szelénfüggő glutation-peroxidáz enzimcsalád 

A glutation peroxidázt és annak biokémiai funkcióját 1957-ben először Mills (1957) írta le. 

Napjainkra azonban világossá vált, hogy az általa felfedezett enzim csupán egyetlen tagja a 

szelénfüggő glutation peroxidáz enzimcsaládnak (EC. 1.11.1.9). 

Jelenlegi ismereteink szerint az enzimcsaládot 5 izoenzim alkotja: 

– a Mills által felfedezett klasszikus (vagy citoplazmatikus) glutation-peroxidáz (cGSHPx) 

– az extracelluláris (vagy plazma) glutation-peroxidáz (eGSHPx) 

– a gasztrointesztinális glutation-peroxidáz (gGSHPx) 

– a foszfolipid glutation-peroxidáz (phGSHPx) 

– és a spermium nukleusz glutation-peroxidáz (snGSHPx). 

A szelénfüggő GSHPx-ok a H2O2 és a hidroperoxidok katalitikus bontását végzik azáltal, 

hogy a redukált glutationt (GSH) oxidálják glutation diszulfiddá (GSSG) (Lotscher, 1979): 
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H2O2 + 2 GSH ⇒ 2 H2O + GSSG 

ROOH + 2 GSH ⇒ H2O + ROH + GSSG 

A képződött hidroxi-lipid a későbbiekben β-oxidáció révén további bontásra kerülhet (Chiu et 

al., 1982). A sejtekben – úgy tűnik – a GSHPx molekulák azon területeken töltenek be 

elsőrendű védelmi funkciót, ahol a H2O2 bontásáért felelős kataláz csak kis mennyiségben van 

jelen, vagy egyáltalán nem található meg. Ezek a területek a citoszol és a mitokondrium 

mátrix. Ugyanakkor gyakorlatilag nem mutathatók ki a mikroszómákban, a sejtmagban és a 

peroxiszómákban, melyek viszont a sejt csaknem teljes, a hidrogén-peroxid bontását 

hatékonyan katalizáló, kataláz készletét hordozzák (Flohé, 1989). Jelentős GSHPx aktivitás 

mérhető a májban és a vvs-ekben, míg lényegesen alacsonyabb aktivitás mutatható ki az 

izomszövetben. A GSHPx specifikus hidrogén donorjára, vagyis a GSH-ra nézve, de nem, 

vagy csak részben specifikus a hidroperoxidok tekintetében, hiszen azok széles spektrumával 

(a H2O2-től kezdve a szerves hidroperoxidokig, a zsírsav hidroperoxidokat, a nukleotid- és 

szteroid hidroperoxid derivátumokat beleértve) képes reagálni. 

Klasszikus (vagy citoplazmatikus) glutation-peroxidáz (cGSHPx) enzim (molekulatömege: 

80000 Da) négy alegységgel rendelkezik, amelyek aktív centrumában egy-egy szelén atom 

található, SeCys formájában (Flohé et al., 1973). Emiatt nevezik az enzimet szelénfüggő 

glutation peroxidáznak. Az aktív centrumban található szelén atomok a 201 aminosavból álló 

alegység N-terminális 45. aminosav-maradékán kötődnek a ciszteinhez. A SeCys körüli régió 

(SECIS element) aminosav szekvenciája konzervált, az eddig leírt különböző állatfajok és 

azok szövetei között csaknem teljes homológiát mutat. Az aktív centrum környezetében 

hidrofób és aromás aminosavak felhalmozódását, valamint egy hisztidin jelenlétét mutatták 

ki. Ez a szerkezet teszi lehetővé a széles szubsztrát specificitást (Epp et al., 1983). 

A citoplazmatikus GSHPx legnagyobb mennyiségben azokban a szövetekben fordul elő, ahol 

nagyarányú peroxid termelés zajlik, így a vörösvértestekben, a vesében, a májban és a 

tüdőben (Chambers és Harrison, 1988). Kimutatható továbbá a placentában is, melyben az 

anyai oldalon alacsonyabb az aktivitása, mint a magzati oldalon (Kankofer et al., 1996). 

Extracelluláris (vagy plazma) glutation-peroxidáz (eGSHPx) kinetikai, szerkezeti és 

immunológiai szempontból egyaránt eltér a klasszikus GSHPx-től (Avissar et al., 1989). A 

plazma GSHPx glikoprotein. A klasszikus enzimhez hasonlóan homotetramer, viszont 

alegységeinek mérete annál nagyobb (23000 Da) (Takahashi et al., 1987). A nagyobb méretű 

szerkezetet intramolekuláris diszulfid-hidak stabilizálják (Avissar et al., 1991). A plazma 

GSHPx aminosav szekvenciája mindössze 44%-os homológiát mutat a citoplazmatikus 
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GSHPx-zal. Ugyanakkor az aktív centrum szerkezete – amint azt az előbbiekben már 

említettem – nagymértékben konzervált (Takahashi et al., 1990). 

A plazma GSHPx legnagyobb mennyiségben a vérplazmában található meg (innen az 

elnevezése), azonban elsődlegesen a vesében szintetizálódik. Erre utal, hogy krónikus 

veseelégtelenségben – vagy bármely a vese proximális tubuláris rendszerét érő károsodásban 

– a vérplazmában mérhető GSHPx aktivitás drasztikusan csökken (Yoshimura et al., 1996). 

Vese metszeteken végzett hibridizációs próbák azt mutatják, hogy a proximális tubulusok 

epithelium sejtjei és a Bowman-tok fali sejtjei felelősek az izoenzim termeléséért (Avissar et 

al., 1994a; Whitin et al., 1998). A vese mellett kismértékben szintetizálódik a májban, szívben 

és a tüdőben is, de az előbbiekből a szintézist követően azonnal szekretálódik (Avissar et al., 

1989). Ez utóbbi megállapítás viszont nem igaz a tüdőre, ahol az epitheliumot borító 

folyadékban a GSHPx aktivitás 57 %-ért az eGSHPx felelős. Egyben arra is rámutattak, hogy 

ez az eGSHPx – szemben a vérplazmában keringő molekulákkal – a tüdőben a bronchusok 

epithelium sejtjeiben, az alveoláris makrofágokban és az interstitialis sejtekben is 

szintetizálódik (Avissar et al., 1996). Intracellulárisan sikerült kimutatni az enzimet a placenta 

trophoblast sejtjeiben is (Avissar et al., 1994b). Összességében az eGSHPx leginkább a 

szekréció helyén ható enzimnek tűnik, de fontos szerepet játszik egy, a vérben keringő 

antioxidáns hatású enzimként is (Esworthy et al., 1993). 

Gastrointestinalis citoszol glutation peroxidáz (gGSHPx) tetramer szerkezete nagyfokú 

homológiát mutat a klasszikus enzim felépítésével, azonban immunológiailag attól eltér. A 

gGSHPx enzim a bélcsatorna nyálkahártyájának epitheliumában termelődik (Esworthy et al., 

1998). Ugyanakkor a gGSHPx aktivitást az extracelluláris térben is kimutatták, vagyis az 

enzim szintézisét végző sejtek egyben szekretálni is képesek azt. Ez arra enged következtetni, 

hogy az enzim egyfelől felelős az emésztőrendszer hámjának védelméért és/vagy szerepe van 

a peroxidok sejtközötti térben lejátszódó metabolizmusában is (Tham et al., 1998). A 

legutóbbi idők kutatási eredményei arra utalnak, hogy a gGSHPx védelmi szerepet tölthet be a 

vastagbél tumorok iránti hajlammal szemben (Chu et al., 1997). A gGSHPx expresszióját 

eddig csak ember és rágcsálók emésztőcsatornájában, illetve ember esetében a májban 

mutatták ki. A kutatások jelenlegi állása szerint a GSHPx-aktivitás az emésztő 

szervrendszerben dominánsan a gastrointestinális izoenzimnek tulajdonítható. Az 

enzimaktivitás az emésztőcsatornán belül a gyomorban a legnagyobb, majd ezt követi 

csökkenő sorrendben a nyelőcső, vastagbél és a vékonybél (Siegers et al., 1989; Chu et al., 

1993). A vékonybélben a Lieberkühn-féle kripták epitheliumában a gGSHPx aktivitás kb. 
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kétszerese a bélbolyhok csúcsán mért értéknek, következésképpen a kripták sejtjei 

fokozottabb védelmet élveznek az oxidatív károsodásokkal szemben (Chu és Esworthy,1995). 

Foszfolipid-hidroperoxid glutation-peroxidáz (phGSHPx), eredeti nevén: "peroxidation-

inhibiting-protein (PIP)” mutatja a legnagyobb eltérést a klasszikus GSHPx-től. Ez az enzim 

(molekulatömege 19700 Da) egy alegységből áll és membrán-kötött formában fordul elő a 

sejtekben (Thomas et al., 1990; Ursini et al., 1985). A phGSHPx 170 aminosavból áll és a 

SeCys az N-terminális 46. aminosav (Schuckelt et al., 1991). Először sertések májszövetéből 

izoláltak. A phGSHPx képes redukálni a kumol- és a t-butil-hidroperoxidot, valamint a 

klasszikus GSHPx-tól eltérően a foszfolipid-hidroperoxidokat is. Főleg a sejtmembrán 

védelmében játszik szerepet (Ursini et al., 1982). A phGSHPx enzim szöveti eloszlása 

meglehetősen egyenlőtlen. Különösen nagy mennyiségben található meg a herékben, ezen 

belül a Sertoli-féle és a peritubuláris sejtekben magas az aktivitása, míg a szomatikus 

sejtekben, a pachitén spermatocitákban és a kerek spermatidákban csak minimális aktivitás 

mérhető. Az interstitialis szövetben az aktivitás kiemelkedően nagy (Bauche et al., 1994). 

A sejtekben a mitokondrium membránokban és a sejtmagban található meg – ez utóbbi 

esetben elektrosztatikus kötésekkel kötődik a kromatinhoz (Godeas et al., 1996). Döntően 

azonban az érésben lévő spermiumokban van jelen, ahol viszont csak az ivaréréstől kezdve 

expresszálódik (Behne et al., 1986). Az érett spermiumban ugyanakkor már sem az enzim, 

sem annak mRNS-e nem mutatható ki (Ursini et al., 1999). Patkány spermiumot vizsgálva 

megállapították, hogy a mitokondriumok membránjában nagy mennyiségű diszulfid 

keresztkötéseket tartalmazó phGSHPx található, ami arra utal, hogy az enzim a spermium 

érésének befejező lépésében antioxidáns enzimből enzimatikusan inaktív mátrixalkotóvá válik 

(Ursini et al., 1999). A spermatogenezis folyamán emellett változás tapasztalható az enzim 

sejten belüli megoszlásában is. Mennyisége és aktivitása hormonfüggést mutat, elsősorban a 

hipofízis hormonok vannak rá hatással (Roveri et al., 1992). Ez a hormonális szabályozás, 

valamint egy foszforilációs hely feltételezett jelenléte az enzim szerkezetében arra enged 

következtetni, hogy az enzimnek, a korábban ismert antioxidáns hatása mellett (vagy ahelyett) 

a hímivarsejt differenciálódásában specifikus szerepe van (Schuckelt et al., 1991). A herék 

mellett nagy mennyiségben van jelen a szívben, ahol a teljes peroxidáz aktivitás 20%-áért 

felelős (Weitzel et al., 1990). A herében mérhető phGSHPx aktivitás 15-szöröse a májban és a 

vesében mérhető aktivitásnak, míg a szív és a tüdő esetében ez az érték 25-szörös (Lei et al., 

1995; Zhang et al., 1989). Ebből az egyenlőtlen eloszlásból és aktivitásbeli eltérésből adódóan 

feltételezhető, hogy a phGSHPx nem egyszerűen egy antioxidáns enzim, hanem sokkal 

inkább szerepet játszik a redox-szabályozásban, a nemi érés folyamatában és a 
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differenciálódásban, de szerepe van a leukotrién bioszintézisben (Imai et al., 1998) és a 

citokin szignalizációban (Brigelius-Flohé et al., 1997) is. 

Sperma nukleusz glutation peroxidázt (snGSHPx) patkányok heréiben azonosították. A 

vizsgálatok szerint a spermatid nukleuszban jelenlevő szelén 80%-át ez az enzim tartalmazza 

(Behne és Kyriakopoulos, 2001). 

2.7.3. Glutation-S-transzferázok 

Jóllehet nem szeléntartalmú enzimek, viszont szintén a glutation redox rendszer tagjai a 

glutation-S-transzferázok (GST) (EC. 2.5.1.18) is. Az enzimet, pontosabban a számos enzimet 

tartalmazó enzimcsaládot szelénhiányos patkányokban fedezték fel, melyeknél a 

hidroperoxidok eliminálása nem vált teljesen gátolttá. Az újonnan felfedezett szelén-

independens glutation-peroxidázt glutation transzferáz B-nek, vagy glutation-S-transzferáznak 

(GST) nevezték el (Prohaska és Ganther, 1977). Az enzimcsalád eddig leginkább vizsgált és 

leírt tagjának molekulatömege 46000 Da, dimer struktúrájú, a két alegység önmagában is 

funkcióképes (Prohaska és Ganther, 1977). A GST-nek számos, főképp a xenobiotikum 

transzformációban lényeges, funkciója ismert: a szerves hidroperoxidokat közömbösíti, 

peroxidáz-aktivitása van, a glutation tiolát-anion (GS-) konjugációját végzi számos hidrofób 

molekula elektrofil centrumával, alkil-, aralkil-, aril-, alkán- és epoxid-transzferáz aktivitása 

van, katalizálja a tiolízist, nitrocsoportot hasít le egyes szubsztrátokról, ketoszteroid izomeráz 

aktivitása van, a szerves halogenizált benzolszármazékok károsító csoportjait átalakítja. 

Számos reaktív metabolit képes a GST-hez kovalensen kötődni, ezért feltételezik 

intracelluláris transzport protein, illetve receptor szerepét is (Sárvári et al., 1998). A GST 

szubcelluláris szinten megtalálható a citoszolban, az endoplazmatikus retikulumban, a 

mikroszómákban, és a mitokondriumok külső membránján (Lawrence és Burk, 1978). 

2.7.4. A glutation-reduktáz 

A glutation redox rendszer tárgyalása során feltétlenül említést érdemel a glutation-

reduktáz (GR) (EC. 1.6.4.2) is. Az enzim redukált formája végzi a GSSG redukálását GSH-

vá, a NADPH, mint H-donor jelenlétében (Beutler, 1966). A GR működését döntően az 

aktuális NADPH- és a GSSG-koncentráció határozza meg. Ha a NADPH intracelluláris 

koncentrációja eléri a kritikus értéket és GSSG sincs jelen, akkor az enzim inaktiválódik, 

ugyanakkor az aktív GR hiányában megnövekszik a GSSG koncentrációja, és ez az enzim 

reaktivációját idézi elő (Lopez-Barea és Lee, 1979). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Házityúk fajjal végzett vizsgálatok 

A házityúk fajjal végzett vizsgálataim során a madarakat egyedi mérlegelést követően, 

csoportokba osztva, brojler nevelő ketrecekben tartottam. (Ez utóbbi alól kivételt a szelén-

dioxiddal és nátrium-szelenittel végzett első itatásos kísérletek (3.1.1. és 3.1.2. fejezet) 

képeznek, melyekben az állatokat mélyalmos tartásmód mellett, fülkékben helyeztem el.) 

Egy-egy ketrecbe 10-10, a mélyalmos tartásmód esetében pedig egy-egy fülkébe 20-20 állat, 

került. A kísérleti csoportok kialakításánál feltétel volt, hogy az egyes csoportokban mért 

átlagos testtömegek közötti különbség ne haladja meg a ±5%-ot. 

Az állatok számára az ivóvíz és a takarmány (a szelén-dioxiddal és nátrium-szelenittel végzett 

első itatásos kísérlet (3.1.1. és 3.1.2. fejezet) során szemes búza, míg a többi kísérletben 

brojler indító teljesértékű keveréktakarmány ad libitum állt rendelkezésre. (Ez alól kivételt 

csak a „pair-fed” kontroll csoport(ok)ban lévő állatok jelentettek, melyeknél adagolt 

takarmányozást alkalmaztam. Ez azt jelentette, hogy a „pair-fed” kontroll egyedei a kezelt 

csoport előző napi átlagos takarmány-felvételével megegyező mennyiségű takarmányt 

kaptak.) A kísérletek során etetett teljesértékű keveréktakarmányok táplálóanyagtartalmát az 

1. melléklet tartalmazza. A különböző szelénvegyületekkel végzett kezelések a csoportok 

kialakítását követő 3 nap adaptációs időt követően kezdődtek. 

A szervetlen szelénvegyületek ivóvízben történő adagolásakor a kísérleti tervben 

meghatározott szeléndózist úgy értem el, hogy az állatok adott életkorára jellemző várható 

napi átlagos vízfelvétele alapján számítottam ki az itatókba adagolt ismert térfogatú (0,5 liter) 

ivóvízben oldandó vegyület mennyiségét. Az itatók kiürülését (általában 4-5 óra) követően 

azokat csapvízzel töltöttem fel, hogy folyamatosan biztosítsam az ad libitum vízfelvételt. 

A különböző szelénvegyületek ivóvízbe történő bemérésére – igazodva a mintavételek 

következtében folyamatosan csökkenő csoportlétszámhoz – naponta, a mintavételt követően 

(reggel 8 órakor) került sor. 

Azonos időpontban történt a csoportok által el nem fogyasztott takarmány mennyiségének 

visszamérése, illetve a napi takarmányadag bemérése. Az etetők feltöltésére naponta kétszer 

(8 és 15 órakor) került sor, minden esetben pontosan mérve a kiadott takarmány mennyiségét. 

A bemért és a visszamért takarmánymennyiség különbségéből a csoportlétszámmal elosztva 

számítottam az adott csoport átlagos napi takarmányfelvételét. 

Az eltérő szelénformák (szelénnel dúsított élesztő valamint nátrium-szelenit) takarmányban 

történő adagolásakor a takarmányhoz való keverést, illetve a takarmányra történő kijuttatást 
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követően (mely a nátrium-szelenit esetében vízben történő oldás után porlasztással történt) 

homogenizálással értem el a takarmány kívánt szelénkoncentrációját. 

A következőkben részletesen bemutatom a különböző szelénvegyületekkel végzett 

kezeléseket és a kísérleti elrendezéseket. 

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 helyeztem el. Mindkét csoportba 20 állat 

került. A kezelt csoport ivóvizében szelén-dioxidot (SeO2) (Merck, Darmstadt) oldottam fel 

úgy, hogy az átlagos napi vízfelvétellel számolva az állatok átlagos napi szelénfelvétele 1 mg 

legyen. 

3.1.2. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit hatásának vizsgálata 

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

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

mélyalmos tartásban, két csoportra bontva helyeztem el. Mindkét csoportba 20 állat került. A 

kezelt csoport ivóvízében nátrium-szelenitet (Na2SeO3) (Sigma, St. Louis) oldottam fel úgy, 

hogy az átlagos napi vízfelvétellel számolva az állatok átlagos napi szelénfelvétele 1 mg 

legyen. 

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 csoport került kialakításra. A kontroll csoportba 25, míg a két kezelt 

csoportba 20-20 állat került. A kísérlet során a kezelt csoportok ivóvízében nátrium-szelenitet 

(Na2SeO3) (Sigma, St. Louis), illetve nátrium-szelenátot (Na2SeO4) (Sigma, St. Louis) 

oldottam fel olyan mennyiségben, hogy az átlagos napi vízfelvétellel számolva az állatok 

átlagos napi szelénfelvétele 1 mg legyen. 
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3.1.4. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenitnek és nátrium-szelenátnak a máj stacioner 
szabadgyök mennyiségére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Zárt, intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt Ross 308 brojler kakasokat 

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

csoport mellett két kezelt csoport került kialakításra, csoportonként 20-20 állattal. A kísérlet 

során a kezelt csoportok ivóvízében nátrium-szelenitet (Na2SeO3) (Sigma, St. Louis) és 

nátrium-szelenátot (Na2SeO4) (Sigma, St. Louis) oldottam fel olyan mennyiségben, hogy az 

átlagos napi vízfelvétellel számolva az állatok átlagos napi szelénfelvétele 1 mg legyen.  

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. Az ilyen életkorú 

állatok átlagos napi takarmányfelvételével számolva ugyanis ilyen szelénkoncentráció mellett 

érhettem el, 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 (3.1.5. fejezet) szereplő 

alacsonyabb szelénkoncentrációjú takarmány szeléntartalmának fele volt. 

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, nátrium-szelenit (Na2SeO3) (Sigma, St. Louis) kezelésben 
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részesült csoportot is, melyek takarmányát nátrium-szelenittel egészítettem ki, úgy hogy az 

kilogrammonként az aktuális szükségletet (0,3 mg/kg takarmány) jelentősen meghaladó 

mennyiséget, 24,5 mg (I1 jelű csoport), illetve 49,0 mg szelént (I2 jelű csoport) tartalmazzon. 

Az ilyen életkorú állatok átlagos napi takarmány-felvételével számolva ilyen szelén-

koncentrációk mellett érhettem el, hogy az állatok átlagos napi szelénfelvétele 1, illetve 2 mg 

legyen. Az előkísérletek (nem közölt adatok) eredményei alapján várható jelentős mértékű 

takarmányfelvétel-csökkenés hatásának felmérése érdekében, mindkét kezelt csoport mellé 

kialakítottam egy-egy „pair-fed kontroll” csoportot is, csoportonként 20-20 állattal, melyeket 

P1, illetve P2 jelzéssel különbözettem meg. 

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 Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 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 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

Állatetikai Bizottsága által, a vonatkozó rendelkezések alapján meghatározott alapelveinek 

figyelembevételével és engedélyével történt. 
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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 

fehérvérsejteket és a vérlemezkéket tartalmazó réteget leszívtam, majd a vörösvérsejteket 

9-szeres mennyiségű bidesztillált vízzel hemolizáltam. 

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

A vörösvérsejtek teljes hemolízisét a hipoozmotikus feltételek mellett a fagyasztás 

(min. 18 óra, -20 oC), majd a meghatározások előtt a fagyasztott minták szobahőmérsékleten 

(20±2 oC) történő lassú felengedése (2 óra) is segítette. 

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 

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

átmérőjű 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 

mintavételt követően a májmintákat (lobus dexter) -20 oC-on tároltam. A májminták 

biokémiai analízisére a mintavételt követő 1 hónapon belül sor került. A biokémiai 

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

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

Ultra-Thurrax készülékkel homogenizátumot készítettem. A natív homogenizátum aliquot 

mennyiségét (1 ml) 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 savanyítottam, melyet a 

vérplazma esetében a mintával megegyező térfogatú (1 ml) jéghideg 10%-os triklór-ecetsav 
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oldattal végeztem. A májminták esetében pedig 9-szeres mennyiségű 5%-os triklór-ecetsav 

oldattal Ultra Thurrax készülékkel homogenizátumot készítettem. 

Ezt követően a lesavanyított vérplazmát, illetve a májhomogenizátumot centrifugáltam 

(10.000 g, 5 perc, +4 oC). Mind a vérplazma, mind pedig a májhomogenizátum felülúszójából 

a leszívás követően nyert 1 ml-es adagokat a mérésig -20 oC-on tároltam. 

3.3. Különböző hal fajokkal végzett vizsgálatok 
A következőkben bemutatásra kerülő, különböző halfajokkal végzett, valamennyi kísérletet 

a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának 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 alacsonyabb vízben oldott szelénkoncentrációkat 

(0,3; 1,5 illetve 3,0 mg Se/l), majd 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 afrikai harcsát állítottam be, amelyeket azonos méretű (25 literes) 

akváriumokban helyeztem el. A 10,45±0,63 cm testhosszú, 25,02±5,42 g tömegű állatokat 

véletlenszerűen osztottam be a kísérleti csoportokba. A kontroll csoportban 25, míg a kezelt 

csoportokba 20 állat került. Valamennyi akváriumot klórmentesített csapvízzel töltöttem fel és 

levegőztető berendezéssel láttam el. A szelénterhelést a kezelt csoportok akváriumának 

vizében oldott nátrium-szelenittel (Sigma, St. Louis), illetve nátrium-szelenáttal (Sigma, St. 

Louis) idéztem elő, az alábbi protokoll alapján: 

 

1. csoport – I 0,3 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 0,3 mg Se/l koncentrációban 

2. csoport – I 1,5 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 1,5 mg Se/l koncentrációban 

3. csoport – I 3,0 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 3,0 mg Se/l koncentrációban 

4. csoport – A 0,3 nátrium-szelenát oldva az akvárium vizében 0,3 mg Se/l koncentrációban 

5. csoport – A 1,5 nátrium-szelenát oldva az akvárium vizében 1,5 mg Se/l koncentrációban 

6. csoport – A 3,0 nátrium-szelenát oldva az akvárium vizében 3,0 mg Se/l koncentrációban 

 

A kezelt csoportok mellett beállítottam egy kontroll csoportot is, mely csoport akváriumába 

kizárólag klórmentesített csapvíz került. A kezelt csoportokban a 25 literes akvárium vizének 
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állandó szelénkoncentrációját oly módon biztosítottam, hogy a kísérlet beállítását követő 12. 

és 36. órában a vízmennyiség 70 %-át (17,5 liter) lecseréltem és ennek figyelembevételével 

újabb szelén bemérés történt azonos vegyülettel. A kísérlet 24. órájában szelénkoncentráció 

meghatározás céljából valamennyi kísérleti csoport akváriumának vizéből mintát vettem.  

A kísérlet 48 órán keresztül tartott. Ez idő alatt az állatok takarmányt nem kaptak. A világítási 

program 12 óra világos:12 óra sötét periódusú volt. 

3.3.1.2. Az afrikai harcsa fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

Mivel az első kísérleti sorozat (0,3; 1,5 illetve 3,0 mg Se/l terhelés) során klinikai 

tünetekkel járó toxikózist nem észleltem, ezért egy újabb kísérletben, amely közvetlenül 

követte az előbbi vizsgálatot, beállítottam egy kísérletet 6 mg Se/l dózissal is. 

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. A kísérlet során egy szelénterhelésben nem részesült 

kontroll csoport mellett két kezelt csoport került kialakításra, melyek a következők voltak: 

 

1. csoport – I 6,0 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 6,0 mg Se/l koncentrációban 

2. csoport – A 6,0 nátrium-szelenát oldva az akvárium vizében 6,0 mg Se/l koncentrációban 

 

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 alacsonyabb 

vízben oldott szelénkoncentrációkat (0,3; 1,5 illetve 3,0 mg Se/l), majd a második kísérletben 

magasabb vízben oldott 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 egynyaras pontyot állítottam be, amelyeket azonos méretű (25 

literes) akváriumokban helyeztem el. A 12,34±0,57 cm testhosszú, 28,38±11,24 g tömegű 

állatokat véletlenszerűen osztottam szét a kísérleti csoportokba. A kontroll csoportba 25, a 

kezelt csoportokba pedig 20 állat került. Valamennyi akváriumot klórmentesített csapvízzel 

töltöttem fel és levegőztető berendezéssel láttam el. A szelénterhelést a kezelt csoportok 

akváriumának vizében oldott nátrium-szelenittel (Sigma, St. Louis) idéztem elő, az alábbi 

protokoll alapján: 
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1. csoport – I 0,3 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 0,3 mg Se/l koncentrációban 

2. csoport – I 1,5 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 1,5 mg Se/l koncentrációban 

3. csoport – I 3,0 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 3,0 mg Se/l koncentrációban 

 

A kezelt csoportok mellett beállítottam egy kontroll csoportot is, mely csoport akváriumába 

kizárólag klórmentesített csapvíz került. A kezelt csoportokban a 25 literes akvárium vizének 

folyamatosan azonos szelénkoncentrációját oly módon biztosítottam, hogy a kísérlet 

beállítását követő 12. és 36. órában a vízmennyiség 70 %-át (17,5 liter) lecseréltem és ennek 

figyelembevételével újabb szelén bemérés történt azonos vegyülettel. A kísérlet 24. órájában 

szelénkoncentráció meghatározás céljából valamennyi kísérleti csoport akváriumának vizéből 

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

kaptak. A világítási program 12 óra világos:12 óra sötét periódusú volt. 

3.3.2.2. A ponty fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok 

A kísérletbe 65 darab egynyaras pontyot állítottam be. A 14,78±2,51 cm testhosszú, 

58,92±11,03 g testtömegű állatokat véletlenszerűen osztottam szét a kísérleti csoportokba, 

melyeket azonos méretű (350 literes) akváriumokban alakítottam ki. A kontroll csoportba 25, 

a kezelt csoportokba 20-20 állat került. Valamennyi akváriumba 200 liter klórmentesített 

csapvizet töltöttem és levegőztető berendezéssel láttam el. A kísérlet során egy kezeletlen 

kontroll csoport mellett két kezelt csoport került kialakításra, melyek a következők voltak: 

 

1. csoport – I 3,0 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 3,0 mg Se/l koncentrációban 

2. csoport – I 6,0 nátrium-szelenit oldva az akvárium vizében 6,0 mg Se/l koncentrációban 

 

3.4. A mintavételezések módszere 

3.4.1. A kopoltyú-, izom- és májminták gyűjtése 

A kísérletek során a legelső mintavételre a kezelés kezdete előtt került sor (5 állat a 

kontroll csoportból). Ez jelentette az abszolút kontroll értéket. 

A további mintavételek a kezelés kezdetét követő 12., 24., 36. és 48. órában történtek. 

Ezek során minden csoportból véletlenszerűen kiválasztottam 5 állatot és azokat 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 
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Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állatetikai Bizottsága 

által, a vonatkozó rendelkezések alapján meghatározott, alapelveinek figyelembevételével és 

engedélyével történt. 

3.4.2. A kopoltyú-, izom- és májminták előkészítése a biokémiai vizsgálatokhoz 

A mélyhűtött minták biokémiai analízisére a mintavételt követő 1 hónapon belül sor került. 

A biokémiai vizsgálatok előtt valamennyi vizsgált szövetből a felolvasztást követően 9-szeres 

mennyiségű fiziológiás sóoldattal Ultra Thurrax készülékkel alkalmazásával 

homogenizátumot készítettem. A natív homogenizátum aliquot mennyiségét (1 ml) 

centrifugáltam (10.000 g, 5 perc, +4 oC) és ezt használtam fel a további vizsgálatokhoz. 

3.5. Biokémiai módszerek 

3.5.1. A tiobarbitursav-reaktív anyagok (malondialdehid) mennyiségének mérése 

A malondialdehid a többszörösen telítetlen zsírsavak peroxidációja során keletkező 

metastabil végtermék. A minták (vérplazma, vörösvérsejt 1:9 hemolizátum, máj-, kopoltyú, 

illetve izom 1:9 natív homogenátum) MDA koncentrációját a Placer et al. (1966) által 

kidolgozott és Matkovics et al. (1988) által módosított módszernek megfelelően mértem. A 

mérés elve, hogy a MDA 2-tiobarbitursavval (Sigma, St. Louis) savanyú közegben és magas 

hőmérsékleten sárgás-vörös színű komplexet képez, melynek abszorpciós maximuma 535 nm 

hullámhosszon van, így az spektrofotometriásan mérhető. A rendszer pH-értékének 

beállítására 10%-os triklór-ecetsavat (Carlo Erba, Rodano) használtam. A reakció ideje 

(20 perc) alatt a mintákat 100 °C-os vízfürdőben inkubáltam. Centrifugálást (2500 g, 10 perc, 

+4 oC) követően a felülúszóból reagens vakkal szemben 535 nm-en mértem a minták 

abszorbanciáját. A mérés során standardként 1,1,3,3-tetra-etoxi-propánt (Fluka, Buchs) 

használtam. 

Mivel a tiobarbitursav reaktív anyagok (TBARS) meghatározása viszonylag egyszerűen 

kivitelezhető, az eljárás a lipidperoxidációs folyamatok detektálásának és mennyiségi 

meghatározásának rutin módszerévé vált. A módszer negatívuma ugyanakkor, hogy a MDA a 

tiobarbitursavon kívül képes más molekulákkal is reakcióba lépni, illetve a TBA számos más 

vegyülettel is pozitív reakciót ad. A lipidperoxidációs folyamatok pontos mérésénél szintén 

kedvezőtlen, hogy a MDA csak meghatározott lipidperoxidációs termékekből keletkezik 

(Janero, 1998). 
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3.5.2. A redukált glutation koncentráció meghatározása 

A redukált glutation koncentrációt a mintákban (vérplazma, vörösvérsejt 1:9 hemolizátum, 

máj-, kopoltyú, illetve izom 1:9 homogenátum 10.000 g szupernatans frakció) Sedlak és 

Lindsay (1968) módszerének megfelelően mértem. A módszer alapját a glutation szabad SH-

csoportjának szulfhidril-reaktív vegyülettel való színes komplexképző reakciója adja. A 

vizsgálat a mintákban található fehérjék 10% triklór-ecetsavval (Carlo Erba, Rodano) történő 

kicsapását, majd centrifugálását (10.000 g, 2 perc) követően a felülúszókból történt. Ezzel a 

fehérje SH-csoportok hatása minimalizálható volt. A reakcióban szulfhidril-reagensként az 

5,5’-ditiobis-(2-nitro-benzoesav) (Sigma, St. Louis) alkalmaztam, mely sárga színű komplexet 

képez a reaktív nem fehérje SH-csoportokkal. Így a GSH koncentráció a komplex 

fényelnyelésének 412 nm-es hullámhosszon történő abszorbancia mérésével meghatározható. 

A komplex képződéséhez szükséges lúgos közeget (pH=8,0–8,2) trisz-hidroximetil-

aminometán (Sigma., St. Louis) pufferrel (pH=8,9) állítottam be. 

3.5.3. A glutation-peroxidáz aktivitás meghatározása 

A glutation-peroxidáz (E.C. 1.11.1.9) aktivitását a vérplazmában, a vörösvérsejt 1:9 

hemolizátumban és a máj 1:9 homogenátum 10.000 g szupernatans frakciójában határoztam 

meg. A módszer azon az elven alapul, hogy reaktív oxigéngyökök jelenlétében a redukált 

glutation (GSH) az enzim közreműködésével glutation-diszulfiddá (GSSG) oxidálódik. A 

mérési rendszerben az enzim ko-szubsztrátjaként GSH (Sigma, St. Louis) és kumol-

hidroperoxid (Merck, Darmstadt) szerepel. Az enzimreakció időtartama 10 perc, melyet 

10%-os triklór-ecetsavval (Carlo Erba, Rodano) végzett fehérjekicsapással állítottam le 

(Matkovics et al., 1988). A GSH-fogyást az 5,5’-ditiobis-(2-nitro-benzoesav)-val (Sigma, 

St. Louis) képzett komplex fényelnyelésének 412 nm hullámhosszon spektrofotométerrel 

történő abszorbancia mérésével határoztam meg. 

Az enzimaktivitást egységben fejeztem ki, amely 1 nmol GSH oxidációját jelenti percenként a 

használt rendszerben 25 °C-on. Az enzimaktivitást a minták fehérjetartalmára vonatkoztatva 

adtam meg. 

3.5.4. A fehérjekoncentráció mérése 

A vérplazma és a vörösvérsejt 1:9 hemolizátum minták fehérjetartalmát biuret reakcióval 

határoztam meg (Weichselbaum, 1948), míg a máj-, kopoltyú és izomminták 1:9 

homogenátum 10.000 g szupernatans frakciójának fehérjetartalmát a Folin-fenol reagensnek 

(Sigma., St. Louis) fehérjével adott színreakciója alapján mértem (Lowry et al., 1951). 
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A biuret reakció elve, hogy a biuret-reagensben található Cu(II) ionok lúgos közegben 

reakcióba lépnek a fehérjék peptidkötéseivel, melynek eredményeképpen színes komplex jön 

létre. A komplex fényelnyelését 546 nm hullámhosszon spektrofotométerrel, reagens vakkal 

szemben mértem. 

A szövethomogenizátum 10.000 g szupernatans frakció minták esetében használt Lowry et al. 

(1951) által kifejlesztett módszer két reakción alapul. Első lépéseként a reagensben található 

Cu(II) ionok Cu(I) ionná redukálódnak. A második lépés során a tirozin és triptofán 

rezidiumok redukálják a Folin-Ciocalteu-reagenset (foszfor-molibdát és foszfor-wolframát), 

jól detektálható kék színt eredményezve, melynek abszorbanciáját spektrofotométerrel 750 

nm-en mértem. Standardként mindkét méréstípus esetében szarvasmarha szérum albumint 

(Sigma, St. Louis) használtam. 

3.5.5. Az aszkorbinsav koncentráció mérése vérplazmából és májból 

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

módszere alapján vizsgáltam. A meghatározás elve, hogy a megfelelően előkészített minták 

aszkorbinsav tartalma a vizsgálat során alkalmazott DTC oldatban (2,4-dinitrofenil-hidrazin 

(Reanal, Budapest) / tiokarbamid (Reanal, Budapest) / réz-szulfát (Reanal, Budapest) tömény 

kénsavban oldva) található réz hatására dehidro-aszkorbinsavvá és diketogulonsavvá 

oxidálódik. Az oxidált metabolit hatására a 2,4-dinitrofenil-hidrazin átalakul bis-2,4-

dinitrofenil-hidrazonná, amely tömény kénsavban átalakuláson megy keresztül. Ennek 

eredményeképpen 520 nm-en adszorpciós maximumot mutató színes komplex jön létre. A 

fent leírt reakció tiokarbamid jelenlétében enyhén redukáló közegben megy végbe. 

3.5.6. A szelénkoncentráció mérése 

A takarmányok, az akváriumok vizének és a májszövetek szeléntartalmának 

meghatározását a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Karának 

Központi Laboratóriuma végezte. A szelénkoncentrációt – hidridgenerációt követően – 

grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriás eljárással (UNICAM 939 QZ spektrométer), 

Zeemann háttérkorrekcióval határozták meg. A minták előkészítése mikrohullámú térben 

(MLS-1200 MEGA, Milestone) nedves salétromsavas és hidrogén-peroxidos roncsolással 

történt Oster et al. (1988) módszere szerint. 
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3.5.7. A májminták stacioner szabad gyök mennyiségének meghatározására EPR 
módszerrel 

Élő szervezetben, szövetekben szabad gyökök indirekt ill. direkt módon határozhatók meg. 

Míg az indirekt (ún. fingerprint) módszerek a szabad gyökök másodlagos reakcióiból 

származó termékeket mutatják ki, addig direkt módszerekkel közvetlenül és viszonylag 

specifikusan mérhetőek a különböző gyökök in vivo vagy ex vivo. Ilyen direkt mérési technika 

az elektron paramágneses rezonancia spektroszkópia (EPR), spincsapdák vagy spinpróbák 

használatával, illetve anélkül. Ezzel az eljárással akár stacioner szabad gyök koncentráció, 

vagy oxigén- és nitrogéncentrumú gyökök mérhetők szemi-kvantitatív módon. 

A májminták stacioner szabad gyök mennyiségének elektron paramágneses rezonancia 

spektroszkópiával (EPR) történő vizsgálatát a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató 

Központ Kémiai Intézet Biooxidációs Csoportja végezte. A vizsgálatok Jakus et al. (2002) 

által leírtak alapján X-Band számítógép által vezérelt moduláris elektron spin rezonancia 

spektrométerrel (Magnettech GmBH, Berlin) történtek. A szabad gyök szinteket önkényesen 

felvett egységekben határozták meg, melyeket az EPR spektrum kétszeres integrálásával 

kaptak. 

3.5.8. A vérplazma aszpartát-aminotranszferáz (AST) aktivitásának meghatározása 

A vérplazma aszpartát-aminotranszferáz (AST, GOT) aktivitásának meghatározását a 

Diagnosticum Rt. (Budapest) által forgalmazott reagenskészlet (No. 41031) alkalmazásával 

végeztem, amely a Bergmeyer et al. (1978) által kifejlesztett módszeren alapul. Az AST által 

katalizált reakcióban két szubsztrát vesz részt, az L-aszpartát és az oxoglutarát. A reagensben 

lévő malát-dehidrogenáz (MDH) segédenzim az említett reakcióban keletkezett oxálacetát L-

maláttá történő átalakulását segíti a NADH koenzim közreműködésével. A NADH-NAD+ 

oxidációs-redukciós folyamatot 340 nm-en mért abszorbancia-csökkenés kíséri, mely 

spektrofotometriálisan mérhető. 

3.5.9. A vérplazma alanin-aminotranszferáz (ALT) aktivitásának meghatározása 

A vérplazma alanin-aminotranszferáz (ALT, GPT) aktivitásának meghatározását a 

Diagnosticum Rt. (Budapest) által forgalmazott reagenskészlet (No. 41131) alkalmazásával 

végeztem, melynek menete ugyancsak a Bergmeyer et al. (1978) által kifejlesztett módszeren 

alapul. Optimális pH-a az ALT katalizálja a reakcióelegyben lévő két szubsztrát, az L-alanin 

és 2-oxoglutarát átalakulását. A reakcióban keletkező piruvátot a laktát-dehidrogenáz (LDH) 

segédenzim NADH koenzim jelenlétében L-laktáttá alakítja, miközben a NADH-NAD+ 
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oxidációs redukciós folyamatot 340 nm-en abszorbancia csökkenés kíséri. Az abszorbancia-

változás arányos a szérum ALT aktivitásával. 

3.5.10. A vérplazma tejsav-dehidrogenáz (LDH) aktivitásának meghatározása 

A vérplazma tejsav-dehidrogenáz (LDH) aktivitását a Diagnosticum Rt. (Budapest) által 

forgalmazott reagenskészlettel (No. 42111) határoztam meg, melynek menete Howell et al. 

(1979) által kifejlesztett módszeren alapul. Az LDH optimális kémhatású pufferben (pH=7,5) 

NaCl és NADH (koenzim) jelenlétében katalizálja a piruvát átalakulását laktáttá. A NADH 

átalakulását NAD+ formára 340 nm-en abszorbancia csökkenés kíséri. Az abszorbancia-válto-

zás arányos a vérplazma LDH aktivitásával. 

3.5.11. A vérplazma kálcium koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma kálcium koncentrációjának meghatározását a Diagnosticum Rt. (Budapest) 

által forgalmazott reagenskészlet (No. 43941) alkalmazásával végeztem, melynek menete 

Bauer (1981) módszerén alapul. Semleges kémhatású közegben a kálcium arzenazo III 

jelenlétében komplexet képez, melynek színintenzitása a kálcium koncentrációjával arányos 

és 650 nm-en spektrofotometriálisan mérhető. 

3.5.12. A vérplazma szervetlen foszfor koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma szervetlen foszfor koncentrációjának meghatározását a Diagnosticum Rt. 

(Budapest) által forgalmazott reagenskészlet (No. 41341) felhasználásával végeztem, melynek 

menete Daly és Ertingshausen (1972) módszerén alapul. Savas közegben a foszfor az 

ammónium-molibdáttal több lépéses reakció során foszfomolibdénsav komplexet képez. A 

pszeudokinetikus reakció 340 nm-en spektrofotometriálisan nyomon követhető, az 

abszorbancia-növekedés arányos a minta anorganikus foszfor koncentrációjával. 

3.5.13. A vérplazma glükóz koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma glükóz koncentrációjának meghatározását a Diagnosticum Rt. (Budapest) 

által forgalmazott enzimatikus reagenskészlet (No. 40851) segítségével végeztem, melynek 

menete a Trinder (1969) által kifejlesztett módszeren alapul, az eredeti eljárás módosításával. 

A glükózt víz és oxigén jelenlétében a glükóz-oxidáz (GOD) glükonsavvá és hidrogén-

peroxiddá alakítja át. A hidrogén-peroxid 4-amino-antipirinnel és p-hidroxibenzén-

szulfonáttal peroxidáz enzim jelenlétében quinoneimin nevű színes oxidációs termékké alakul 
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át. A festék színintenzitása arányos a minta glükózkoncentrációjával és 505 nm-es 

abszorbancia maximummal fotometriásan mérhető. 

3.5.14. A vérplazma húgysav koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma húgysav koncentrációjának meghatározásához a Diagnosticum Rt. (Budapest) 

által forgalmazott enzimatikus reagenskészletet (No. 40921) használtam. A vizsgálat a 

Barham és Trinder (1972) által kifejlesztett és Fossati és Prencipe (1982) által módosított 

eljáráson alapul. A vizsgálat lényege, hogy a mintában lévő húgysavat az urikáz allantoinná 

alakítja át, miközben szén-dioxid és hidrogén-peroxid keletkezik. A hidrogén-peroxid 4-

amino-antipirinnel és 3,5-diklór-2-hidroxi-benzolszulfonsavval (DHBS) peroxidáz (POD) 

jelenlétében vörös színű oxidációs termékké alakul át. A festék színintenzitása arányos a 

minta húgysav koncentrációjával és 520 nm-es abszorbancia maximummal fotometriásan 

mérhető. 

3.5.15. A vérplazma összkoleszterin koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma összkoleszterin koncentrációjának meghatározását a Diagnosticum Rt. 

(Budapest) által forgalmazott enzimatikus reagenskészlet (No. 40131) segítségével végeztem, 

melynek menete az Allain et al. (1974) által kifejlesztett módszeren alapul. A mintában levő 

koleszterin-észtereket a koleszterin-észter-hidroláz (ChEH) hidrolizálja. A keletkező 

koleszterint a koleszterinoxidáz (ChOD) kolesztenonná alakítja át, miközben hidrogén-

peroxid keletkezik. A hidrogén-peroxid 4-amino-antipirinnel és p-hidroxibenzén-szulfonáttal 

peroxidáz enzim jelenlétében quinoneimin nevű vörös színű oxidációs termékké alakul át. A 

festék színintenzitása arányos a minta összkoleszterin koncentrációjával és 505 nm-es 

abszorbancia maximummal fotometriásan mérhető. 

3.5.16. A vérplazma triglicerid koncentrációjának meghatározása 

A vérplazma triglicerid koncentrációjának meghatározásához a Diagnosticum Rt. 

(Budapest) által forgalmazott enzimatikus-kolorimetriás reagenskészletet (No. 40721) 

használtam. A mérés a Young et al. (1975) által kifejlesztett és Fossati és Prencipe (1982) 

módosított módszeren alapul. Az eljárás során a triglicerideket a lipoprotein-lipáz hidrolizálja. 

A keletkező glicerint a glicerin-kináz ATP jelenlétében glicerin-3-foszfáttá alakítja. A 

glicerin-3-foszfát oxigénnel és glicerin-3-foszfát-oxidázzal történő reakciójában hidrogén-

peroxid képződik, amely 4-aminoantipirinnel és p-hidroxibenzén-szulfonáttal peroxidáz 

enzim jelenlétében quinoneimin nevű színes oxidációs terméket hozza létre. A molekula 
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mennyisége arányos a minta trigliceridkoncentrációjával és 505 nm-es abszorbancia 

maximummal fotometriásan meghatározható. 

3.5.17. A vérplazma együttes VLDL- és LDL-szintjének meghatározása 

A vérplazma együttes VLDL- és LDL-szintjének meghatározását Griffin és Whitehead 

(1982) módszere szerint végeztem. Az eljárás alapja, hogy a heparin és a Mg2+ szelektíven 

csapadékot képez a plazma apolipoprotein-B-t tartalmazó lipoproteinjeivel, a VLDL-lel és az 

LDL-lel. Ugyan a keletkezett csapadék 540 nm-en mért abszorbancia-értékei nem 

számíthatók át koncentráció értékekre, de a minták lipoprotein tartalmának relatív 

összehasonlítását lehetővé teszik. 

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

és szórást számítottam. Az adatok rögzítését, majd az alapstatisztikai számításokat (átlag, 

szórás), továbbá az eredmények grafikonokon történő ábrázolását Microsoft Excel 2002 

számítógépes programmal (Microsoft Corp., 1983-2001) végeztem. A kiugró értékeket a 

Dixon-képlet (Dixon és Massey, 1951) alapján határoztam meg és zártam ki a statisztikai 

értékelésből. 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. A vizsgálati eredményeimet táblázatokban 

tüntettem fel, amelyekben a csoportok átlag- és "±" jelet követően szórásértékei szerepelnek. 

Adott mintavételi időpontban a kontroll és a kezelt csoportok közötti eltéréseket különböző 

betűkkel jelöltem, így 

P<0,05 szignifikancia szint esetében „a – b” 

P<0,01 szignifikancia szint esetében „a – c” 

P<0,001 szignifikancia szint esetében „a – d” 

betűket használtam, melyek során az „a” betűvel mindig a kontroll csoportot jelöltem. 

A kezelt csoportok között adott mintavételi időpontban jelentkező szignifikáns eltéréseket 

P<0,05 szignifikancia szint esetében „e – f” 

P<0,01 szignifikancia szint esetében „g – h” 

P<0,001 szignifikancia szint esetében „i – j” 

betűkkel jelöltem. 

Jelölés hiányában a csoportok között szignifikáns különbség nem volt kimutatható. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 
4.1. Az ivóvízben adagolt nagyadagú szelén-dioxid hatásának vizsgálata extenzíven 

tartott és takarmányozott őshonos csirkékben 

Az általam végzett első itatásos szelénterheléses kísérlet során azért esett a választásom a 

szelén-dioxidra, mert Spallholz (1998) vizsgálatai szerint e szervetlen szelénvegyület mind in 

vitro, mind pedig in vivo körülmények között reakcióba lép a tiolokkal (pl. a redukált 

glutationnal), miközben reaktív oxigén gyökök keletkeznek. Jelen kísérletben ennek alapján a 

szelén-dioxid prooxidáns hatását vizsgáltam in vivo körülmények között, házityúk fajban. 

4.1.1. Eredmények 

A kezelés kezdetekor a kontroll csoportba tartozó állatok átlagos testtömege 492±45,03 g, 

a szelén-dioxiddal terhelt csoport esetében pedig 503±37,43 g volt. A kezelt csoport 

szelénfelvétele a kísérleti protokollban célul kitűzött 1 mg/nap/állat szelénfelvétel mellett 

testtömeg kg-ra vetítve átlagosan 1,99 mg/nap volt. 

A kísérlet során a szelén-dioxiddal kezelt állatok szelén toxikózisra utaló klinikai 

tüneteket nem mutattak, illetve a mintavételek során erre utaló jeleket a máj, illetve a szív 

makroszkópos képén nem észleltem.  

A szelén-dioxid kezelésben részesült állatok testtömege a kezelési időszak végén 

szignifikáns mértékben (P<0,05) kisebb volt, mint a kontroll egyedeké (5. táblázat). Ennek 

oka feltehetően a kezelt csoport mérsékelten csökkent takarmányfelvétele, amelynek pontos 

értékét a mélyalmos tartásmód következtében fellépő jelentős szóródási veszteség miatt 

pontosan nem lehetett meghatározni. 

5. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Szelén-dioxid (SeO2) 
 Testtömeg (g) 

24. óra 498±19,24 506±15,17 
48. óra 502±69,79 506±47,22 
72. óra 502±21,68 492±35,64 
96. óra 528±22,80 a 448±52,63 b 

 

Sem az abszolút-, sem pedig a relatív májtömegben a szelén-dioxiddal végzett kezelés 

hatására nem mutatkozott számottevő eltérés a kontroll csoporthoz viszonyítva (6. táblázat). 
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6. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Szelén-dioxid (SeO2) 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

24. óra 13,26±1,14    (2,66±0,21) 14,67±1,94    (2,90±0,40) 
48. óra 12,76±1,00    (2,59±0,46) 14,17±2,22    (2,81±0,40) 
72. óra 16,11±2,57    (3,21±0,47) 15,15±1,58    (3,08±0,30) 
96. óra  16,47±3,19    (3,11±0,54) 14,50±2,40    (3,27±0,65) 

 

A szelént szelén-dioxid formájában itatva a máj aszkorbinsav koncentrációjában nem 

mutatkozott szignifikáns mértékű eltérés a kontroll csoporthoz viszonyítva (7. táblázat). 

7. táblázat A máj C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Szelén-dioxid (SeO2) 
 C-vitamin tartalom (μg/g) 

24. óra 732±110 706±108 
48. óra 679±142 724±113 
72. óra 815±138 766±214 
96. óra 788±291 694±198 

 

A szelén-dioxid kezelés hatására a MDA tartalom a vérplazmában, illetve a vvs. 

hemolizátumban érdemi változást nem mutatott (8. táblázat). A máj MDA koncentrációjában 

viszont a kezelési időszak végén (96. óra) a kontrollhoz képest szignifikáns mértékben 

(P<0,05) magasabb értékeket tapasztaltam (8. táblázat). Az eredmény értékelése során 

azonban tekintetbe kell venni azt, hogy a kontroll csoportból származó májminták MDA 

tartalma lényegesen kisebb volt, mint a 48. és a 72. órai mintavételkor, míg a szelén-dioxiddal 

terhelt csoportban a kísérleti időszak alatt folyamatosan nőtt a MDA tartalom. 

8. táblázat A malondialdehid koncentráció változása nagyadagú szelén-dioxid itatás során 
(x±S.D., n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma 
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum 
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 
24. óra 9,97±3,87 9,61±3,03 5,91±0,64 6,43±0,53 3,64±1,27 5,06±1,18 
48. óra 7,23±2,01 9,52±2,81 6,12±0,31 6,61±0,97 5,23±0,47 6,22±2,26 
72. óra 8,58±1,58 a 6,31±0,75 b 5,82±0,59 6,34±0,81 5,32±2,08 6,32±2,87 
96. óra  10,43±1,79 9,87±1,74 6,41±0,84 6,39±0,75 3,47±0,86 a 6,72±2,42 b 
 

A szelén-dioxid kezelés hatására a GSH tartalom a vérplazmában lényegében nem 

változott, a vvs. hemolizátumban viszont a kezelés 48. és 72. órájában alacsonyabb értékeket 

mértem (a 72. órában P<0,05 szignifikancia szinten), mint a kontroll (9. táblázat). A máj 

homogenizátum 10.000 g szupernatans frakciójában a szelén-dioxid kezelés hatására a kezelés 

első két napján nagyobb GSH koncentrációt mértem (a kezelés 48. órájában történt 
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mintavételkor P<0,05 szignifikancia szinten) a kontroll csoporthoz képest (9. táblázat). 

Utóbbi esetben viszont az értékelés során tekintetbe kell venni azt a tényt is, hogy bár a 

kontrollhoz képest az eltérés szignifikáns mértékű volt, de a kontroll csoportból származó 

májminták GSH tartalma ebben az időpontban a korábbi és azt követő időpontokhoz 

viszonyítva lényegesen alacsonyabb volt. 

9. táblázat A redukált glutation koncentrációjának változása nagyadagú szelén-dioxid itatás 
hatására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 

 Redukált glutation tartalom (µmol/g fehérje) 
24. óra 4,45±1,36 3,68±0,21 8,27±1,30 7,47±1,47 2,55±0,20 2,97±0,76 
48. óra 5,96±0,52 3,82±1,24 7,58±1,83 6,23±0,35 1,81±0,53 a 2,80±0,21 b 
72. óra 5,67±1,94 6,03±2,18 9,24±0,77 a 7,85±0,74 b 2,41±0,43 2,52±0,46 
96. óra  5,62±1,10 6,21±2,48 10,03±1,14 11,24±0,63 2,51±0,32 2,50±0,53 
 

A GSHPx aktivitás a szelén-dioxid kezelés eredményeképpen a vérplazmában és a vvs. 

hemolizátumban nem változott, viszont a kezelési időszak végére a máj homogenizátum 

10.000 g szupernatans frakciójában szignifikáns mértékben (P<0,01) meghaladta a kontroll 

csoportban mért értéket (10. táblázat). 

A szelén-dioxid kezelés esetében szoros összefüggést tapasztaltam a GSH koncentráció és 

a GSHPx aktivitás között a vérplazma (r=0,902) és a máj (r=0,441) esetében (2. melléklet) 

10. táblázat A glutation-peroxidáz aktivitásának változása nagyadagú szelén-dioxid itatás 
hatására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje) 
24. óra 6,92±2,12 6,26±1,29 10,05±0,62 8,27±1,46 2,18±0,27 2,59±0,66 
48. óra 9,58±0,66 6,22±2,37 7,27±2,88 7,90±0,27 1,54±0,41 2,13±0,49 
72. óra 6,12±1,83 9,39±3,36 6,50±0,67 5,82±0,14 2,05±0,35 2,26±0,53 
96. óra  7,51±1,31 6,91±2,92 7,27±1,44 7,02±0,79 1,96±0,15 a 2,84±0,32 c 

4.1.2. Megbeszélés 

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

szövetben sem mutatott lényeges eltérést a kontrollhoz képest. Ennek alapján megállapítható, 

hogy a szelén-dioxid terhelés a kísérlet során alkalmazott módszerrel mérve nem gyakorolt 

jelentős hatást a lipidperoxidációs folyamatokra az állatok szervezetében. Ezek szerint a 

célkitűzésben feltett kérdésre, mely szerint a szelén-dioxid rendelkezik-e jelentős prooxidáns 

hatással nemmel kell válaszolnom. Kimutatható volt ugyan mérsékelt malondiladehid szint 

emelkedés a májban, de ennek mértéke nem volt szignifikáns. Ez az eredmény részben 
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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). 

A májhomogenizátum 10.000 g szupernatans frakcióban a kezelési időszak végén 

bekövetkezett GSHPx aktivitás növekedése viszont arra utal, hogy ha kis mértékben is, de a 

szelén-dioxidból származó szelén is képes hasznosulni és a szelenoenzimekbe beépülni. 
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4.2. Az ivóvízben adagolt nagyadagú nátrium-szelenit hatásának vizsgálata extenzíven 

tartott és takarmányozott csirkékben 

A nátrium-szelenitről Seko et al. (1989), valamint Spallholz (1998) vizsgálatai 

egyértelműen megállapították, hogy in vitro rendszerben a tiolokkal (pl. a redukált 

glutationnal) történő reakciója során reaktív oxigén gyökök keletkeznek. Ebben a kísérletben 

in vivo rendszerben a nátrium-szelenit e potenciális prooxidáns hatását vizsgáltam. 

4.2.1. Eredmények 

A nátrium-szelenittel végzett szelénterheléses kísérletben a kezelés kezdetekor a kontroll 

csoportba tartozó állatok átlagos testtömege 524±71,85 g, a kezelt csoport esetében pedig 

525±66,61 g volt. A nátrium-szelenittel végzett kezelés során a kísérleti protokollban célul 

kitűzött 1 mg/nap/állat szelénfelvétel mellett a kezelt csoport testtömeg kg-ra vetített átlagos 

szelénfelvétele 1,90 mg/nap volt. 

A kísérlet során az állatok szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket nem mutattak, 

illetve a mintavételek során erre utaló jeleket a máj, illetve a szív makroszkópos képén nem 

észleltem.  

A kísérleti állatok testtömege a kezelési időszak végére a nátrium-szelenit aktuális 

szükségletet meghaladó mértékben való adagolásának hatására szignifikáns mértékben 

(P<0,05) kisebb volt, mint a kontroll egyedeké (11. táblázat). Ennek oka feltehetően a kezelt 

csoport mérsékelten csökkent takarmányfelvétele volt, amelynek pontos értéke a mélyalmos 

tartásmód miatt jelentős szóródási veszteség miatt pontosan nem volt meghatározható. 

11. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Nátrium-szelenit 
 Testtömeg (g) 

24. óra 498±64,19 486±43,93 
48. óra 532±76,62 484±41,59 
72. óra 538±34,93 506±38,47 
96. óra 588±47,12 a 486±64,65 b 

 

Az abszolút májtömeg a szelenittel végzett kezelés hatására nem változott érdemben a 

kontrollhoz képest, ugyanakkor a relatív májtömeg a szelenittel terhelt csoportban a kezelés 

48. órájától kezdődően meghaladta a kontroll csoport értékeit. A 48. órában szignifikáns 

(P<0,05), míg a kezelési időszak végén közel szignifikáns mértékben (P=0,055) 

megnövekedett relatív májtömeget regisztráltam (12. táblázat). 
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12. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Nátrium-szelenit 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

24. óra 12,65±1,67 (2,54±0,17) 12,64±1,14 (2,60±0,10) 
48. óra 12,91±3,69    (2,40±0,37 a) 15,09±3,33 (3,10±0,55 b) 
72. óra 12,02±1,97 (2,25±0,44) 13,77±2,39 (2,75±0,63) 
96. óra  13,30±1,17 

 
(2,27±0,23) 

 
12,97±2,73 

 
(2,66±0,30) 
/P=0,055/ 

 

A szelént nátrium-szelenit formájában itatva a máj aszkorbinsav koncentrációja nem 

változott meg szignifikáns mértékben a kontrollhoz viszonyítva (13. táblázat). 

13. táblázat A máj C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Nátrium-szelenit 
 C-vitamin tartalom (μg/g) 

24. óra 544±75 503±190 
48. óra 721±198 507±180 
72. óra 655±87 641±171 
96. óra 587±104 554±112 

 

A szelenit kezelés hatására a MDA tartalom nem mutatott szignifikáns mértékű változást 

sem a vérben (vérplazma, illetve vvs. hemolizátum), sem pedig a májban (14. táblázat). 

14. táblázat A malondialdehid tartalom változása nagyadagú szelenit itatás hatására (x±S.D., 
n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma 
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum 
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 
24. óra 8,80±2,83 9,21±1,34 6,32±1,21 7,53±0,89 5,28±0,78 5,88±0,17 
48. óra 8,41±0,27 6,92±1,45 7,14±0,54 7,92±0,62 5,87±1,34 6,24±2,04 
72. óra 8,68±0,98 7,64±1,35 6,98±0,39 6,92±1,13 7,51±1,94 6,38±0,87 
96. óra  6,91±0,71 7,50±1,76 6,52±0,71 7,14±1,04 6,75±1,19 7,19±1,56 

 

A szelént nátrium-szelenit formájában itatva sem a vérplazma, sem pedig a vvs. 

hemolizátum GSH tartalmában nem tapasztaltam szignifikáns mértékű változást (15. 

táblázat). A máj GSH koncentrációja viszont a kezelés teljes időtartama alatt – a kezelés 72. 

órájában szignifikáns (P<0,001) mértékben – meghaladta a kontroll csoportban mért értéket 

(15. táblázat). 
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15. táblázat A redukált glutation tartalom változása nagyadagú szelenit itatás hatására (x±S.D., 
n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 

 Redukált glutation tartalom (µmol/g fehérje) 
24. óra 5,06±1,87 4,26±0,35 11,41±2,72 9,49±1,66 2,43±0,24 2,71±0,27 
48. óra 6,88±1,38 6,80±0,73 8,81±1,36 8,44±1,44 2,30±0,26 2,57±0,30 
72. óra 7,26±0,77 7,31±0,46 10,67±1,71 13,43±2,69 2,16±0,23 a 3,31±0,29 d 
96. óra  8,20±1,31 7,42±1,21 13,15±2,90 9,64±0,99 2,38±0,39 2,78±0,39 
 

A szelenit kezelés hatására sem a vérplazma, sem pedig a máj GSHPx aktivitása nem 

változott meg szignifikáns mértékben. Ugyanakkor a vizsgálati időszak végén a kezelés 

hatására a vvs. hemolizátumban alacsonyabb GSHPx aktivitás volt mérhető, mint a kontroll 

csoportban (16. táblázat). Ezzel kapcsolatosan szükséges azonban megjegyezni, hogy a vvs. 

hemolizátum GSHPx aktivitása a szelén terhelt csoportban folyamatosan, de nem szignifikáns 

mértékben nőtt a kezelés 72. órájáig, majd ezt követően mutatott csökkenést. 

A nátrium-szelenit kezelés esetében szoros összefüggés jelentkezett az enzimaktivitás és a 

ko-szubsztrát, nevezetesen a GSH koncentráció között mindhárom vizsgált szövetben 

(3. melléklet). 

16. táblázat A glutation-peroxidáz aktivitásának változása nagyadagú szelenit itatás hatására 
(x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje) 
24. óra 7,01±1,83 6,24±0,47 6,34±2,20 5,60±0,36 1,31±0,38 1,63±0,53 
48. óra 9,31±1,59 9,80±1,27 5,49±1,72 5,51±2,17 1,40±0,63 1,40±0,34 
72. óra 9,59±0,84 10,07±0,79 8,08±0,39 10,79±2,04 1,79±0,39 1,96±0,12 
96. óra  10,83±1,19 10,49±1,58 9,33±1,62 a 7,98±1,45 b 2,07±0,62 2,00±0,51 

4.2.2. Megbeszélés 

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. Ezek 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. A szelenit kezelés hatására a 

vvs. hemolizátumban bekövetkező szignifikánsan alacsonyabb GSHPx aktivitás hátterében 
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feltehetően a vörösvérsejtekben egy adaptációs, majd kimerülési hatás állhat, amely azonban 

csak az antioxidáns enzimatikus védelem szintjén nyilvánul meg, érdemben nem érintve a 

lipidperoxidációs folyamatokat. 

Számos, sokszor egymásnak ellentmondó, vizsgálat eredményei alapján a szelenit GSHPx 

aktivitását növelő vagy csökkentő hatása az alkalmazott dózis, illetve az állatok korábbi 

szelén-ellátottságának függvénye is. Egy meghatározott aktivitás érték fölött ugyanis az enzim 

aktivitása tovább már nem növelhető (Mahan és Parrett, 1996). Ez a helyzet ugyan a csak 

búzával takarmányozott madarak esetében kevéssé valószínű, de tekintetbe kell venni azt is, 

hogy az enzim de novo szintéziséhez a szelénen kívül jelentős mennyiségű aminosavra és 

energiára is szükség van. Ezek hiányában az enzim szintézise, illetve a preformált enzim 

molekulák aktivációja sem mehet végbe. 
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4.3. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenit és nátrium-szelenát hatásának vizsgálata 

intenzíven tartott és takarmányozott brojler csirkékben 

4.3.1. Eredmények 

A kezelés kezdetekor a kontroll csoportba tartozó állatok átlagos testtömege 379±46,62 g 

volt, a nátrium-szelenittel kezelt csoportban 371±40,56 g, a nátrium-szelenáttal terhelt 

csoportban pedig 387±46,44 g átlagos testtömeget regisztráltam. 

A szelenittel és szelenáttal végzett kezelés esetében a kísérleti protokollban célul kitűzött 1 

mg/nap/állat szelénfelvétel mellett a kezelt csoportok testtömeg kg-ra vetített szelénfelvétele 

átlagosan 2,29 mg/nap volt. 

A kezelések hatására az állatok szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket a 

takarmányfelvétel csökkenésén túl a 3. naptól kezdődően mutattak. Ezek a máj szintjén 

makroszkópos elváltozásokat (pontszerű bevérzések, steatosis) jelentettek. Mindezeken túl a 

kezelt csoportok májának agyagsárga színe is szelénmérgezésre utal (Sályi et al., 1993). 

A kezelt csoportok átlagos napi takarmányfelvétele jelentősen elmaradt a folyamatos 

emelkedést mutató kontroll csoportétól, olyannyira, hogy a kezelés 3. és 4. napján mindössze 

a kontroll csoportban mért érték 40%-át érte el (2. ábra). 
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2. ábra Az átlagos napi takarmányfelvétel alakulása a vizsgálati időszak alatt (g/állat) 

 

A kísérleti állatok testtömege a kezelési időszak végére úgy a nátrium-szelenát, mint a 

nátrium-szelenit formában történt szelén kezelés hatására kisebb volt (a kezelés 96. órájában 

történt mintavételkor a szelenátos csoportban P<0,01, míg a szelenit kezelésben részesült 

csoportban P<0,05 szignifikancia szinten), mint a kontroll egyedeké. Ennek oka mindkét 
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kezelt csoportban a kísérleti időszak teljes időtartama alatt a kontroll csoportétól jelentősen 

elmaradó takarmányfelvétel (17. táblázat). 

17. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 Testtömeg (g) 
24. óra 385±72,28 375±32,40 402±22,80 
48. óra 473±73,19 403±41,62 441±97,37 
72. óra 506±80,19 460±56,24 422±46,58 
96. óra 559±99,40 a 414±86,49 b 352±78,87 c 

 

Az abszolút májtömegben egyik kezelés sem idézett elő tendenciózus változást a 

kontrollhoz képest. A kezelés első napján szignifikáns mértékben (P<0,05) nagyobb volt 

ugyan a szelenát itatásban részesült csoport átlagos májtömege, mint a kontroll, de ebben a 

mintavételi időpontban az állatok kontrollhoz viszonyított testtömege is nagyobb volt. A 

kezelés végén a szelenát itatásban részesült csoport átlagos abszolút májtömege viszont 

szintén szignifikáns (P<0,01) mértékben már elmaradt a kontrollhoz csoportban mért értéktől 

(18. táblázat). A relatív májtömeg a kontroll csoporthoz viszonyítva szignifikáns mértékű 

eltérést csak a szelenát kezelés hatására mutatott a 24. órában történt mintavételkor (P<0,05), 

jóllehet a szelenittel terhelt csoportban az utolsó két mintavétel során a kontroll csoportot 

jelentősen, bár nem szignifikáns mértékben meghaladó relatív májtömeg értékeket 

regisztráltam (18. táblázat). 

18. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

24. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

11,16±1,71 a   
(2,93±0,27 a) 

11,19±2,22   
(2,96±0,41) 

13,80±1,38 b   
(3,44±0,38 b) 

48. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

15,48±1,97   
(3,31±0,41) 

13,55±2,64   
(3,35±0,44) 

13,11±0,93   
(3,05±0,48) 

72. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

16,63±2,34   
(3,31±0,29) 

17,22±3,26   
(3,80±0,97) 

13,31±2,24   
(3,15±0,28) 

96. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

18,04±2,76 a   
(3,27±0,41) 

15,39±4,59   
(3,68±0,39) 

10,86±1,81 c 
(3,13±0,37) 

 

Az aszkorbinsav mennyisége a májban a szelenát formában történt szelénterhelés hatására 

a kísérlet 48. órájában történt mintavételkor (P<0,05), míg a szelenit forma hatására a kezelés 

48. (P<0,01) és 96. órájában (P<0,05) egyaránt szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 

kontroll csoportban mért érték (19. táblázat). 
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19. táblázat A máj C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 C-vitamin tartalom (μg/g) 
24. óra 566±141 593±155 637±179 
48. óra 708±169 a 350±65 c 408±100 b 
72. óra 487±83 418±181 455±75 
96. óra 622±86 a 460±41 b 507±106 

 

A szelént nátrium-szelenát formában itatva a MDA tartalom a vérplazmában a kezelés 24. 

órájában alacsonyabb (P<0,05), majd a 72. órában szignifikáns mértékben magasabb volt 

(P<0,05), mint a kontroll. Utóbbi esetben viszont a szignifikáns mértékű emelkedéssel 

kapcsolatban meg kell említeni, hogy a kontroll csoportban mért átlagos MDA koncentráció 

ebben az időpontban lényegesen alacsonyabb volt, mint a megelőző és azt követő napon. A 

szelenit itatás hatására a vérplazma MDA koncentrációjában a kontroll csoporthoz 

viszonyítva nem tapasztaltam szignifikáns mértékű változásokat (20. táblázat). A két kezelt 

csoport vérplazmájának MDA tartalmában a 24., 72. és 96. órában mutatkozott szignifikáns 

mértékű különbség. A kezelés 24. órájában a szelenit esetében (P<0,01), míg a 72. és 96. 

órában a szelenáttal terhelt csoportban (P<0,001 és P<0,01) mértem magasabb MDA 

koncentrációt (20. táblázat). 

A vvs. hemolizátumban a szelenát kezelés hatására a MDA tartalom a kezelés teljes 

időtartama alatt meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket (a kísérlet 24. órájában 

P<0,05 szignifikancia szinten). A kezelés 48. órájától kezdődően a szelenátos csoportban 

tapasztaltakhoz hasonlóan a szelenit kezelés esetében is a kontroll csoporthoz képest 

magasabb MDA koncentrációkat mértem, mely a 96. órai mintavétel esetében szignifikáns 

(P<0,01) mértékű volt (20. táblázat). A két kezelt csoport között a 24. órai mintavételkor a 

szelenát kiegészítés hatására (P<0,001), míg a 96. órában a szelenit esetében (P<0,01) mértem 

szignifikáns mértékben megnövekedett MDA koncentációt (20. táblázat). A májban viszont a 

vérrel ellentétben szignifikáns mértékű MDA tartalom növekedést egyik szelén formával 

történt terhelés sem idézett elő (20. táblázat). 



 67

20. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek malondialdehid 
koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma 
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum 
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kiindulási 
időpont 

2,89 
±1,88 

  12,03 
±2,43 

  7,35 
±1,85 

  

24. óra 4,60a 
 ±0,93 

5,15g 
±0,78 

3,27bh 
±0,31  

7,87a 
±0,59 

7,11i 
±0,41 

9,20bj 
±0,23  

4,33 
±0,87 

6,44 
±2,96 

3,27 
±0,83 

48. óra 4,71 
±1,27 

5,54 
±1,04 

5,25 
±0,63 

8,12 
±0,35 

9,24 
±0,92 

9,10 
±1,16 

3,04 
±0,73 

3,55 
±1,28 

4,03 
±1,29 

72. óra 4,27a 
±1,25 

4,68i 
±0,12 

6,63bj 
±0,25  

7,95 
±1,56 

8,22 
±1,09 

7,73 
±1,11 

5,77 
±3,10 

4,90 
±1,05 

2,62 
±0,50 

96. óra  6,50 
±1,52 

4,77g 
±0,41 

6,63h 
±0,59 

6,40a 
±2,32 

10,75cg 
±1,11  

7,65h 
±1,06  

3,81 
±0,06 

6,20 
±2,72 

5,08 
±3,94 

 

A GSH tartalom a vérplazmában mindkét oxidációs fokú szelénvegyülettel történt 

terhelés hatására azonos időpontokban, a kezelés 24. (szelenit: P<0,05; szelenát: P<0,01) és 

96. órájában (mindkét esetben: P<0,001) szignifikáns mértékben alacsonyabb volt a kontroll-

hoz viszonyítva (21. táblázat). A vvs. hemolizátumban ugyanakkor szignifikáns mértékű csök-

kenést csak a vizsgált időszak második felében – szelenát hatására a kezelés 72. (P<0,001), 

illetve 96. (P<0,05) órájában, míg szelenit esetében 72. órában (P<0,01) – tapasztaltam (21. 

táblázat). Az utolsó mintavételi időpontban (96. óra) a szelenát hatására mind a vérplazma 

(P<0,05), mind pedig a vvs. hemolizátum esetében (P<0,001) szignifikáns mértékben ala-

csonyabb GSH koncentrációt mértem, mint a szelenites csoportban (21. táblázat). A máj GSH 

tartalma a vérrel ellentétben nem csökkent, hanem – több mérési időpontban szignifikáns 

mértékben – nagyobb volt mindkét szelénvegyület hatására. A kontroll csoporthoz képest 

jelentősebb mértékű eltérést a nátrium-szelenát idézett elő (21. táblázat). 

21. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek redukált glutation 
koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kont- 

roll 
Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

 Redukált glutation tartalom (µmol/g fehérje) 
Kiindulási 
időpont 

5,05 
±2,90 

  11,37 
±0,11 

  1,01 
±0,06 

  

24. óra 6,37a 
±2,09 

2,29b 
±0,26 

2,24c 
±0,73 

6,35 
±1,87 

6,47 
±1,38 

5,22 
±1,90 

1,38a 
±0,63 

2,41 
±1,30 

2,73b 
±1,08 

48. óra 3,98 
±1,61 

4,21 
±0,89 

3,39 
±0,37 

6,83 
±1,75 

6,18 
±2,54 

9,31 
±3,38 

2,44a 
±0,82 

3,47 
±1,66 

3,78b 
±0,65 

72. óra 3,45 
±0,36 

4,93 
±1,18 

3,35 
±0,88 

8,17a 
±1,34 

5,26c 
±0,80 

4,55d 
±1,03 

2,40 
±1,12 

3,27 
±1,71 

3,78 
±1,82 

96. óra  7,39a 
±0,66 

3,42de 
±0,49  

2,63df 
±0,42  

9,16a 
±3,36 

11,36i 
±0,10  

4,39bj 
±1,34  

1,90a 
±0,45 

3,62b 
±1,25 

4,01d 
±0,53 
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A GSHPx aktivitás változása mind a vérben, mind pedig a májban összefüggést mutatott a 

ko-szubsztrát tartalom – jelen esetben a GSH – változásával mindkét szelénforma alkalmazása 

során (4. melléklet). Azokban a mintavételi időpontokban ugyanis, amikor a GSH tartalom a 

vérplazmában vagy a vvs. hemolizátumban szignifikáns mértékben alacsonyabb volt, mint a 

kontroll csoportban mért érték, akkor csökkent mértékű GSHPx aktivitást is mértem. Így a 

kezelt csoportok vérplazmájának GSHPx aktivitásában a kezelés 96. órájában találtam 

szignifikáns mértékű (P<0,001) csökkenést a kontroll csoporthoz képest, míg a vvs. 

hemolizátum esetében a kezelés 72. órájában volt szignifikánsan alacsonyabb (szelenit: 

P<0,01; szelenát: P<0,001) a GSHPx aktivitás (22. táblázat). A 96. órai mintavételkor a 

szelenáttal terhelt csoportban a GSHPx aktivitása mind a vérplazmában, mind pedig a vvs. 

hemolizátumban – a GSH koncentrációhoz hasonlóan – szignifikáns mértékben (P<0,05 ill. 

P<0,001) alacsonyabb volt, mint a szelenit esetében (22. táblázat). A máj homogenizátum 

10.000 g szupernatans frakciójában pedig a GSH tartalom szignifikáns mértékű (nátrium-

szelenát kezelés), illetve nem szignifikáns mértékű, de jelentős növekedése (nátrium-szelenit 

kezelés) egyúttal a szelenát kezelés esetében szignifikáns (a 24. és 72. órai mintavételkor 

P<0,001, míg a 96. órában P<0,01 szignifikancia szinten), illetve a szelenit kezelés esetében 

nem szignifikáns, de jelentős enzimaktivitás növekedést is eredményezett (22. táblázat). A 

szelenittel kapcsolatban azonban szükséges utalni arra a tényre, hogy ennek hatására 

erőteljesebb, bár nem szignifikáns mértékű, MDA tartalom változást is tapasztaltam a májban, 

ami feltehetően terhelte a glutation redox rendszert, ezen belül hatott a GSHPx aktivitására is. 

22. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek glutation-peroxidáz 
aktivitására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kont- 

roll 
Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje) 
Kiindulási 
időpont 

11,85 
±6,32 

  5,20 
±0,57 

  1,17 
±0,58 

  

24. óra 9,69 
±2,32 

7,13 
±1,08 

6,52 
±2,15 

7,19 
±2,15 

5,63 
±2,26 

4,78 
±1,23 

0,82a 
±0,25 

1,42 
±0,56 

3,39d 
±0,76 

48. óra 11,83 
±4,85 

10,66 
±0,90 

11,00 
±1,36 

6,07 
±1,47 

4,20 
±1,69 

7,28 
±2,55 

2,98 
±0,52 

3,61 
±1,17 

3,52 
±0,86 

72. óra 9,65a 
±2,08 

8,63 
±2,40 

5,68c 
±1,45 

6,25a 
±0,84 

3,71c 
±0,36 

3,09d 
±0,84 

2,25a 
±0,81 

3,46 
±1,04 

5,12d 
±0,47 

96. óra  10,64a 
±0,96 

5,33de 
±0,69 

4,27df 
±0,75 

6,61a 
±2,99 

6,87i 
±0,44 

2,37bj 
±0,75 

1,93a 
±0,14 

3,28 
±1,12 

3,48c 
±0,77 
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4.3.2. Megbeszélés 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a kezelt csoportok esetében jelentkező 

jelentős takarmányfelvétel-csökkenés nem volt markáns hatással a vérplazma MDA 

tartalmára. Ez arra utal, hogy a jelen kísérletben a csökkent takarmányfelvétel feltehetően 

nem okozott hiperlipidémiát a vérplazmában, mely a megnövekedett összlipid tartalom 

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

1988). A vvs. hemolizátum MDA koncentrációjában az eltérő időpontokban bekövetkező 

változások hátterében a két alkalmazott szervetlen szelénvegyület eltérő intenzitású 

felszívódása, beépülése, illetve kiválasztása állhat. Jól ismert, hogy a szelenát forma gyorsan 

felszívódik ugyan, de beépülése kisebb mértékű és gyorsan ki is ürül a szervezetből (Mézes et 

al., 1999). Az általam alkalmazott dózis mellett ezek szerint – ahogy erre a MDA 

koncentráció változása is utal – a szelenát előbb fejtette ki hatását a vörösvérsejtekre, mint a 

szelenit, ráadásul kedvezőtlen irányban. A vörösvérsejtekben a szelenit hatása – a 

vérplazmával ellentétben – csak sokkal később, feltehetően egy akkumulációs szakaszt 

követően jelentkezik. 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 vér és a 

máj antioxidáns védelme között fennálló különbségekre vonatkozóan szintén számos kísérleti 

eredmény áll rendelkezésre (Cheeseman, 1993). A vérplazma GSH koncentrációja érdekes 

változást mutat a jól ismert, a különböző madárfajok esetében az éhezés glutation szintézisre 

gyakorolt negatív hatásával (Mézes és Oppel, 1995) összefüggésben. Jelen kísérlet 

eredményei szerint az éhezés glutation depletáló hatása időben eltolva jelentkezik. A vvs. 

hemolizátum GSH koncentrációjának változása arra enged következtetni, hogy az a 

szelénvegyületek folyamatos többletadagolása következtében változott. A szelén 

többletadagolásának a GSH koncentrációra gyakorolt hatását valószínűleg a szelenit forma 

reduktív metabolizmusa idézte elő (Ganther, 1986). A kapott eredmények a szelén terhelés 

egy ellentétes, a GSH szintézisre gyakorolt pozitív, vagy annak oxidációjára gyakorolt gátló 

hatását is valószínűsítik, mert a májsejtek általában képtelenek felvenni az intakt GSH-t 

(Deneke és Fanburg, 1989). A szakirodalomban számos egymásnak ellentmondó eredmény 

található az intracelluláris GSH tartalom szelén jelenlétében történő megváltozásáról. Kuchan 

és Milner (1991) megnövekedett, míg mások, így Yan et al. (1991), valamint Caffrey és 

Frenkel (1991) csökkent GSH tartalomról számoltak be szelénnel végzett kezelést követően. 

Az egynapos különbség, mely a vérplazma GSHPx aktivitásának szignifikáns mértékű 
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csökkenésében jelentkezett a szelenit és a szelenát kezelés hatására, valószínűleg a különböző 

szelénvegyületek eltérő, a  GSH szintet csökkentő hatásának következtében alakult ki. A 

GSHPx aktivitásának szignifikáns mértékű csökkenése feltételezhetően a ko-szubsztrát – jelen 

esetben a GSH – hiányának 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. A MDA tartalomban, illetve a GSHPx aktivitásban jelentkező változások 

azt mutatják, hogy amikor csökken a GSHPx aktivitása, olyan prooxidáns folyamatok 

következnek be, amelyek hatására megnő a lipidperoxidációs folyamatok intenzitását jelző 

MDA mennyisége (Sies, 1986). Jelen kísérletben a glutation redox rendszer fokozott 

aktivitásának köszönhetően a MDA tartalom csak a vizsgálati időszak végén emelkedett. 

Ennek oka feltehetően a szükségletet meghaladó mennyiségű szelén már potenciálisan toxikus 

hatása lehet. Azonos időszakban – a kezelés 3. és 4. napja – esett a takarmányfelvétel 

csökkenése is, ami arra enged következtetni, hogy már ezen a szinten is jelentkezett az 

aktuális szükségletet lényegesen meghaladó mennyiségű szelén kedvezőtlen hatása. 

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. 

Összességében elmondható, hogy az alkalmazott kezelések, illetve szelén dózisok, 

intenzív tartás és takarmányozás mellett tartott intenzív brojler csirke esetében az extenzív 

tartásmódban nevelt extenzív fajtához viszonyítva jelentősebb mértékű válaszreakciót 

indukáltak. A két szelénforma hatása között is számottevő eltérést észleltem, amelynek 

feltételezett oka azok eltérő mértékű felszívódása és szervezeten belüli értékesülése. Meg kell 
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jegyezni ugyanakkor, hogy az alkalmazott kezelések, bár a glutation redox rendszer, illetve a 

GSSG GSH-vá történő redukcióját támogató aszkorbinsav szintjén esetenként markáns 

változásokat idéztek elő, nem okoztak viszont jelentős oxidatív stresszt a szervezetben, illetve 

az oxidatív hatásokat a biológiai antioxidáns rendszer gyorsan és hatékonyan közömbösítette. 
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4.4. Az ivóvízben adagolt nátrium-szelenitnek és nátrium-szelenátnak a máj stacioner 

szabadgyök mennyiségére gyakorolt hatásának vizsgálata 

4.4.1. Eredmények 

A kezelés kezdetekor a kontroll csoportba tartozó állatok átlagos testtömege 370±33,09 g 

volt, a nátrium-szelenittel kezelt csoportban 364±36,04 g, míg a nátrium-szelenáttal terhelt 

csoportban 371±29,00 g átlagos testtömeget mértem. 

A szelenittel és szelenáttal végzett kezelés során a kísérleti protokollban célul kitűzött 1 

mg/nap/állat szelénfelvétel mellett a kezelt csoportok testtömeg kg-ra vetített szelénfelvétele 

átlagosan 2,17, illetve 2,15 mg/nap volt. 

A kezelt csoportokba tartozó állatok szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket a 

takarmányfelvétel csökkenésén túl a 3. naptól kezdődően mutattak. Ezek a máj esetében 

makroszkópos elváltozásokat (pontszerű bevérzések, steatosis) jelentettek. Mindezeken túl – a 

4.3. fejezetben ismertetettekhez hasonlóan – a kezelt csoportok májának agyagsárga színe is 

utalt a szelénmérgezésre (Sályi et al., 1993). 

A kezelt csoportok átlagos napi takarmányfelvétele jelentősen elmaradt a folyamatos 

emelkedést mutató kontroll csoportétól, olyannyira, hogy a kezelés 3. és 4. napján mindössze 

a kontroll csoportban mért érték 30-40%-át érte el (3. ábra). 
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3. ábra Az átlagos napi takarmányfelvétel alakulása a vizsgálati időszak alatt (g/állat) 

 

A kísérleti állatok testtömege a kezelési időszak végére úgy a szelenát, mint a szelenit 

formában történt szelén kezelés hatására kisebb volt, mint a kontroll egyedeké (23. táblázat). 

Ennek oka mindkét kísérleti csoportban a kísérleti időszak teljes időtartama alatt a kontroll 
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csoportétól jelentősen elmaradó takarmányfelvétel volt. A szelenát itatása esetén már a 

kezelés 48. órájától, a szelenites csoportban pedig a 72. órai mintavételtől kezdődően 

regisztráltam a kontroll csoportétól szignifikáns mértékben elmaradó testtömeget. A 96. órai 

mintavételkor a két kezelt csoport testtömege között is szignifikáns (P<0,05) mértékű eltérés 

mutatkozott, amikor a nátrium-szelenát kezelésben részesült állatok esetében mértem 

alacsonyabb testtömeget (23. táblázat). 

23. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (átlag±szórás, n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 Testtömeg (g) 
24. óra 398,00±29,50 382,00±22,80 384,00±32,09 
48. óra 416,67±40,33 a 396,00±25,10 360,00±40,00 b 
72. óra 477,50±9,57 a 400,00±29,15 c 358,00±30,33 d 
96. óra 606,00±15,17 a 408,00±35,64 de 360,00±14,14 df 

 

Az abszolút májtömeg a szelenát kezelés hatására a kezelés 24. órájától kezdődően 

szignifikáns mértékben kisebb volt, mint a kontroll, ennek feltehető oka az azonos időpontban 

mért kisebb testtömeg volt. A szelenit forma hatására viszont a máj abszolút tömege a kezelés 

72. órájában szignifikáns mértékben (P<0,05) nagyobb, míg a 96. órában szignifikáns 

mértékben (P<0,05) kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva (24. táblázat). A markáns eltérés 

oka a 3. napon pontosan nem magyarázható, mivel az állatok testsúlya már ezen a napon is 

szignifikáns mértékben elmaradt a kontroll egyedekétől (23. táblázat). A két kezelés között a 

48. és a 72. órai mintavételkor mutatkozott szignifikáns mértékű (P<0,01) különbség, amikor 

a szelenátos csoportban alacsonyabb abszolút májtömegeket mértem, mint a szelenit kezelés 

esetében (24. táblázat). A relatív májtömeg viszont mindkét szelénforma itatásának hatására 

a kezelés 72. órájában szignifikáns mértékben meghaladta a kontroll csoportban mért értéket 

(szelenit: P<0,01; szelenát: P<0,05). Miután a máj abszolút, illetve relatív tömegének 

növekedése mindkét kezelés esetében azonos napon és közel azonos mértékben felülmúlta a 

kontroll csoportét, ezért ez a változás a kezelés hatásának tulajdonítható. Annak pontos okára 

vonatkozóan azonban megfelelő kórszövettani, illetve a máj kémiai összetételének elemzése 

nélkül nem lehet pontos magyarázatot adni, bár feltételezhető, hogy az a máj zsíros 

elfajulásának következménye (24. táblázat). Hasonlóan az abszolút májtömegek esetén 

tapasztaltakhoz, a két kezelt csoport relatív májtömegeiben is szignifikáns mértékű különbség 

(P<0,05 ill. P<0,01) jelentkezett a kezelés 48. és 72. órájában. Mindkét időpontban a 

szelenátos csoport relatív májtömege alacsonyabbnak bizonyult a szelenit terhelésben 

részesült csoportéhoz képest. 
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24. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

24. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

13,42±0,96 
(3,40±0,46) 

13,08±2,16 
(3,43±0,54) 

13,33±1,22 
(3,48±0,28) 

48. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

14,43±2,09 a 
(3,48±0,56) 

14,43±0,94 g 
(3,65±0,22 e) 

11,85±1,23 bh 
(3,30±0,21 f) 

72. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

14,54±0,38 a 
(3,04±0,06 a) 

17,24±2,27 bg 
(4,30±0,41 cg) 

11,94±1,45 bh 
(3,33±0,23 bh) 

96. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

22,22±1,90 a 
(3,66±0,22) 

16,24±4,37 b 
(3,95±0,82) 

12,83±0,94 d 
(3,56±0,13) 

 

Az egyes csoportok májmintáiból készített elegyminta teljes időszakra számított átlagos 

szelénkoncentrációja (25. táblázat) a kontroll csoportban 1,14±0,33 mg/kg sza., a nátrium-

szelenátos csoportban 1,84±0,81 mg/kg sza. (ami 62,06%-os növekedés a kontrollhoz 

viszonyítva), míg a nátrium-szelenit kiegészítésben részesült csoportban 2,62±1,43 mg/kg sza. 

volt (mely érték 129,82%-al haladja meg a kontroll csoportban mért átlagértéket). 

25. táblázat A májminták szelénkoncentrációjának alakulása a vizsgálati időszak alatt 
(átlag {S.E.M.}, illetve x±S.D.) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 Szeléntartalom (mg/kg sz.a.) 
24. óra 0,91 1,79 1,32 
48. óra  1,59 1,56 
72. óra  2,40 1,46 
96. óra 1,37 4,70 3,05 

Átlagosan: 1,14 {0,33} 2,62±1,43 1,85±0,81 
 

A máj aszkorbinsav koncentrációja mindkét szelénforma adagolásának hatására a 

kezelés 48. és 72. órájában szignifikáns mértékben (szelenit: P<0,001 és P<0,01; szelenát: 

P<0,01 és P<0,05) alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportba tartozó egyedeké (26. 

táblázat). 

26. táblázat A máj C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 C-vitamin tartalom (μg/g) 
24. óra 489±139 571±113 477±77 
48. óra 713±12 a 413±48 d 482±101 c 
72. óra 613±161 a 188±72 ce 343±96 bf  
96. óra 414±92 344±39 397±164 
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A szelént nátrium-szelenát, illetve nátrium-szelenit formában itatva a vérplazma MDA 

tartalma mérsékelt emelkedést mutat ugyan a kezelési időszak 72. órájáig, de ennek mértéke 

egyetlen esetben sem volt szignifikáns. A kezelés végén pedig a szelenites csoportban mind a 

kontroll (P<0,01), mind pedig a szelenátos csoport MDA koncentrációjától (P<0,001) 

szignifikáns mértékben alacsonyabb értéket mértem (27. táblázat). A vvs. hemolizátumban a 

szelenát hatására a MDA tartalom a korábbi, a 4.3. fejezetben bemutatott kísérletben 

észleltektől eltérő módon csak a kísérlet 72. órájában haladta meg szignifikáns mértékben 

(P<0,05) a kontroll csoportban mért értéket, míg a szelenit ilyen változást nem idézett elő (27. 

táblázat). A májban viszont, a korábbi – a 4.3. fejezetben bemutatott – kísérlet eredményeivel 

megegyezően, a kontroll csoporthoz viszonyított szignifikáns mértékű MDA tartalom 

növekedést egyik alkalmazott szelén forma sem idézett elő (27. táblázat). 

27. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek malondialdehid 
koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma 
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum 
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

24. óra 5,96 
±1,00 

4,71 
±1,09 

5,25 
±0,94 

7,61 
±0,99 

7,64 
±0,64 

8,94 
±1,20 

4,10 
±0,23 

4,48 
±2,79 

4,71 
±1,27 

48. óra 5,80 
±1,67 

4,80 
±1,32 

4,53 
±0,73 

6,62 
±2,10 

8,58 
±0,81 

8,57 
±0,39 

6,51 
±2,37 

6,46 
±3,29 

8,52 
±4,65 

72. óra 5,08 
±1,00 

5,84 
±1,83 

6,44 
±1,34 

7,98a 
±0,92 

9,13 
±0,87 

11,76b 
±2,88  

4,52 
±2,27 

3,55e 
±1,02 

5,81f 
±1,65 

96. óra 7,14a 
±0,97 

4,74ci 
±0,18  

6,47j 
±0,36  

11,01 
±2,94 

10,40 
±1,18 

18,15 
±10,85 

3,20 
±0,49 

3,54 
±0,95 

3,95 
±0,87 

 
A máj stacioner szabad gyök tartalmának vizsgálata a kezelés 72. és 96. órájában vett 

mintákból történt. A szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelénkiegészítés nem idézett 

elő szignifikáns mértékű növekedést a szabadgyök képződésben, sőt a szelenit kezelés 

esetében mindkét mintavételi időpontban alacsonyabb stacioner szabad gyök értékek voltak 

mérhetők, mint a kontroll csoportban (28. táblázat). 

28. táblázat A máj stacioner szabad gyök tartalmának alakulása a kezelés 72. és 96. órájában 
(x±S.D., n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll Nátrium-szelenit Nátrium-szelenát 

 Máj stacioner szabad gyök tartalma (egység) 
72. óra 958,45±308,63 491,74±152,08 959,99±307,07 
96. óra 640,32±214,35 491,14±176,21 701,29±226,17 

 

A GSH tartalom a vérplazmában, a korábbi – a 4.3. fejezetben bemutatott – kísérlet 

eredményeitől eltérően a nátrium-szelenát itatás hatására egyik mintavételi időpontban sem 
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mutatott alacsonyabb értéket a kontrollhoz viszonyítva. A szelenit kezelés esetében viszont a 

vérplazma GSH koncentrációja a 96. órai mintavételkor – a korábbi azonos szelénvegyülettel, 

dózissal és ideig végzett kísérlethez hasonlóan – szignifikáns mértékben (P<0,05) 

alacsonyabb volt a kontrollhoz viszonyítva. A kezelt csoportok vvs. hemolizátumában a GSH 

tartalom csökkenése megegyezett a korábbi – a 4.3. fejezetben bemutatott – kísérlet során 

észleltekkel, vagyis az a kezelés 48. órájában jelentkezett (szelenit: P<0,01; szelenát: P<0,05). 

A szelenát terhelésben részesült csoportnál viszont, a korábbi kísérlettel ellentétben, az utolsó 

mintavételi időpontban nem alacsonyabb, hanem szignifikáns mértékben (P<0,05) magasabb 

GSH tartalmat mértem. A máj GSH tartalma, a korábbi – a 4.3. fejezetben bemutatott – 

kísérlet eredményeivel megegyező módon, a legtöbb mintavételi időpontban a kontroll 

csoporthoz képest szignifikáns mértékben nagyobb volt mindkét kezelés esetében (29. 

táblázat). 

29. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek redukált glutation 
koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kont- 

roll 
Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

 Redukált glutation tartalom (μmol/g fehérje) 
24. óra 4,48 

±0,98 
4,97 

±1,47 
6,16 

±1,42 
15,24 
±2,00 

15,90 
±1,89 

14,71 
±2,56 

2,17a 
±0,50  

3,11 
±0,88 

3,12b 
±0,75  

48. óra 5,75 
±1,64 

5,87 
±0,98 

5,66 
±0,84 

12,78a 
±1,66  

8,78c 
±1,10 

9,48b 
±2,07 

2,26a 
±0,39  

3,65d 
±0,39  

3,18d 
±0,19 

72. óra 6,77 
±1,91 

6,97e 
±1,08 

5,44f 
±0,63 

15,17 
±3,55 

16,85e 
±1,96  

11,39f 
±2,20 

2,52a 
±0,60  

4,22c 
±0,66 

3,70b 
±0,78 

96. óra 4,97a 
±1,06  

3,64b 
±0,13 

4,77 
±1,49 

14,06a 
±4,48  

21,89 
±5,81 

21,49b 
±3,77 

3,15 
±1,09 

4,52 
±1,16 

2,90 
±0,32 

 

A GSHPx aktivitás változása a vérben (különösen a nátrium-szelenáttal végzett kezelés 

esetében), a korábban megfigyeltekkel (4.3. fejezet) nagyrészt megegyező módon, 

összefüggést mutatott a ko-szubsztrát, vagyis a GSH tartalom változásával (5. melléklet). 

Azokban a mintavételi időpontokban ugyanis, amikor a GSH tartalom a vérplazmában vagy a 

vvs. hemolizátumban szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontroll csoport értéke, illetve 

nem változott, akkor csökkent, illetve azonos GSHPx aktivitást mértem. Kivételt képez ez alól 

a szelenit terhelésben részesült csoport vérplazmája a kísérlet 4. napján, amikor a szignifikáns 

mértékű GSH csökkenéshez ugyancsak szignifikáns mértékű GSHPx aktivitás növekedés 

társult. Ebben az esetben feltehetően a glutation redox rendszer működésének változásában 

bekövetkező időbeli eltérés lehet az oka. Vagyis a fokozott GSHPx aktivitás folyamatosan 

meríti ki a sejtek GSH készletét, amely megfelelő utánpótlás hiányában, illetve a repair 
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enzimek – jelen esetben például az általam nem vizsgált glutation-reduktáz aktivitásának 

csökkent volta miatt csökken. A folyamat elején azonban ezek az eltérések az általam 

alkalmazott módszerekkel esetleg még nem mutathatók ki. A máj homogenizátum 10.000 g 

szupernatans frakciója esetében is megfigyelhető a szoros kapcsolat a GSH tartalom és a 

GSHPx aktivitás között (5. melléklet), vagyis a GSH tartalom szignifikáns mértékű 

növekedése (szelenit: 48. és 72. óra; szelenát: 24. és 72. óra) egyúttal hasonlóan szignifikáns 

enzimaktivitás növekedést is eredményezett (30. táblázat). 

30. táblázat A szelén többletadagolásának hatása a vizsgált szövetek glutation-peroxidáz 
aktivitására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kont- 

roll 
Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

Kont- 
roll 

Na-
szelenit 

Na-
szelenát 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje tartalom) 
24. óra 6,44 

±2,13 
6,76 

±2,20 
7,83 

±2,36 
7,79 

±0,80 
7,21 

±1,01 
5,90 

±0,12 
1,81a 
±0,38 

2,34 
±0,79 

2,72c 
±0,72 

48. óra 8,63 
±2,26 

8,29 
±1,49 

7,88 
±1,01 

7,18 
±2,25 

6,15 
±1,10 

5,46 
±0,94 

2,03a 
±0,32 

3,29c 
±0,52 

2,64 
±0,65 

72. óra 10,08 
±2,92 

7,20 
±0,88 

6,48 
±0,66 

6,49 
±0,16 

6,14 
±0,65 

5,13 
±1,25 

2,17a 
±0,23 

3,69d 
±0,41 

3,17b 
±0,60 

96. óra 5,51a 
±0,72 

7,24b 
±1,15 

5,44 
±1,48 

6,24 
±2,58 

7,35 
±1,47 

9,59 
±3,32 

3,27a 
±0,64 

4,27b 
±0,43 

3,79 
±0,54 

4.4.2. Megbeszélés 

A kontroll csoportba tartozó állatok májának átlagos szeléntartalma (1,14±0,33) elmaradt 

Beker et al. (1994) eredményeitől, akik brojlercsirkék májában 1,33±0,02 – 2,09±0,03 mg 

Se/g sz.a. szeléntartalmat mértek. Ennek feltehető oka, hogy jelen kísérletben a kontroll 

csoport takarmányának szeléntartalma (0,12 mg/kg takarmány) viszonylag alacsony volt. 

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

Edens (2005) vizsgálataihoz hasonló változásokat idézett elő a brojlercsirkék testtömegében 

(szignifikáns mértékű csökkenés) és relatív májtömegében (szignifikáns mértékű emelkedés), 

jóllehet az említett szerzők a nátrium-szelenit különböző dózisait a takarmányba keverve 

adagolták. 

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. Ugyanakkor jelen kísérletben – eltérően a 4.3. 

fejezetben bemutatottaktól – a kezelés 72. órájában is szignifikáns különbségek mutatkoztak a 

kezelt csoportok és a kontroll csoport májának aszkorbinsav tartalma között. Az eltérések 

hátterében a kísérletekben alkalmazott állatok eltérő genetikai háttere, emiatt eltérő környezeti 
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stesszhatásokra, jelen esetben szelén terhelésre, adott válaszreakciója lehet. Az eredmények 

szerint a vérplazma szintjén az alkalmazott dózisok mellett peroxidatív hatásokkal nem kell 

számolni, illetve azt az antioxidáns védelmi rendszer hatékonyan eliminálta. A májban 

ugyanakkor, az aszkorbinsavhoz hasonlóan a korábbiaktól eltérő időpontokban, illetve eltérő 

mértékben következett be válaszreakció, amelynek háttere pontosan ugyan nem ismert, de 

abban a kísérleti állatok genetikai hátterének feltétlenül hatása lehet. 

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 védelem, 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 az 

általuk előidézhető káros peroxidatív hatásokat (a kontroll csoportétól szignifikáns mértékben 

nem meghaladó MDA tartalom). 

Összességében elmondható, hogy az alkalmazott kezelések, illetve szelén dózisok, 

intenzíven tartott és takarmányozott brojler csirke esetében az extenzív fajtához viszonyítva 

jelentősebb mértékű válaszreakciót indukáltak. A két szelénforma hatása között is 

számottevő, bár korábbi vizsgálatom során tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb eltéréseket 

észleltem. Ennek feltételezett oka, a korábban már jelzett genetikai különbségek mellett az 

egyes szelénvegyületek némiképp eltérő mértékű felszívódása és szervezeten belüli 

értékesülése, továbbá abban feltétlenül szerepet játszik a madarak kísérleti időszakot 

megelőző takarmányozása, ezen belül az antioxidáns ellátottsága is. Meg kell jegyezni 

ugyanakkor, hogy az alkalmazott kezelések, bár a glutation redox rendszer, illetve a glutation-

diszulfid redukcióját támogató aszkorbinsav, szintjén esetenként markáns változásokat idéztek 

elő, nem okoztak jelentős oxidatív stresszt a szervezetben, illetve az oxidatív hatásokat a 

biológiai antioxidáns rendszer gyorsan és hatékonyan közömbösítette. Az alkalmazott, az 

ivóvízben adagolt szervetlen szelénkiegészítések a vérplazma és a vvs. hemolizátum esetében 

érdemi és folyamatos változásokat nem idéztek elő a GSHPx aktivitásban, ami viszont 

megerősíti azokat a korábbi megfigyeléseket, mely szerint az aktuális szükségletnek 

megfelelő szelénellátottság mellett a GSHPx aktivitás tovább már nem növelhető.
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4.5. A takarmányba magasabb koncentrációban kevert szelenometionin (szelénnel 

dúsított élesztő) hatásának vizsgálata brojlercsirkéknél 

Acamovic et al. (2005), valamint Gowdy és Edens (2005) szerint a szelénnel dúsított 

élesztő (Sel-Plex) biztonságos és még extrém magas (6, illetve 15 mg Se/kg takarmány) 

koncentrációban alkalmazva sem toxikus, illetve a szervetlen szelénvegyületeknél (pl. 

nátrium-szelenit) kisebb toxicitást mutató szelénforrás a baromfi számára. A szelénnel dúsított 

élesztővel brojlercsirkékkel végzett vizsgálataim során ezen állításokat kívántam 

megerősíteni, illetve a szükségletet meghaladó mennyiségű szelenometionin hatását felmérni 

a lipidperoxidációs folyamatokra, illetve a glutation redox rendszer mennyiségére és 

aktivitására. 

4.5.1. Eredmények 

A szerves szelénkészítménnyel végzett kezelés során a kísérleti protokollban célul kitűzött 

1, illetve 2 mg/nap/állat szelénfelvétel eléréséhez a kezelt csoportok takarmányát szelénnel 

dúsított élesztővel (Sel-Plex® , Alltech, Lexington) egészítettem ki olyan módon, hogy az 

24,5 mg/kg takarmány (Sel-Plex-1 jelű csoport), illetve 49,0 mg/kg takarmány (Sel-Plex-2 

jelű csoport) mennyiségű szelént tartalmazzon. A kontroll takarmány szeléntartalma – az 

elvégzett mérések alapján – 0,15 mg/kg takarmány, míg a szelénnel kiegészített takarmányoké 

24,3, illetve 47,3 mg/kg takarmány volt. 

A kísérlet során az állatok szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket a takarmányfelvétel 

csökkenése mellett a kísérleti időszak 2. napjától mutattak, mely hasmenésben, zöld színű, 

esetenként véres ürülék ürítésében, borzolt tollazatban és mély depresszióban nyilvánult meg, 

amelyek megfeleltek a korábban leírt szelén toxikózis tüneteinek (Sályi et al., 1993). A 

mintavételek során elvégzett kórboncolások alkalmával a szeléntoxikózisra az alábbi szervi 

elváltozások utaltak: 

Kísérleti nap Érintettség Szervi elváltozások 
 Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 

1. nap 5/0 5/0 - - 
2. nap 5/0 5/0 - - 
3. nap 5/1 5/3 pontszerű bevérzések a májon 
4. nap 5/3 5/3 pontszerű bevérzések a májon 

 

Az átlagos napi takarmányfelvétel a nagymennyiségű szerves szelénkiegészítést 

tartalmazó takarmányt fogyasztó csoportokban a kísérlet második napjától kezdődően 

jelentősen, dózisfüggő módon elmaradt a kontroll csoportban mért értékektől (4. ábra). Az 

alacsonyabb szelénkoncentrációjú takarmány fogyasztó csoportba tartozó állatok átlagos napi 
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takarmányfelvétele a kezelés 2. és 3. napján a kontroll csoport takarmányfelvételének 42, 

majd 36%-ára csökkent, a kezelés 4. napján pedig annak 37,8%-át érte el. A magasabb 

szelénkoncentrációjú takarmány fogyasztó csoport átlagos napi takarmányfelvétele még 

jelentősebb csökkenést mutatott. A kezelés 2. és 3. napján a kontroll csoport 

takarmányfelvételének 21, majd 15,6%-ára csökkent, míg a kezelés 4. napján annak 

mindössze 10,8%-át érte el (4. ábra). 
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4. ábra Az átlagos napi takarmányfelvétel alakulása a vizsgálati időszak alatt 

A csökkent takarmányfelvétellel párhuzamosan természetesen az átlagos napi 

szelénfelvétel mértéke is csökkent, mivel az egyes csoportok takarmánya a teljes kísérleti 

időszak alatt azonos mennyiségű szelént tartalmazott (31. táblázat). Ennek következtében a 

kísérleti protokollban tervezett 1, illetve 2 mg-os átlagos napi szelénfelvétel csak a kezelés 

első napján volt tartható, ezt követően a magasabb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó 

csoport napi szelénfelvétele az alacsonyabb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoporthoz 

hasonló, vagy annál alacsonyabb volt. Mint az a 31. táblázatból is kitűnik, a kísérlet teljes 

időtartama alatt a kezelt csoportokban az állatok testtömeg kg-ra vetített napi szelénfelvétele 

átlagosan 3,08, illetve 3,94 mg volt. 

31. táblázat Az átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat/nap), illetve a testtömeg kg-ra vonatkoztatott 
napi szelénfelvétel (mg/ttm. kg/nap) alakulása (utóbbi zárójelben) a vizsgálati időszak alatt 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 
 átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat/nap), illetve 

ttm. kg-ra vonatkoztatott napi szelénfelvétel (mg/ttm. kg/nap) 
0-24. óra 0,008   (0,031) 0,972   (3,951) 1,892   (8,759) 
24-48. óra 0,009   (0,035) 0,648   (3,028) 0,631   (2,563) 
48-72. óra 0,010   (0,034) 0,559   (2,419) 0,473   (2,438) 
72-96. óra 0,011   (0,038) 0,680   (2,908) 0,378   (1,992) 
Átlagosan: 0,009   (0,035) 0,715   (3,077) 0,843   (3,938) 
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A kezelések hatására az állatok testtömege a kezelési időszak során folyamatosan és 

drasztikusan csökkent a kontroll csoporthoz képest (32. táblázat). Ennek oka mindkét kezelt 

csoportban a kísérleti időszak alatt a folyamatosan és jelentősen kisebb takarmányfelvétel 

volt, amely a nagyobb mennyiségű szelént tartalmazó takarmányt fogyasztó csoportban a 

kísérlet 2. napjától kezdve minimális volt. A kezelés 72. és 96. órájában mind az alacsonyabb 

(P<0,05), mind pedig a magasabb szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoportban 

(P<0,01) szignifikáns mértékben kisebb testtömeget mértem, mint a kontroll csoportban. 

32. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 
 Testtömeg (g) 

Kiindulási időpont 219,00±10,25   
24. óra 243,00±13,04 246,00±28,59 216,00±25,10 
48. óra 270,00±48,99 214,00±15,17 246,00±19,49 
72. óra 280,00±37,42 a 228,00±32,18 b 194,00±20,74 c 
96. óra 292,00±32,71 a 234,00±19,49 b 190,00±38,08 c 

 

Az abszolút májtömeg a kísérleti időszak alatt mindkét szelenometioninnal kezelt 

csoportban kisebb volt, mint a kontroll csoportban, amelynek oka az azonos mintavételi 

időpontokban mért kisebb testtömeg volt. A 96. órai mintavétel során a nagyobb mennyiségű 

szelenometionint tartalmazó takarmányt fogyasztó állatok májtömege szignifikáns mértékben 

(P<0,05) elmaradt még a kisebb szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoport 

értékétől is (33. táblázat). 

A relatív májtömeg ugyanakkor a kontroll csoporthoz viszonyítva mindkét szelén dózis 

hatására a kezelési időszak végére jelentősen (P<0,01), és dózisfüggően megnőtt. A nagyobb 

szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a relatív májtömegben mutatkozó 

növekedés mértéke a kezelés 24. órájában mind a kontroll (P<0,05), mind pedig a kisebb 

szerves szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoporthoz képest (P<0,05) szignifikáns mértékű 

volt (33. táblázat). A kezelt csoportokban tapasztalt megnövekedett relatív májtömegnek a 

pontos okára vonatkozóan azonban – amely korábban a szervetlen szelénvegyületekkel 

végzett kezelések során is megfigyelhető volt – megfelelő kórszövettani vizsgálatok 

hiányában, illetve a máj kémiai összetételének elemzése nélkül nem lehet pontos 

magyarázatot adni. 
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33. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

Kiindulási időpont 
               abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

 
7,14±0,51 
(3,26±0,15)   

24. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

8,48±0,66 
(3,49±0,21 a) 

8,14±1,12 
(3,31±0,30 e) 

8,13±0,91 
(3,77±0,11 bf) 

48. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

9,97±1,95 
(3,71±0,42) 

7,60±0,57 
(3,55±0,15) 

9,09±1,19 
(3,70±0,41) 

72. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

9,68±1,76 
(3,44±0,21) 

9,26±0,96 
(4,11±0,65) 

7,50±1,84 
(3,87±0,91) 

96. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

9,75±1,55 
(3,33±0,22 a) 

9,29±1,22 e 
(3,96±0,28 c) 

8,52±2,33 f 
(4,45±0,52 c) 

 

Az adott mintavételi időpontban a kísérleti csoportokba tartozó valamennyi állat máj-

mintáiból készített elegyminták teljes időszakra számított átlagos szelénkoncentrációja a 

kontroll csoportban 1,41±0,06 mg/kg sza., az alacsonyabb szeléntartalmú takarmányt 

fogyasztó csoport esetében 5,41±0,46 mg/kg sza., míg a magasabb szeléntartalmú takarmányt 

fogyasztó csoportban 5,69±1,52 mg/kg sza volt (34. táblázat). Előbbi 3,84-szorosa, utóbbi 

4,03-szorosa a kontroll csoport értékének. 

34. táblázat A máj elegyminták szelénkoncentrációjának alakulása a vizsgálati időszak alatt 
(átlag {S.E.M.}, illetve x±S.D.) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 
 �������	
�	������������	�� 

24. óra 1,37 5,75 7,40 
48. óra  5,13 3,91 
72. óra  5,85 6,38 
96. óra 1,45 4,91 5,09 

Átlagosan: 1,41 {0,06} 5,41±0,46 5,69±1,52 
 

Az aszkorbinsav mennyisége a vérplazmában a kisebb szelenometionin dózis hatására a 

kísérlet 72. órájában szignifikáns mértékben (P<0,01) nagyobb volt, mint a kontroll. A 

magasabb szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a vérplazma aszkorbin-

sav tartalma a kísérlet teljes időtartama alatt – a 24., 48. és 72. órai mintavételek alkalmával 

szignifikáns mértékben (P<0,01; P<0,001; P<0,05) – meghaladta a kontroll csoportban mért 

értékeket (35. táblázat). A kísérlet első két napján a kezelt csoportok vérplazmájának C-

vitamin koncentrációja között is szignifikáns különbségek jelentkeztek. A 24. órai minta-

vételkor a nagyobb szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoport esetében P<0,01, 

a 48. órai mintavételkor pedig P<0,05 szignifikancia szint mellett magasabb C-vitamin 
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koncentrációt mértem, mint a kisebb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoport esetében 

(35. táblázat). 

35. táblázat A vérplazma C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., 
n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex-1 Sel-Plex-2 
 C-vitamin tartalom (μg/ml) 

Kiindulási időpont 21,71±1,89   
24. óra 20,04±0,89 a 20,51±4,63 g 31,53±4,03 ch 
48. óra 22,83±2,34 a 25,28±1,83 i 33,85±1,20 dj 
72. óra 18,54±3,46 a 27,06±1,73 c 32,02±8,68 b 
96. óra 23,61±1,43 26,71±3,73 27,76±7,46 

 

A szelént szerves formában, de a szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben 

adagolva a MDA tartalom a kontroll csoporthoz képest sem a vérplazmában, sem a vvs. 

hemolizátumban nem változott meg statisztikailag értékelhető mértékben (36. táblázat). 

Ugyanakkor a kezelés 72. órájától kezdődően az alacsonyabb szelenometionin tartalmú 

takarmányt fogyasztó csoport vérplazmájában kisebb MDA koncentrációt regisztráltam, mint 

a másik kezelt csoportban, mely a 72. órai mintavételkor P<0,05 szignifikancia szinten 

statisztikailag is igazolható volt. A májban viszont mindkét kezelt csoportban folyamatosan 

nagyobb értékeket mértem, mint a kontroll, melyek a kisebb szeléntartalmú takarmányt 

fogyasztó csoport esetében a 96. órai mintavételkor (P<0,01), a nagyobb szelenometionin 

dózissal kiegészített takarmányt fogyasztó csoportban pedig a 48. órai (P<0,05), valamint a 

72. és 96. órai mintavételekkor (P<0,01) bizonyultak statisztikailag is szignifikánsnak (36. 

táblázat). 

36. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek malondialdehid koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma  
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum  
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

Kiindulási 
időpont 

1,95 
±0,83   

4,16 
±1,06   

5,22 
±1,20   

24. óra 2,05 
±0,86 

1,92 
±0,62 

4,97 
±2,90 

5,21 
±1,64 

3,87 
±1,43 

4,72 
±1,10 

2,97 
±1,17 

4,71 
±1,38 

4,02 
±1,05 

48. óra 1,63 
±0,36 

2,15 
±0,70 

2,13 
±2,07 

3,55 
±0,83 

4,56 
±1,98 

5,51 
±2,12 

2,88a 
±1,29 

6,12 
±3,09 

7,11b 
±2,76 

72. óra 3,50 
±1,97 

4,70e 
±1,26 

1,68f 
±1,23 

3,03 
±0,84 

3,73 
±2,65 

3,22 
±0,70 

7,23a 
±0,24 

9,81 
±2,31 

12,99c 
±2,31 

96. óra 1,80 
±0,71 

3,03 
±2,29 

1,21 
±0,86 

3,25 
±0,37 

3,55 
±1,64 

3,85 
±1,50 

4,20a 
±1,92 

8,04c 
±0,48 

11,22c 
±3,39 
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A GSH tartalom a vérplazmában a nagyobb szelenometionin tartalmú takarmányt 

fogyasztó csoport esetében a kezelés teljes időtartama alatt (a 48., 72. és 96. órai 

mintavételkor szignifikáns mértékben), a kisebb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoport 

esetében pedig a 72. és a 96. órai mintavételi időpontban P<0,01, illetve P<0,05 szignifikancia 

szinten meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket. A két kezelt csoport vérplazmájának 

GSH koncentrációja a kezelés 24. és 48. órájában szignifikáns mértékű (P<0,05 illetve 

P<0,01) eltérést mutatott, mely időpontokban a nagyobb szelenometionin tartalmú takarmányt 

fogyasztó csoport értékei mutatkoztak nagyobbnak (37. táblázat). Az alacsonyabb szelén-

tartalmú takarmányt fogyasztó csoport vvs. hemolizátumának GSH tartalma a 24. órai minta-

vételkor szignifikáns mértékben meghaladta mind a kontroll (P<0,05), mind pedig a nagyobb 

szelenometionin tartalmú takarmányt fogyasztó csoport (P<0,001) értékeit. A kísérleti időszak 

második szakaszában ugyanakkor a kezelt csoportokban a vvs. hemolizátum GSH tartalma 

jelentősen és szignifikáns mértékben (P<0,05) elmaradt a kontroll csoport értékeihez képest 

(37. táblázat). A máj GSH tartalma viszont, mindkét kezelt csoport esetében a kísérlet teljes 

időtartama alatt meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket. A kisebb szelenometionin 

dózissal terhelt csoportban a 96. órai mintavételkor, míg a nagyobb dózis esetében a 48. órai 

mintavételkor mértem a kontroll csoport értékét szignifikáns mértékben (P<0,05) meghaladó 

GSH tartalmat (37. táblázat).  

37. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek redukált glutation koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Sel-

Plex-1 
Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

 Redukált glutation tartalom (μmol/g fehérje) 
Kiindulási 
időpont 

7,38 
±1,98   

6,36 
±1,56   

1,87 
±0,36   

24. óra 5,60a 
±0,71 

3,94be 
±0,26 

7,77f 
±1,97 

9,38a 
±3,03 

12,47bi 
±1,54  

5,80j 
±1,99 

1,79 
±0,37 

2,51 
±1,00 

2,38 
±1,02 

48. óra 4,80a 
±1,21 

4,75g 
±1,00  

7,69ch 
±1,43  

7,66 
±2,66 

6,77 
±2,00 

6,37 
±2,95 

2,08a 
±0,18 

3,37 
±1,28 

3,72b 
±1,10 

72. óra 3,86a 
±0,72  

6,35c 
±0,77  

6,62b 
±1,75 

13,51a 
±3,11 

8,57b 
±2,66 

8,47b 
±2,54 

3,11 
±0,15 

3,83 
±1,49 

2,52 
±0,73 

96. óra 4,17a 
±1,65  

6,89b 
±1,58 

6,47b 
±1,08 

12,70a 
±5,39 

13,24e 
±6,03 

5,77bf 
±1,11  

1,79a 
±0,51 

3,52b 
±1,04 

2,85 
±1,23 

 

A GSHPx aktivitás változása a vérplazmában összefüggést mutatott a ko-szubsztrát, 

vagyis a GSH tartalom változásával (6. melléklet). Azokban a mintavételi időpontokban 

ugyanis, amikor a GSH tartalom a vérplazmában szignifikáns mértékben meghaladta a 

kontroll csoportban mért értékeket, illetve nem változott, akkor a kontroll csoporténál 

nagyobb, illetve azonos mértékű GSHPx aktivitást is mértem (38. táblázat). Ez az összefüggés 
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azonban a vvs. hemolizátumban nem jelentkezett, mivel ott a közel állandó GSHPx aktivitás 

mellett (38. táblázat) a GSH szint szignifikáns mértékű csökkenését tapasztaltam (37. 

táblázat). A máj esetében szoros összefüggést tapasztaltam a GSH koncentráció és a GSHPx 

aktivitás között (6. melléklet), így a kezelt csoportokban a GSH tartalom szignifikáns mértékű 

növekedése egyúttal jelentős, bár a legtöbb esetben nem szignifikáns mértékű enzimaktivitás 

növekedést is eredményezett (38. táblázat). 

38. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek glutation-peroxidáz aktivitására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Sel-

Plex-1 
Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

Kontroll Sel-
Plex-1 

Sel-
Plex-2 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje tartalom) 
Kiindulási 
időpont 

11,48 
±2,52   

4,73 
±1,73   

1,40 
±0,55   

24. óra 9,14a 
±1,48 

5,82ce 
±0,66 

10,48f 
±1,96 

5,59 
±1,55 

5,97 
±1,51 

5,19 
±1,12 

1,50 
±0,42 

2,05 
±0,93 

1,79 
±0,43 

48. óra 8,62 
±1,75 

6,71g 
±1,39 

11,02h 
±2,12 

3,05 
±0,90 

3,66 
±1,44 

4,47 
±2,18 

1,91a 
±0,27 

2,74b 
±0,66 

2,57 
±1,31 

72. óra 6,55a 
±1,38 

9,03b 
±1,01 

9,53 
±2,32 

7,32 
±1,84 

5,00 
±3,34 

6,39 
±0,82 

3,05 
±0,46 

3,36 
±0,75 

2,29 
±0,81 

96. óra 6,97 
±2,69 

8,19 
±1,01 

8,24 
±1,36 

4,70 
±1,84 

6,14e 
±1,54 

3,51f 
±0,75 

1,82 
±0,63 

2,73 
±1,09 

2,52 
±0,10 

 

4.5.2. Megbeszélés 

Jelen kísérletben 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 

második napjától kezdődően jelentősen és dózisfüggő módon elmaradt a kontroll csoportban 

mért értékektől. Hoffman et al. (1996), valamint O’Toole és Raisbeck (1997) tőkés récével 

végzett vizsgálataik során hasonló megállapításra jutottak, vagyis a takarmányba kevert 

szelenometionin következtében fellépő szubkrónikus és krónikus szelén toxikózis együtt járt a 

testtömeg drasztikus csökkenésével. Az általam kapott eredmények viszont némiképp 

ellentmondanak 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 kísérletének, 

akik a szelenometionin esetében egyik alkalmazott koncentrációban sem figyeltek meg 

szignifikáns mértékű változást sem a testtömegben, sem pedig a relatív szervtömegekben. 

Mindkét kezelt csoportban a máj szeléntartalma jelentősen meghaladta a kontroll 

csoportban mért értékeket. Hoffman et al. (1989) és O’Toole és Raisbeck (1997) tőkés récével 

különböző dózisú szelenometioninnal kiegészített takarmányt etetve hasonlóan markáns, 
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dózis-függő változásokat regisztráltak a máj szeléntartalmában. Jelen vizsgálat során a fenti 

szerzők által leírtakat megerősítve, a kontroll csoporthoz viszonyítva jelentős mértékű 

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

kezelés hatására a máj szeléntartalmában. 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. Erre utalnak a 

kísérleti vágások során a májon észlelt elváltozások – pontszerű bevérzések – is. Vizsgálataim 

megerősítik Hoffman et al. (1989) tőkés récék esetében tett megállapításait, miszerint a 

takarmánnyal szerves, SeMet formájában felvett nagy mennyiségű szelén (20, illetve 40 mg 

Se/kg takarmány koncentrációban etetve) sokkal kifejezettebb hatást gyakorol a máj glutation 

redox rendszerére és a lipidperoxidációs folyamatok intenzitására (melyet a megnövekedett 

MDA koncentráció is jelez), mint a szervetlen szelénvegyületek (pl. a nátrium-szelenit). 

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 szignifikáns 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 
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gyorsan kimerülnek, olyannyira, hogy a takarmány megvonást glutation depléciós modellként 

is javasolták baromfiban (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 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 eredményeivel kapcsolatban azonban nagyon fontos megemlíteni, hogy – ellentétben 

az általam végzett kísérlettel - a glutation redox rendszer állapotának vizsgálatát csak hat 

héttel a szelénexpozíció megkezdése után végezték, így abból a rövid távú hatásokra nem 

lehet következtetni. 

A kezelt csoportok vérplazmájának a kontroll csoporthoz viszonyított jelentősen 

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

kezdődően a kezelt csoportokba (különösen a nagyobb dózist fogyasztó 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. 

Összességében elmondható, hogy a szervetlen szelén vegyületeknél kevésbé toxikusnak 

tartott, szerves szelénkészítménnyel is kiváltható toxikózis a jelen vizsgálat során alkalmazott 

dózisok mellett, amelyek intenzív baromfi genotípus esetében jelentős válaszreakciót 

indukáltak. A két szeléndózis hatása között is számottevő, dózisfüggő eltéréseket észleltem 

úgy a klinikai tünetek megjelenésében, mint a máj makroszkópos eltérései vonatkozásában. A 

hatások a korábban, ivóvízben adagolt szervetlen szelén készítményeknél észleltekhez képest 

(4.3. és 4.4. fejezetek) jelentősen súlyosabbak voltak. Ennek feltehető oka, az eltérő dózisok 

mellett a különböző szelénvegyületek eltérő mértékű felszívódása és szervezeten belüli 
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értékesülése. Miután viszont számos adat áll rendelkezésre azzal kapcsolatosan, hogy a 

szerves szelénvegyületek kevésbé toxikusak, így fel kell tételezni, hogy az eltérő mértékű, 

illetve súlyosabb hatások hátterében a szelén vízből, illetve takarmányból való felszívódása 

állhat. Feltételezésem szerint az ivóvízből gyorsan, de kisebb mennyiségű, míg a 

takarmányból abszolút mértékben egy időegység alatt kevesebb, de a takarmányrészek 

áthaladásának ütemét tekintve összességében lényegesen több szelén szívódott fel a 

bélcsatornából. A toxikózisra utaló tünetek megjelenését követően az állatok a kísérlet 

további időszakában gyakorlatilag ugyan már nem vettek fel takarmányt, sőt a súlyos 

hasmenés következtében a bélcsatorna kiürülésével is számolni lehet, ennek ellenére a 

biokémiai paraméterek változása – feltehetően a szeleno-aminosavak fokozatos átalakulása, 

illetve az azokból felszabaduló szelén elhúzódó hatása miatt – még napokkal később is 

jelentkezett. A szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben alkalmazott szerves szelén 

kiegészítéssel kapcsolatosan meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy elsősorban a 

bélcsatorna és részben az idegrendszer érintettségére utaló klinikai tünetek megjelenésekor a 

vérben és a májban mért biokémiai paraméterek lényeges eltérést még nem mutattak. A 

glutation redox rendszer, illetve a GSSG redukcióját támogató aszkorbinsav szintjén az 

esetenként markáns változások csak 1-2, esetenként 3 nappal később jelentkeztek. Ezek az 

eredmények viszont a szerves szelénvegyületek, fent említett okokból bekövetkező, lassabb 

sejtszintű hatásával magyarázhatók, mivel nátrium-szelenit per os adagolásakor hasonló 

változások már órákon belül kimutathatók voltak brojlercsirkéknél (Mézes és Sályi, 1994). A 

szeléntoxikózis általam is feltételezett okaként ismert oxidatív stresszhatást a szervezetben a 

kezelés során csak a májban lehetett kimutatni. Úgy tűnik, hogy a vérplazmában, illetve a vvs. 

hemolizátumban, ha fel is lépnek időlegesen oxidatív hatások, azokat a biológiai antioxidáns 

rendszer gyorsan és hatékonyan közömbösítette. Érdemi, és folyamatos, változásokat a szelén 

kiegészítések a GSHPx aktivitásban sem idéztek elő, ami egyrészt megerősíti azokat a korábbi 

megfigyeléseket, mely szerint az aktuális szükségletnek megfelelő szelénellátottság mellett a 

glutation-peroxidáz aktivitás tovább már nem növelhető, másrészt pedig arra utal, hogy a 

szelén toxikózis során – legalábbis az általam vizsgált időszak alatt – a biológiai antioxidáns 

védelem „első vonalába” tartozó GSHPx kimerülésével sem kell számolni. 
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4.6. A takarmányba alacsonyabb koncentrációban kevert szelenometionin (szelénnel 

dúsított élesztő) hatásának vizsgálata brojlercsirkéknél 

A kísérlet során a korábban szerves szelénkiegészítővel végzett kezelésnél alacsonyabb 

szelénkoncentrációjú takarmány hatását vizsgálatam brojlercsirkékben. 

4.6.1. Eredmények 

A szerves szelénkészítménnyel végzett kezelés során a kezelt csoportok takarmányát 

szelénnel dúsított élesztővel (Sel-Plex®, Alltech, Lexington) egészítettem ki olyan módon, 

hogy az 12,25 mg/kg takarmány (Sel-Plex jelű csoport) mennyiségű szelént tartalmazzon. A 

kontroll takarmány szeléntartalma – az elvégzett mérések alapján – 0,18 mg/kg takarmány, 

míg a szelénnel kiegészített takarmányoké 12,1 mg/kg takarmány volt. 

A szelenometioninnal kiegészített takarmányt fogyasztó állatok szelén toxikózisra utaló 

klinikai tüneteket nem mutattak a takarmányfelvétel kisebb mértékű csökkenésén 

túlmenően. A kezelés 3. napjától kezdődően azonban a kórboncolások során a máj esetében 

makroszkópos elváltozások (pontszerű bevérzések, steatosis) voltak észlelhetők. A vizsgálat 

időtartama alatt a szelénterhelés elhullást nem idézett elő. 

Az átlagos napi takarmányfelvétel a szerves szelénkiegészítést tartalmazó takarmányt 

fogyasztó csoportokban a kísérlet második napjától kezdődően kismértékben elmaradt a 

kontroll csoportban mért értékektől (5. ábra).  
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5. ábra Az átlagos napi takarmányfelvétel alakulása a vizsgálati időszak alatt 

A kísérlet 3. és 4. napjára a szelenometionin kezelésben részesült állatok átlagos napi 

takarmányfelvétele 12-13%-al kisebb volt, mint a kontroll csoportba tartozó madaraké. A 
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pair-fed kontroll csoport számára adagolt takarmány mennyisége a szelenometioninnal 

kiegészített takarmányt fogyasztó csoport előző napi takarmányfelvétele alapján történt, így a 

pair-fed kontroll csoport takarmányfelvétele megegyezett a szelenometionin terhelésben 

részesült csoport értékeivel (5. ábra). 

Jóllehet az etetett takarmány szelénkoncentrációja a korábban ugyancsak szerves 

szelénvegyülettel végzett kísérlet (4.5. fejezet) alacsonyabb dózisának fele volt, a jóval kisebb 

mértékű takarmányfelvétel-csökkenés azt eredményezte, hogy az állatok átlagos napi 

szelénfelvétele 93,29%-a, míg a testtömeg kg-ra vonatkoztatott átlagos napi szelénfelvétel 

81,77%-a volt a korábban bemutatott alacsonyabb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó 

csoporténak (39. táblázat). 

39. táblázat Az átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat/nap), illetve a testtömeg kg-ra vonatkoztatott 
napi szelénfelvétel (mg/ttm. kg/nap) alakulása (utóbbi zárójelben) a vizsgálati időszak alatt 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed kontroll 
 átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat/nap), illetve 

ttm. kg-ra vonatkoztatott napi szelénfelvétel (mg/ttm. kg/nap) 
0-24. óra 0,009 (0,037) 0,605 (2,399) 0,009 (0,038) 
24-48. óra 0,011 (0,043) 0,694 (2,541) 0,010 (0,037) 
48-72. óra 0,011 (0,038) 0,666 (2,494) 0,010 (0,036) 
72-96. óra 0,012 (0,036) 0,702 (2,630) 0,010 (0,037) 
Átlagosan: 0,011 (0,038) 0,667 (2,516) 0,010 (0,037) 

 

A kontroll csoportétól kismértékben elmaradó takarmányfelvétel következtében mind a 

szelénterhelésben részesült, mind a pair-fed kontroll csoportban a 72. és 96. órai 

mintavételkor kisebb testtömeget mértem, mint a kezeletlen kontroll csoportban, ugyanakkor 

ez a különbség nem volt szignifikáns mértékű (40. táblázat).  

40. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed kontroll 
 Testtömeg (g) 

Kiindulási időpont 250,00±13,79   
24. óra 244,94±16,27 252,22±20,19 234,18±14,67 
48. óra 257,59±24,90 273,10±26,28 281,65±13,61 
72. óra 297,78±9,78 266,88±36,01 271,84±32,70 
96. óra 334,18±46,00 301,58±42,98 283,23±27,75 

 

Az abszolút májtömegben a kontroll csoporthoz képest szignifikáns mértékű különbség 

kizárólag a 96. órai mintavételkor a pair-fed kontroll csoport esetében mutatkozott (P<0,05). 

Ebben az időpontban a takarmánymegvonásban részesült állatok esetében mind a kezeletlen 

kontroll, mind pedig a szelenometionin kezelésben részesült csoporténál szignifikáns 

mértékben (P<0,05) kisebb abszolút májtömeget mértem (41. táblázat). 
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A szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelénkiegészítés hatására az állatok relatív 

májtömege a kezelés teljes időtartama alatt meghaladta mind a kontroll, mind pedig a pair-

fed kontroll csoportban mért értékeket, mely a 72. órai mintavételkor szignifikáns mértékűnek 

(P<0,05) bizonyult (41. táblázat).  

41. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed kontroll 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

Kiindulási időpont 
               abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

9,30±1,21 
(3,74±0,62)   

24. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

9,16±1,37 
(3,74±0,49) 

10,46±0,92 
(4,15±0,28) 

8,86±1,40 
(3,79±0,66) 

48. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

10,05±0,50 
(3,94±0,56) 

10,69±0,94 
(3,94±0,47) 

9,77±0,81 
(3,48±0,37) 

72. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

10,64±0,46 
(3,58a±0,23) 

10,80±1,34 
(4,07be±0,42) 

9,79±1,25 
(3,60f±0,16) 

96. óra   abszolút májtömeg 
               relatív májtömeg 

11,56a±0,59 
(3,49±0,29) 

11,49e±0,40 
(3,87±0,54) 

10,06bf±1,54 
(3,55±0,34) 

 

A májmintákból készített elegyminták teljes időszakra számított átlagos 

szelénkoncentrációja a szükségletet meghaladó szelénkiegészítés hatására 3,2-szeresen 

haladta meg a kontroll csoportban mért értéket (42. táblázat). 

42. táblázat A máj elegyminták szelénkoncentrációjának alakulása a vizsgálati időszak alatt 
(átlag {S.E.M.}, illetve x±S.D.) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed kontroll 
 Szeléntartalom (mg/kg sz.a.) 

24. óra 1,27 3,92 1,34 
48. óra  4,24  
72. óra  4,12  
96. óra 1,35 4,52 1,16 

Átlagosan: 1,31 {0,06} 4,20±0,25 1,25 {0,13} 
 

A máj C-vitamin tartalmában – bár a vizsgálat időtartama alatt a szelenometioninnal 

kezelt csoportban kismértékben alacsonyabb, míg a pair-fed kontroll csoportban a kezeletlen 

kontroll csoportban mért értékeket meghaladó koncentrációkat mértem – nem mutatkoztak 

statisztikailag is igazolható különbségek (43. táblázat). 
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43. táblázat A vérplazma C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., 
n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed kontroll 
 C-vitamin tartalom (μg/ml) 

Kiindulási időpont 225+42   
24. óra 207+34 201+39 235+42 
48. óra 210+24 184+35 223+19 
72. óra 230+49 192+40 245+26 
96. óra 204+41 179+32 232+65 

 

A szelént szerves formában, de a szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben 

adagolva a MDA tartalom a vérplazmában a 72. órai mintavételi időpontig meghaladta 

ugyan a kontroll csoportban mért értékeket, szignifikáns mértékű különbség azonban 

kizárólag a 96. órai mintavétel során jelentkezett, mely időpontban mind a kezeletlen kontroll, 

mind pedig a pair-fed kontroll csoporténál alacsonyabb (P<0,01) értéket mértem. 

A vvs. hemolizátum MDA tartalma a 24. órai mintavételkor mind a szelenometionin 

kiegészítésben részesült, mind pedig a pair-fed kontroll csoportban meghaladta (P<0,01) a 

kontroll csoportban mért értéket (44. táblázat). 

A máj MDA koncentrációjában sem a szelénkiegészítés, sem pedig a csökkent 

takarmányfelvétel nem idézett elő szignifikáns mértékű változást a kontroll csoporthoz képest 

(44. táblázat).  

44. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek malondialdehid koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

 
Mintavétel 

Vérplazma  
(nmol/ml) 

Vvs. hemolizátum  
(nmol/ml) 

Máj homogenizátum 
(μmol/g) 

ideje Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kiindulási 
Időpont 

5,81 
±0,66   

9,18 
±0,50   

7,46 
±1,82   

24. óra 5,52 
±0,80 

5,90 
±0,99 

6,29 
±0,59 

9,81a 
±1,04 

11,13b 
±0,69 

12,11c 
±0,95 

7,91 
±1,42 

6,93 
±0,84 

7,20 
±1,68 

48. óra 5,95 
±1,00 

6,63 
±0,94 

5,53 
±0,48 

11,88 
±1,26 

10,93 
±1,19 

11,79 
±0,33 

7,73 
±0,72 

6,93 
±0,98 

7,37 
±1,28 

72. óra 5,35 
±0,49 

6,05 
±1,01 

4,54 
±1,27 

11,84a 
±0,78 

11,56g 
±2,42 

8,67ch 
±0,32 

6,83 
±1,52 

7,17 
±1,49 

6,51 
±1,48 

96. óra 4,76a 
±1,07 

3,94cg 
±0,64 

5,49h 
±0,58 

10,08 
±1,58 

10,58 
±1,74 

9,32 
±0,57 

6,10 
±1,59 

5,34 
±1,61 

6,46 
±1,00 

 

A vérplazma GSH koncentrációja a szelenometionin kiegészítésben részesült, valamint a 

pair-fed kontroll csoportban a 24. órai mintavételkor szignifikáns mértékben (P<0,05) 

meghaladta a kezeletlen kontroll csoportban mért értéket. A 48. órai mintavételkor 
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ugyanakkor a szelénterhelésben részesült csoport esetében mind a kontroll, mind pedig a pair-

fed kontroll csoporténál szignifikáns mértékben (P<0,01) alacsonyabb GSH tartalmat mértem. 

A pair-fed kontroll csoport vvs. hemolizátumának GSH tartalma a 24. és 48. órai 

mintavételkor szignifikáns mértékben alacsonyabbnak bizonyult mind a kezeletlen kontroll 

(P<0,01), mind pedig a szelénterhelésben részesült csoportéhoz (P<0,05) képest (45. táblázat). 

A szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségű szerves szelén-kiegészítés hatására a máj 

GSH tartalma a kezelés teljes időtartama alatt – több időpontban szignifikáns mértékben – 

meghaladta mind a kontoll (24. óra: P<0,05; 96. óra: P<0,01), mind pedig a pair-fed kontroll 

csoportban (P<0,01) mért értékeket (45. táblázat). 

45. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek redukált glutation koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Sel-

Plex 
Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

 Redukált glutation tartalom (μmol/g fehérje) 
Kiindulási 
időpont 

8,64 
±0,85   

14,53 
±0,59   

1,37 
±0,32   

24. óra 8,55a 
±1,24 

10,37b 
±0,68 

10,24b 
±1,47 

15,09a 
±1,91 

13,84e 
±1,31 

11,40cf 
±1,11 

1,48a 
±0,27 

1,93bg 
±0,30 

1,35h 
±0,28 

48. óra 10,72a 
±1,91 

7,61cg 
±0,81 

11,25h 
±1,44 

13,42a 
±0,97 

12,51e 
±1,03 

9,09cf 
±3,15 

1,71 
±0,20 

1,74 
±0,35 

1,54 
±0,60 

72. óra 9,22 
±0,49 

9,30 
±2,47 

9,07 
±1,61 

11,49 
±2,51 

10,15 
±4,52 

11,89 
±0,73 

1,25 
±0,39 

1,57 
±0,49 

1,28 
±0,18 

96. óra 10,23 
±1,05 

8,78 
±2,18 

9,25 
±2,72 

11,16 
±1,73 

12,11 
±1,34 

13,20 
±2,15 

1,58a 
±0,24 

2,12cg 
±0,36 

1,46h 
±0,22 

 

A GSHPx aktivitás változása a vérplazmában és a vvs. hemolizátumban– ahogy az a 7. 

mellékletben is jól látszik – mindhárom kíserleti csoport esetében szoros összefüggést 

mutatott a ko-szubsztrát, vagyis a GSH koncentráció változásával. Így – hasonlóan a GSH 

tartalom esetén tapasztaltakhoz – a vérplazmában a szelenometionin kiegészítésben részesült, 

valamint a pair-fed kontroll csoportban a 24. órai mintavételkor jelentősen, jóllehet nem 

szignifikáns mértékben megnövekedett enzimaktivitást mértem a kezeletlen kontroll 

csoporthoz viszonyítva. A 48. órai mintavételkor pedig a szelenometionint fogyasztó csoport 

esetében mind a kontroll, mind pedig a pair-fed kontroll csoporténál szignifikáns mértékben 

(P<0,01) alacsonyabb GSHPx aktivitás mutatkozott (46. táblázat). 

A máj esetében a szelenometionin kiegészítésben részesült csoport esetében közepes 

erősségű (r=0,426) kapcsolat volt megfigyelhető a GSHPx aktivitás és a ko-szubsztrát (GSH) 

tartalom között (7. melléklet). Ennek következtében – ahogy az a GSH tartalomban is 

megmutatkozott – a szükségletet meghaladó mennyiségű szelént fogyasztó csoport májának 
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GSHPx aktivitása a kezelés teljes időtartama alatt meghaladta a kontoll csoportban mért 

értékeket (46. táblázat). 

46. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a vizsgált 
szövetek glutation-peroxidáz aktivitására (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Vérplazma Vvs. hemolizátum Máj homogenizátum 
ideje Kontroll Sel-

Plex 
Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

 Glutation-peroxidáz aktivitás (E/g fehérje tartalom) 
Kiindulási 
időpont 

9,95 
±1,74   

6,83 
±0,16   

1,23 
±0,53   

24. óra 10,05 
±1,29 

12,00 
±1,48 

11,14 
±1,90 

6,28 
±1,56 

5,95 
±2,29 

7,08 
±0,54 

1,39 
±0,50 

1,82 
±0,30 

1,44 
±0,31 

48. óra 12,53a 
±2,26 

8,81cg 
±0,94 

12,21h 
±0,46 

6,74 
±0,48 

6,84 
±0,70 

6,82 
±2,39 

1,29 
±0,47 

1,65 
±0,42 

1,80 
±0,31 

72. óra 10,30 
±0,59 

10,78 
±2,79 

9,54 
±1,42 

7,05 
±1,20 

6,69 
±2,61 

6,47 
±0,83 

1,33 
±0,49 

1,37 
±0,55 

1,23 
±0,24 

96. óra 11,10 
±1,31 

9,23 
±2,49 

9,53 
±2,41 

6,26 
±1,57 

6,59 
±0,33 

6,50 
±1,02 

1,44 
±0,21 

1,67 
±0,30 

1,70 
±0,10 

 
A szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelén szelenometionin formájában történő 

etetésekor a vizsgálat időtartama alatt a vérplazma AST aktivitásában nem tapasztaltam 

szignifikáns mértékű változást, ugyanakkor a 72. és 96. órai mintavételkor szignifikáns 

mértékben (P<0,05) alacsonyabb enzimaktivitást mértem a pair-fed kontroll csoporthoz 

viszonyítva. 

A pair-fed kontroll csoport vérplazmájának AST aktivitása a 24. órai mintavételkor 

szignifikáns mértékben alacsonyabb (P<0,05), míg a kísérlet 72. órájában magasabb (P<0,05) 

volt, mint a kezeletlen kontroll csoportban (47. táblázat). 

A pair-fed kontroll csoport vérplazmájának AST aktivitásában mutatkozó változásokhoz 

hasonló tendencia volt megfigyelhető az ALT aktivitásban is, ahol a 24. és 48. órai 

mintavételkor szignifikáns mértékben alacsonyabb (P<0,05), míg a kísérlet 96. órájában a 

kezeletlen kontroll csoportét meghaladó értéket mértem. 

Szignifikáns mértékben (P<0,05) alacsonyabb ALT aktivitást mértem a szelenometioninnal 

kezelt csoport vérplazmájában a 48. órai mintavételkor a kezeletlen kontroll csoporthoz, míg a 

96. órai mintavételkor a pair-fed kontroll csoporthoz viszonyítva (47. táblázat). 

A vérplazma LDH aktivitásában a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyított 

szignifikáns mértékű (P<0,05) változást (csökkenést) kizárólag a 96. órai mintavételkor 

tapasztaltam a szerves szelénvegyülettel végzett kezelés hatására, illetve a 72. órai 

mintavételkor a pair-fed kontroll csoportban (47. táblázat). 
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47. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a 
vérplazma AST, ALT és LDH tartalmára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel AST (E/l) ALT (E/l) LDH (E/l) 
ideje Kontroll Sel-

Plex 
Pair-fed Kontroll Sel-

Plex 
Pair-
fed 

Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

Kiindulási 
időpont 

223,13 
±8,16   

11,44 
±1,89   

1949,76 
±42,04   

24. óra 218,51a 
±34,42 

206,25 
±23,94 

180,43b 
±8,29 

11,95a 
±2,54 

10,52 
±1,32 

8,90b 
±2,17 

1915,17 
±162,61 

1926,51 
±111,66 

1941,51 
±92,22 

48. óra 201,61 
±11,41 

197,48 
±10,75 

191,65 
±43,58 

11,47a 
±3,08 

7,83b 
±1,31 

6,86b 
±2,57 

1960,81 
±120,38 

1936,73 
±86,78 

1832,82 
±113,71 

72. óra 178,64a 
±8,05 

178,70e 
±23,70 

211,49bf 
±20,16 

12,45 
±3,19 

10,55 
±1,23 

11,00 
±4,23 

1874,52a 
±151,98 

1704,11 
±182,47 

1649,11b 
±145,28 

96. óra 192,80 
±17,78 

175,68e 
±11,21 

200,02f 
±15,14 

12,38 
±4,02 

10,01e 
±3,31 

16,27f 
±3,88 

1935,01a 
±486,55 

1456,18b 
±222,04 

1705,22 
±218,97 

 
A csökkent takarmányfelvétel hatására a pair-fed kontroll csoport vérplazmájának VLDL-, 

triglicerid- és koleszterin tartalmában hasonló tendencia volt megfigyelhető, mely a kezeletlen 

kontroll csoportétól jelentősen – több esetben szignifikáns mértékben – elmaradó értékekben 

nyilvánult meg. A VLDL tartalomban a 24. (P<0,05), valamint a 72. és 96. órai mintavételkor 

(P<0,001), a triglicerid tartalomban a kísérlet 72. (P<0,05) és 96. órájában (P<0,001), míg a 

koleszterin tartalomban a 72. órai mintavételkor (P<0,001) mértem szignifikáns mértékben 

kisebb értékeket a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva. 

A szelenometioninnal végzett kezelés hatására a kezeletlen kontroll csoporthoz képest 

szignifikáns mértékű változás (csökkenés) kizárólag a VLDL tartalomban mutatkozott a 72. 

órai mintavételkor (P<0,05). Jóllehet az átlagos napi takarmányfelvétel a szelenometionint 

fogyasztó és a pair-fed kontroll csoport esetében megegyezett, a szelénnel terhelt csoportban 

több mérési időpontban is szignifikáns mértékben magasabb VLDL- (72. óra: P<0,01; 96. óra: 

P<0,001), triglicerid- (72. óra: P<0,05; 96. óra: P<0,01) és koleszterin tartalmat (72. óra: 

P<0,05) mértem (48. táblázat). 

48. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a 
vérplazma VLDL, triglicerid és koleszterin tartalmára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel VLDL (OD 540) Triglicerid (mmol/l) Koleszterin (mmol/l) 
ideje Kontroll Sel-

Plex 
Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kontroll Sel-
Plex 

Pair-
fed 

Kiindulási 
időpont 

0,25 
±0,12   

1,17 
±0,40   

3,93 
±0,22   

24. óra 0,24a 
±0,11 

0,23 
±0,05 

0,12b 
±0,09 

1,19 
±0,92 

0,86 
±0,14 

0,60 
±0,14 

3,89 
±0,99 

3,29 
±0,34 

3,28 
±0,38 

48. óra 0,29 
±0,19 

0,22 
±0,09 

0,13 
±0,02 

1,32 
±0,68 

1,36 
±0,36 

0,76 
±0,13 

3,97 
±0,23 

3,71 
±0,69 

3,60 
±0,76 

72. óra 0,47a 
±0,14 

0,31bg 
±0,14 

0,05dh 
±0,02 

1,46a 
±0,84 

1,42e 
±0,35 

0,61bf 
±0,22 

4,06a 
±0,37 

3,54e 
±0,55 

2,80df 
±0,38 

96. óra 0,34a 
±0,08 

0,31i 
±0,09 

0,06dj 
±0,05 

1,60a 
±0,27 

1,33g 
±0,35 

0,63dh 
±0,20 

3,65 
±0,52 

3,47 
±1,56 

3,29 
±0,27 
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A kísérlet időtartama alatt a szükségletet meghaladó mértékű szelén-kiegészítés hatására 

sem a vérplazma kálcium-, sem pedig anorganikus foszfáttartalmában nem mutatkozott 

szignifikáns mértékű eltérés a kontroll csoporthoz viszonyítva (49. táblázat). 

49. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a 
vérplazma kalcium- és szervetlen foszfortartalmára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Kalcium (mmol/l) Szervetlen foszfor (mmol/l) 
ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

Kiindulási 
időpont 

2,49 
±0,19  

 2,05 
±0,06  

 

24. óra 2,42 
±0,12 

2,29 
±0,15 

2,26 
±0,24 

2,08a 
±0,34 

1,82 
±0,12 

1,66b 
±0,33 

48. óra 2,22 
±0,26 

2,26 
±0,11 

2,25 
±0,17 

1,81a 
±0,24 

2,23 
±0,51 

2,43b 
±0,40 

72. óra 2,26 
±0,12 

2,21 
±0,17 

2,26 
±0,19 

2,20 
±0,29 

2,23 
±0,44 

1,87 
±0,12 

96. óra 2,29 
±0,11 

2,01 
±0,40 

2,28 
±0,13 

1,98 
±0,22 

2,06 
±0,31 

1,91 
±0,39 

 
Hasonlóképpen sem a szelénterhelés, sem pedig a csökkent takarmányfelvétel nem idézett 

elő statisztikailag igazolható változást a vérplazma glükóztartalmában (50. táblázat). 

A vérplazma húgysavtartalma ugyanakkor a pair-fed kontroll csoportban a kísérlet 72. 

(P<0,001) és 96. órájában szignifikáns mértékben elmaradt a kezeletlen kontroll (P<0,001) és 

a szelenometionint fogyasztó csoportban (P<0,05) mért értékektől (50. táblázat). 

50. táblázat A szelén szelenometionin formában történő többletadagolásának hatása a 
vérplazma glükóz- és húgysav koncentrációjára (x±S.D., n=5) 

Mintavétel Glükóz (mmol/l) Húgysav (mg/l) 
ideje Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

Kiindulási 
időpont 

20,25 
±0,86 

  56,13 
±14,19  

 

24. óra 20,25 
±1,99 

19,56 
±2,43 

21,28 
±2,57 

59,16 
±26,95 

53,79 
±5,32 

56,38 
±28,01 

48. óra 19,92 
±2,57 

21,24 
±1,67 

23,38 
±4,71 

76,10 
±37,35 

60,69 
±7,75 

42,56 
±7,82 

72. óra 25,51 
±3,49 

25,62 
±3,62 

22,30 
±1,87 

70,48a 
±10,11 

75,95i 
±15,95 

35,79dj 
±5,76 

96. óra 22,76 
±1,82 

23,44 
±2,42 

23,77 
±2,75 

68,50a 
±13,04 

54,34e 
±14,06 

33,35df 
±6,85 

 

4.6.2. Megbeszélés 

Jelen 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 
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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 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. 

Jacobs és Forst (1981) patkányokkal végzett kísérletében például az ivóvízből 5 héten 

keresztül történő nátrium-szelenit felvétel hatására (2,8 kg Se/ttm. kg/nap) a vérplazma 

jelentős mértékben megemelkedett alkalikus-foszfatáz (ALP) és AST aktivitását tapasztalta. 

Halverson et al. (1966) pedig 6 héten keresztül etetett szelénben gazdag búzát patkányokkal 

(0,8 mg Se/ttm. kg/nap) és ennek hatására enyhén megemelkedett AST aktivitásról számoltak 

be. El-Demardash (2001) viszont patkányok esetében a nátrium-szelenit már 5 napon 

keresztül történő per os adagolásának hatására (2,9 mg Se/ttm. kg/nap) a szérum ALP és a 

glutation-S-transzferáz (GST) aktivitásának jelentős mértékű csökkenését tapasztalta, míg az 

LDH aktivitása szignifikáns mértékben megemelkedett. 

Egy 1991-ben Japánban végzett kísérletben (EFSA, 2006a) a takarmányba különböző 

koncentrációban (1, 5, 10 mg Se/kg takarmány) kevert szelénnel dúsított élesztő hatását 

vizsgálták 180 brojleren. Szignifikáns mértékű változást csak az 56 napig tartó kísérlet 
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legvégén, és kizárólag az általam is használt (12,25 mg Se/kg takarmány) szelén-

koncentrációhoz hasonló szeléndózis esetében (10 mg Se/kg takarmány) tapasztaltak, amikor 

a vérplazma AST és ALP aktivitása szignifikáns mértékben megemelkedett a kontroll 

csoporthoz viszonyítva. Az ALT aktivitásban és a húgysav koncentrációban viszont, jelen 

vizsgálat eredményeivel megegyező módon, nem mutatkoztak eltérések. Egy 2003-ban Nagy-

Britanniában végzett kísérlet (EFSA, 2006b) alkalmával a takarmányba 5 mg Se/kg 

koncentrációban kevert nátrium-szelenit és szelénnel dúsított élesztő hatását vizsgálták 1098 

brojleren. A 42 napig tartó kísérletben a szelénnel dúsított élesztőt fogyasztó csoportban a 

vérplazma – részben általam is vizsgált paraméterei (AST, ALT) – tekintetében (AST, ALT, 

kreatin-foszfokináz (CPK), gamma-glutamil-transzferáz (GGT), glutatát-laktát-dehidrogenáz 

(GLDH), SOD) nem mutatkozott szignifikáns mértékű eltérés a kontroll csoporthoz képest. 

Az ALT és az AST megnövekedett aktivitása a vérplazmában a máj parenchima károsodására 

utal. 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. 

Az egyéb vizsgált biokémiai paraméterek változása ugyanakkor jelzi a lipid anyagforgalom 

változását, ami a máj metabolikus változásaira utal, bár nem kóros mértékben. A húgysav 

tartalom a pair-fed kontroll csoport esetében pedig az éhezés kezdeti szakaszában 

bekövetkező csökkent mértékű fehérje katabolizmust jelzi, de arra a szelén terhelés nem volt 

mérhető hatással.  
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4.7. A takarmányba kevert nátrium-szelenit hatásának vizsgálata brojlercsirkéknél 

4.7.1. Eredmények 

A takarmányba kevert nátrium-szelenittel végzett kísérlet során – a kísérleti protokollban 

célul tűzött 1, illetve 2 mg/nap/állat szelénfelvétel eléréséhez – a kezelt csoportok takarmá-

nyát nátrium-szelenittel (Sigma, St. Louis) egészítettem ki olyan módon, hogy annak szelén-

koncentrációja – a korábban szelenometioninnal végzett kísérlettel (4.5 fejezet) azonos 

mennyiségű – azaz 24,5, illetve 49,0 mg/kg takarmány legyen. 

A kontroll takarmány szeléntartalma – az elvégzett mérések alapján – 0,33 mg/kg 

takarmány, míg a nátrium-szelenittel kiegészített takarmányoké 23,0, illetve 38,4 mg/kg 

takarmány volt. 

Az aktuális szükségletet jelentős mértékben meghaladó szeléntartalmú takarmányt 

fogyasztó csoportokban a madarak szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket a takarmány- 

felvétel csökkenése mellett a kísérleti időszak 2. napjától mutattak. Ezek hasmenésben, 

borzolt tollazatban és mély depresszióban nyilvánultak meg. A máj felületén makroszkópos 

elváltozások (pontszerű bevérzések, steatosis) jelentkeztek, továbbá a májak agyagsárga színe 

is utalt a szelénmérgezésre (Sályi et al., 1993). 

A kísérlet során alkalmazott nátrium-szelenit dózisok a kísérlet időtartama alatt nem idéztek 

elő  elhullást. 

A szükségletet jelentős mértékben meghaladó szeléntartalmú takarmányok etetésének 

hatására a kezelt csoportokban mért átlagos napi takarmányfelvétel jelentősen elmaradt a 

kontroll csoport értékeitől. Az alacsonyabb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó 

csoport átlagos napi takarmányfelvétele a kezelés 2. napjára a kontroll csoportban mért érték 

56,38%-ára csökkent, míg a 4. napon már csak 41,38% volt mérthető. A magasabb 

szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó csoport átlagos napi takarmányfelvétele ennél is 

jelentősebben csökkent. Ebben a csoportban az átlagos napi takarmányfelvétel a kezelés 2. 

napjára a kontroll csoportban mért érték 32,98%-ára esett vissza, mely a 3. napon tovább 

csökkent 26,23%-ra és a 4. napon is csak a kontroll értékének 31,03%-át mutatotta. 

A pair-fed kontroll csoportok számára adagolt takarmány mennyisége az adott nátrium-

szelenites csoport előző napi átlagos takarmányfelvétele alapján történt, így – mint az a 6. 

ábrán is látható – a pair-fed kontrollok csoport napi takarmányfelvétele megegyezett a 

megfelelő nátrium-szelenites csoport értékeivel. 
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6. ábra Az átlagos napi takarmányfelvétel alakulása a vizsgálati időszak alatt 

 

A csökkent takarmányfelvétellel egyidejűleg az alacsonyabb szelénkoncentrációjú 

takarmányt fogyasztó csoportban kisebb mértékben, míg a másik kezelt csoportban jelentősen 

csökkent az átlagos napi szelénfelvétel, mivel a kezelt csoportok által fogyasztott takarmány 

szeléntartalma a kísérlet teljes időtartama alatt azonos volt. Az alacsonyabb szelén-

koncentrációjú takarmányt fogyasztó I1 jelű csoportban a kísérlet teljes időtartama alatt a 

tervezett 1 mg Se/állat/nap szelénfelvételhez képest – a csökkent takarmányfelvétel 

következtében – 28,6%-os csökkenést tapasztaltam, míg a nagyobb szelénkoncentrációjú 

takarmányt fogyasztó I2 jelű csoportban – hasonló okok miatt – a tervezett 2 mg Se/állat/nap 

szelénfelvétel képest a tényleges szelénfelvétel 61,2%-al volt kisebb (51. táblázat). 

A nátrium-szelenittel végzett kezelés esetében az alacsonyabb szelénkoncentrációjú 

takarmányt fogyasztó csoportban a kísérlet teljes időtartama alatt az átlagos napi szelén-

felvétel (0,714 mg/állat/nap) megegyezett a szelénnel dúsított élesztőt fogyasztó csoportban 

mért értékkel (0,715 mg/állat/nap), míg a magasabb szelénkoncentrációjú takarmányt 

fogyasztó csoportban mért érték (0,775 mg/állat/nap) 8,07%-al volt alacsonyabb, mint a 4.5. 

fejezetben bemutatott, szelénnel dúsított élesztőt fogyasztó csoportban mért érték (0,843 

mg/állat/nap). 

A kezelt csoportokban az egységnyi testtömegre vonatkoztatott napi átlagos szelén-

felvétel a korábban, takarmányba kevert szelenometioninnal végzett kísérletben (4.5. fejezet) 

mért értékekhez hasonlóan alakult (51. táblázat). A nátrium-szelenittel végzett kezelés 

esetében a testtömegre vonatkoztatott átlagos napi szelénfelvétel az alacsonyabb szelén-
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koncentrációjú takarmányt fogyasztó csoportban (3,165 mg/nap/kg ttm.) kismértékben, 

mindössze 2,86%-al haladta meg a szelénnel dúsított élesztőt fogyasztó csoportban mért 

értéket (3,077 mg/nap/kg ttm.), míg a magasabb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó 

csoportban ez az érték (3,833 mg/nap/kg ttm.) 2,67%-al elmaradt a szelenometionint 

fogyasztó csoportban mért értéktől (3,938 mg/nap/kg ttm). 

51. táblázat Az átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat), illetve a testtömeg kg-ra vonatkoztatott 
napi szelénfelvétel (mg/nap/ttm. kg) alakulása (utóbbi zárójelben) a vizsgálati időszak alatt 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll I1 I2 P1 P2 

 
 

átlagos napi szelénfelvétel (mg/állat), illetve a  
testtömegre vonatkoztatott napi szelénfelvétel (mg/kg ttm.) 

0-24. óra 0,012  
(0,079) 

0,873 
(4,041) 

0,999 
(4,712) 

0,013 
(0,055) 

0,009 
(0,041) 

24-48. óra 0,014  
(0,078) 

0,812 
(3,445) 

0,794 
(4,035) 

0,012 
(0,050) 

0,007 
(0,030) 

48-72. óra 0,014  
(0,084) 

0,620 
(2,588) 

0,615 
(2,944) 

0,009 
(0,039) 

0,005 
(0,024) 

72-96. óra 0,013  
(0,075) 

0,551 
(2,586) 

0,692 
(3,640) 

0,008 
(0,032) 

0,006 
(0,026) 

Átlagosan: 0,013  
(0,079) 

0,714 
(3,165) 

0,775 
(3,833) 

0,010 
(0,044) 

0,007 
(0,030) 

 

A szükségletet jelentős mértékben meghaladó mennyiségű nátrium-szelenittel kiegészített 

takarmányt fogyasztó állatok testtömege a kezelési időszak 48. órájától kezdődően elmaradt a 

kontroll csoporttól (K-I2: P<0,01), olyannyira, hogy az utolsó mintavételi időpontban mindkét 

kezelt csoportban szignifikáns mértékű különbséget (K-I1: P<0,05; K-I2: P<0,001) mutatott 

(52. táblázat). A csökkent takarmányfelvétel hatására a pair-fed kontroll csoportokba tartozó 

állatok testtömege is jelentősen csökkent a kontroll egyedekhez viszonyítva, ugyanakkor ez a 

különbség egyik mérési időpontban sem bizonyult szignifikánsnak (52. táblázat). Az utolsó 

mintavételi időpontban mindkét szelenit terhelésben részesült csoport átlagos testtömege 

elmaradt a hozzájuk tartozó pair-fed csoportban mért értéktől, mely a nagyobb szelén-

koncentrációjú takarmányt fogyasztó csoportban szignifikáns (P<0,05) mértékű volt (52. 

táblázat). 

52. táblázat A vágáskori testtömeg alakulása a vizsgálati időszak alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll I1 I2 P1 P2 

 Testtömeg (g) 
24. óra 222,00±31,14 216,00±15,17 212,00±35,64 229,00±12,94 208,20±15,79 
48. óra 264,00±35,07a 235,60±39,07 196,80±47,40c 234,60±18,66 225,00±25,00 
72. óra 238,80±34,39 239,60±35,61 208,80±30,62 227,40±30,23 223,60±38,69 
96. óra 255,60±12,10a 213,20±31,77b 190,00±32,60deE 236,60±6,54F 231,20±35,10f 
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A pair-fed kontroll csoportok abszolút májtömege a kezelés 48. órájától kezdődően 

elmaradt a kontroll csoportétól (a kezelés 48. és 72. órájában a P1 jelű csoportban: P<0,05, 

míg a P2 jelű csoportban P<0,01 szignifikancia szint mellett). A nátrium-szelenit kezelés 

ugyanakkor nem idézett elő szignifikáns mértékű változást az abszolút májtömegben (53. 

táblázat). 

Az utolsó mérési időpontban (96. óra) regisztrált, a kontroll csoportot kismértékben 

meghaladó abszolút májtömeg és a kísérlet 48. órájától a kontroll csoportétól elmaradó 

testtömeg következtében a nátrium-szelenittel kiegészített takarmányt fogyasztó állatok 

relatív májtömege a 96. órai mintavételkor szignifikáns mértékben (P<0,001) meghaladta a 

kontroll egyedekét (53. táblázat). 

A pair-fed kontroll csoportok esetében a 48. órai mintavételtől kezdődően szignifikáns 

mértékben kisebb relatív májtömeget regisztráltam, mint a hozzájuk tartozó szelénnel terhelt 

csoportokban (48. és 72. órai mintavétel: P<0,01; 96. órai mintavétel: P<0,001) és mint a 

kontroll csoportban (48. óra: P1: P<0,05, P2: P<0,01; 72. óra: P<0,001) (53. táblázat).  

53. táblázat Az abszolút- és relatív májtömeg (utóbbi zárójelben) alakulása a vizsgálati időszak 
alatt (x±S.D., n=5) 

Mintavétel ideje Kontroll I1 I2 P1 P2 
 Májtömeg (g), illetve relatív májtömeg (g / 100 g élőtömeg) 

24. óra 
abszolút májtömeg 
relatív májtömeg 

8,38±2,18 
(3,73±0,44) 

7,88±1,10 
(3,64±0,36) 

8,44±0,90 
(4,01±0,24 g) 

8,71±1,14 e 
(3,79±0,32 e) 

6,89±0,98 f 
(3,31±0,36 fh) 

48. óra 
abszolút májtömeg 
relatív májtömeg 

9,37±1,77 a 
(3,54±0,33 a) 

8,61±1,64 E 
(3,65±0,19gG) 

6,87±2,07 b 
(3,47±0,57gE) 

7,06±0,51 b 
(3,01±0,11bhF) 

6,43±0,58 cF 
(2,87±0,19chH) 

72. óra 
abszolút májtömeg 
relatív májtömeg 

9,80±1,67 a 
(4,11±0,44 a) 

9,65±1,08 eE 
(4,06±0,36 gI) 

8,14±1,76 
(3,88±0,44gG) 

7,25±1,15 bf 
(3,18±0,16dhH) 

6,97±1,72 cF 
(3,09±0,34 dhJ) 

96. óra 
abszolút májtömeg 
relatív májtömeg 

8,21±0,97 
(3,21±0,37 a) 

8,82±1,75 e 
(4,14±0,54 ciI) 

7,83±1,15 
(4,14±0,28ciI) 

7,32±1,20 
(3,09±0,46 jJ) 

6,67±1,14 f 
(2,88±0,18 jJ) 

 

A májminták átlagos szelénkoncentrációja a kontroll csoportban 1,49±0,02 mg/kg sza., míg a 

takarmányba kevert nátrium-szelenitet fogyasztó csoport esetében 3,87±0,59, illetve 

4,34±0,49 mg/kg sza. volt (54. táblázat). 
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54. táblázat A májminták szelénkoncentrációjának alakulása a vizsgálati időszak alatt  
(átlag {S.E.M.}, illetve x±S.D.) 

Mintavétel ideje Kontroll I1 I2 
 �������	
�	������������	�� 

24. óra 1,50 4,56 4,85 
48. óra  3,21 4,12 
72. óra  3,61 3,75 
96. óra 1,47 4,08 4,62 

Átlagosan: 1,49 {0,02} 3,87±0,59 4,34±0,49 
 

A máj C-vitamin tartalma az alacsonyabb szelénkoncentrációjú, nátrium-szelenittel 

kiegészített takarmányt fogyasztó csoportban a 48. órai mintavételtől kezdődően jelentősen 

elmaradt a kontroll csoporttól (72. óra: P<0,05), ugyanakkor a nagyobb mennyiségű szelénnel 

terhelt csoport esetében nem mutatkozott szignifikáns mértékű különbség a kontroll 

csoporthoz képest. Olyannyira, hogy a 24. és a 72. órai mintavételkor a nagyobb szelén dózist 

fogyasztó csoport májának C-vitamin tartalma szignifikáns mértékben (P<0,05, ill. P<0,01) 

meghaladta a kisebb dózisú csoportét. A pair-fed kontroll csoportokban viszont, amelyek 

szelén terhelésben nem részesültek a kezelés teljes időtartama alatt a kezelt csoportokét 

jelentősen, a legtöbb esetben szignifikánsan meghaladó (48. óra: I1-P1: P<0,01 és I2-P2: 

P<0,05; 96. óra: I1-P1: P<0,01; I2-P2: P<0,001) C-vitamin tartalmat mértem (55. táblázat).  

55. táblázat A máj C-vitamin tartalmának alakulása a vizsgálati időszak alatt (μg/g) (x±S.D., 
n=5) 

Mintavétel 
ideje 

Kontroll I1 I2 P1 P2 

 C-vitamin tartalom (μg/g) 
24. óra 204±34 a 191±44 eE 275±73 f 222±66 282±31 bF 
48. óra 209±96 a 144±45 gI 238±24 e 295±84 h 388±67 cfJ 
72. óra 229±37 a 135±46 bgG 271±48 h 205±12 268±84 H 
96. óra 195±49 a 145±27 gI 166±54 iG 264±76 hH 307±24 cjJ 

 
A különböző koncentrációban a takarmányba kevert nátrium-szelenittel végzett kezelés 

hatására a vérplazma MDA tartalma kizárólag a 48. órai mintavételkor, és kizárólag a 

nagyobb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó csoport (I2) esetében haladta meg 

szignifikáns mértékben (P<0,05) a kezeletlen kontroll csoportban mért értéket. 

Ugyanakkor a kezelt csoportok és saját pair-fed kontroll csoportjaik között már a 24. órai 

mintavételkor szignifikáns mértékű különbség mutatkozott a vérplazma MDA tartalmában 

(I1-P1: P<0,01; I2-P2: P<0,05), mely a 72. órai mintavételkor is fennállt (I2-P2: P<0,05). Az 

előbb említett valamennyi mérési időpontban a szelénnel terhelt csoportokban alacsonyabb 

MDA koncentráció volt mérhető, mint a pair-fed kontroll csoportokban (8. melléklet). 
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A vvs. hemolizátum MDA koncentrációja a kezeletlen kontroll csoporthoz képest egyedül 

az utolsó, 96. órai mintavételi időpontban mutatkozott a szignifikáns mértékben eltérőnek 

(alacsonyabbnak) a nagyobb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó csoport esetében. 

A nagyobb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoport esetében a 24. órai mintavételkor 

szignifikáns mértékben (P<0,05) alacsonyabb MDA koncentrációt mértem, mint saját pair-fed 

kontrolljában, ugyanakkor a 72. órai mintavételkor ennek az ellentettje volt megfigyelhető 

(P<0,001). A pair-fed kontroll csoportok vvs. hemolizátumának MDA koncentrációja az első 

két mintavételi időpontban szignifikáns mértékben meghaladta a kezeletlen kontroll 

csoportban mért értékekeket (24. óra: K-P2: P<0,01; 48. óra: P<0,05), ugyanakkor a 72. órai 

mintavételkor szignifikáns mértékben (K-P1: P<0,01, K-P2: P<0,001) elmaradt attól  

(8. melléklet). 

A máj homogenizátum MDA tartalma bár a kísérlet teljes időtartama alatt mindkét szelénnel 

kezelt csoportban meghaladta a kezeletlen kontroll csoportban mért értékeket, azonban 

szignifikáns mértékű különbség (P<0,05) kizárólag a 72. órai mintavételkor a kisebb szelén-

koncentrációjú takarmányt fogyasztó csoport esetében jelentkezett. A pair-fed kontroll 

csoportok májának MDA tartalma – hasonlóan a szelénnel kezelt csoportokban 

tapasztaltakhoz – a kísérlet teljes időtartama alatt, azonban a legtöbb esetben szignifikáns 

mértékben meghaladta a kezeletlen kontroll csoportban mért értékeket (24. óra: K-P2: 

P<0,01; 48. óra: P<0,05; 72. óra: K-P1: P<0,001, K-P2: P<0,05; 96. óra: K-P1: P<0,01). 

Ugyanakkor a 48., 72. és 96. órai mintavételkor a kisebb szelénkoncentrációjú takarmányt 

fogyasztó csoport májának MDA koncentrációja szignifikáns mértékben alacsonyabb volt 

(P<0,05) a saját pair-fed kontroll csoportjához viszonyítva (8. melléklet). 

A vérplazma GSH koncentrációja a 48. órai mintavételkor a pair-fed kontroll 

csoportokban szignifikáns mértékben elmaradt a kezeletlen kontroll csoportban mért értéktől 

(K-P1: P<0,001; K-P2: P<0,01). Mind a vérplazma, mind pedig a vvs. hemolizátum GSH 

koncentrációja a 48., illetve a  96. órai mintavételkor mindkét szelénnel kezelt csoportban 

szignifikáns mértékben meghaladta (P<0,05, kivéve I1-P1 a 96. órai mintavételkor: P<0,01) a 

saját pair-fed kontroll csoportjában mért értékeket (9. melléklet). 

A vvs. hemolizátum GSH koncentrációja a 48. órai mintavételkor a P2 jelű csoportban 

(P<0,05), a 96. órai mintavételkor mindkét pair-fed kontroll csoportban szignifikáns 

mértékben (K-P1: P<0,05; K-P2: P<0,01) elmaradt a kezeletlen kontroll csoportban mért 

értéktől (9. melléklet). 

A szelénterhelésben részesült csoportok májának GSH koncentrációja a kezelés teljes 

időtartama alatt meghaladta a kezeletlen kontroll csoportban mért értéket (a kisebb 
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szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a kezelés 48. és 72. órájában P<0,05 

szignifikancia szinten, a nagyobb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoportban pedig a 72. 

és a 96. órai mintavételkor P<0,05 ill. P<0,001 szignifikancia szinten). 

A takarmánymegvonásban részesült pair-fed kontroll csoportok májában ugyanakkor a 

kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva a kezelés 48. és 72. (P<0,001), illetve 96. órájában 

(P<0,01 ill. P<0,05) szignifikáns mértékben alacsonyabb GSH koncentrációt mértem (9. 

melléklet). 

A szelénkiegészítésben részesült csoportok májának GSH koncentrációja a kezelés 48. 

órájától kezdődően szignifikáns mértékben meghaladta a saját pair-fed kontroll csoportjaikban 

mért értékeket (P<0,001). A magasabb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoport esetében 

pedig már a kezelés 24. órájában szignfikáns mértékben (P<0,05) nagyobb GSH koncentráció 

mutatkozott, mint a saját pair-fed kontroll csoportjában (9. melléklet). 

A kisebb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a kezelés 48. órájában (P<0,01), 

míg a nagyobb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó madarak esetében a 48. és 72. órai 

mintavételkor (P<0,05 ill. P<0,001) szignifikáns mértékben megemelkedett vérplazma 

GSHPx aktivitás mutatkozott a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva (10. melléklet). 

A kezelt csoportok vérplazmájának GSHPx aktivitása az első mintavételi időpontban 

szignifikáns mértékben (P<0,001) elmaradt a saját pair-fed kontroll csoportjaikban mért 

értékektől, míg a későbbi mintavételi időpontok során szignifikáns mértékben magasabb 

értékeket mértem (10. melléklet). 

A 24. órai mintavételkor a kezeletlen kontroll csoport vérplazmájának GSHPx aktivitása 

szignifikáns mértékben elmaradt a pair-fed kontroll csoportokban mért értéktől, ugyanakkor 

az utolsó mintavételi időpontban a P1 jelű csoportban mértem a kezeletlen kontroll 

csoporténál szignifikáns mértékben alacsonyabb GSHPx aktivitást (10. melléklet). 

A kisebb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a kezelés 96. órájában 

(P<0,001), míg a nagyobb szeléntartalmú takarmányt fogyasztó csoportban a 24. és 96. órai 

mintavételkor (P<0,05 ill. P<0,001) szignifikáns mértékben alacsonyabb GSHPx aktivitást 

mértem a vvs. hemolizátumban, mint a kezeletlen kontroll csoportban (10. melléklet). 

A kísérlet 72. órájától kezdődően a pair-fed kontroll csoportok vvs. hemolizátumának GSHPx 

aktivitása szignifikáns mértékben elmaradt a kezeletlen kontroll csoportban mért értékektől 

(72. óra K-P2: P<0,05; 96. óra: P<0,001). 

A pair-fed kontroll csoportok esetében a máj homogenizátum GSHPx aktivitása a 48. órai 

mintavételt követően elmaradt a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva, mely különbség a 

48. órai mintavételkor P<0,001 szignifikancia szinten szignifikánsnak is bizonyult. 
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Ugyanakkor a kezelt csoportokban a máj homogenizátum GSHPx aktivitása a 72. és 96. órai 

mintavételkor jelentősen meghaladta a kezeletlen kontroll csoportban mért értékeket, mely a 

kisebb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó csoportban a 72. órában (P<0,001), míg a 

nagyobb szelénkoncentrációjú takarmányt fogyasztó csoportban mindkét időpontban (P<0,01 

ill. P<0,05) szignifikáns mértékű volt (10. melléklet). 

A GSHPx aktivitás változása a májban – korábban tett megfigyeléseimmel nagyrészt azonos 

módon – szoros összefüggést mutatott a ko-szubsztrát (GSH) tartalom változásával (11. 

melléklet). Vagyis a szelénterhelésben részesült csoportok májának GSHPx aktivitása 

– hasonlóan a GSH tartalomban bekövetkezett változásokhoz – a kezelés 48. órájától 

kezdődően szignifikáns mértékben meghaladta a saját pair-fed kontroll csoportjaikban mért 

értékeket (48. óra: I1-P1: P<0,001, illetve I2-P2: P<0,01; 72. és 96. óra: P<0,001). 

4.7.2. Megbeszélés 

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. Ugyanakkor 

az is megállapítható, hogy takarmányba kevert azonos szelénkoncentráció esetében a 

szervetlen szelénforma adagolásakor a máj átlagos szelénkoncentrációja (3,87±0,59 mg/kg 

sza., illetve 4,34±0,49 mg/kg sza.) elmarad a szerves szelénkiegészítésben részesült 

állatokétól (5,41±0,46 mg/kg sza., illetve 5,69±1,52 mg/kg sza. /4.5. fejezet/). Az általam 

kapott eredményhez hasonló tendenciáról számolnak be Kuricová et al. (2003) Isa Brown 

tojóhibridekkel végzett vizsgálataik során, akik szerint a takarmányba azonos 

koncentrációban (0,32mg Se/kg sz.a.) kevert szervetlen és szerves szelénvegyületek esetében 

a máj szeléntartalma – eredményeik szerint a 6. héttől kezdődően – szignifikáns mértékben 

magasabb volt a szerves forma etetésekor. 

A takarmányba kevert, a szükségletet jelentős mértékben meghaladó nátrium-szelenit 

kiegészítések 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. Acamovic et al. 
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(2005) a takarmányba kevert nagy mennyiségű (6 mg/kg takarmány) szelénnel dúsított élesztő 

(Sel-Plex) és nátrium-szelenit hatását vizsgálta brojlercsirkékben. A 42 napig tartó kísérlet 

végén a kontroll csoport testtömegétől a szerves szelénkészítményt fogyasztó csoport 11,1, 

míg a nátrium-szelenitet fogyasztó csoport 25,5%-al maradt el. 

Az általam végzett kísérletekben az utolsó mintavételi időpontban a szelenometionin 

kezelés hatására tapasztaltam jelentősebb mértékű testtömegcsökkenést, melyet a 

szeléntoxikózis által kiváltott csökkent mértékű takarmányfelvétel idézett elő. (A kontroll 

csoportban mért értékekhez képest az szerves szelénkiegészítésben részesült csoportoknál 

19,9%-os (Sel-Plex-1) és 34,9%-os (SelPlex-2), míg a szervetlen szelénvegyülettel kezelt 

csoporotoknál 16,6%-os (I1), illetve 25,7%-os (I2) testtömeg-csökkenést mértem a vizsgálati 

időszak végén.) 

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. Az általam kapott eredményekhez hasonlóan 

Hoffman et al. (1989) tőkés récékkel végzett vizsgálataik során a nátrium-szelenitet 20 mg 

Se/kg takarmány koncentrációban etetve szintén nem tapasztaltak szignifikáns mértékű 

malondialdehid tartalom emelkedést a kontrollhoz képest, viszont 40 mg Se/kg takarmány 

esetében szignifikáns mértékben megnövekedett malondialdehid koncentrációt mértek a 

májban. A pair-fed kontroll csoportok májának malondialdehid tartalma ugyanakkor – a 

glutation redox rendszer csökkent mennyiségének és 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. 
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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. 

Míg az általam végzett kísérletben a nátrium-szelenittel kiegészített takarmányt fogyasztó 

csoport vérplazmájában a kísérlet 48. és 72. órájában jelentősen megemelkedett GSHPx 

aktivitás volt tapasztalható, Hoffman et al. (1989) tőkés récével folytatott vizsgálatai során 

nem tapasztaltak szignifikáns mértékű változást a kontrollhoz képest közel azonos nátrium-

szelenit dózisok mellett. Ezzel kapcsolatosan azonban szükséges utalni arra, hogy az említett 

szerzők a szelénexpozíció hatodik hetében végezték vizsgálataikat, így az általam vizsgálat 

tárgyává tett rövid távú hatásokról nem tehettek említést.  

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. 
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4.8. Az afrikai harcsa fajjal végzett szelénterheléses vizsgálatok 
Jóllehet hazánkban az egy főre eső halhús fogyasztás igen alacsony (2,7 kg/fő/év), ebből az 

afrikai harcsa egyre növekvő hányadot tesz ki, valamint a magyarországi intenzív haltermelés 

döntő (85%-os) részét adja (AKI, 2004). Ugyanakkor ezidáig egyetlen tudományos publikáció 

sem készült a különböző vízben oldott szervetlen szelénvegyületek által afrikai harcsa fajban 

előidézett toxikózisra, sem azok LC50-értékére vonatkozóan. 

4.8.1. Az afrikai harcsa fajjal alacsony szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok eredményei 

Az afrikai harcsa fajjal alacsonyabb (jóllehet a hazai élővizek átlagos szelénkoncentrációját 

kb. 500, 2500 és 5000-szeresen meghaladó) szelénkoncentrációkkal végzett vizsgálataim 

során a vizsgálati időszak (48 óra) alatt az állatok szelén toxikózisra utaló klinikai tüneteket 

nem mutattak. Erre sem a fajra jellemző viselkedésükben tapasztalható eltérések, sem 

mozgásuk intenzitásának változása nem utalt. Elhullást egyik kezelés esetében sem 

tapasztaltam. 

Az akváriumok vizének a szelénexpozíció 24. órájában mért szelénkoncentrációit a 

12. melléklet tartalmazza. A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek visszanyerési aránya a 

kezelések során 76,33 és 95 % között változott. 

A kopoltyúban az oxidatív stresszhatásokra bekövetkező lipidperoxidációs folyamatok 

intenzitását jelző MDA tartalom a nátrium-szelenit közepes (1,5 mg Se/l) és nagyobb (3,0 

mg Se/l) dózisa esetében az expozíció 12. órájában meghaladta a kontroll csoportban mért 

értéket (P<0,05 ill. P<0,01), mely a 3,0 mg Se/l-es dózis esetében a 24. órai mintavételkor is 

szignifikáns mértékűnek (P<0,05) mutatkozott. A nátrium-szelenát közepes (1,5 mg Se/l) 

dózisa esetében a kopoltyú homogenizátum MDA koncentrációja az expozíció 12. és 48. 

órájában mutatott szignifikáns mértékű emelkedést (P<0,05) a kontroll csoporthoz képest (56. 

táblázat). A nátrium-szelenit, illetve a nátrium-szelenát azonos dózisaival végzett kezelés 

hatására a szelénexpozíció 12. órájában a 3,0 mg Se/l-es dózis esetében a nátrium-szelenites 

csoportban (P<0,05), míg a 36. órai mintavétel során a legkisebb, 0,3 mg Se/l-es dózis 

esetében a nátrium-szelenát kezelés esetében (P<0,001) mértem szignifikáns mértékben 

nagyobb MDA koncentrációt a kopoltyúban (56. táblázat). 
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56. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 
Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,06±0,21 1,64 a ±0,33 1,26 a ±0,61 1,38 a ±0,45 0,97 a ±0,11 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,97 ±0,14 

 
1,44 e ±0,62 

 
1,43 eg ±0,41 

 
1,47 ±0,17 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  2,46 b ±0,87 1,35 e ±0,28 1,27 i ±0,38 1,25 ±0,06 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,69 ce ±0,45 2,16 bfh ±0,92 1,30 i ±0,26 1,61 ±0,99 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,97 ±1,11 

 
1,06 g ±0,06 

 
2,12 dhj ±0,09 

 
1,53 ±0,31 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  2,51 b ±0,15 1,12 ±0,62 0,97 bfi ±0,24 1,71 b ±0,77 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,88 f ±0,17 1,66 ±0,34 1,49 eg ±0,12 1,38 ±0,48 

 

A májszövetben a MDA tartalom a szelénexpozíció 12. órájában a nátrium-szelenit közepes 

(1,5 mg Se/l) és nagyobb (3,0 mg Se/l) dózisának hatására szignifikáns mértékben (P<0,05 ill. 

P<0,001) meghaladta a kontroll csoport értékét. A 36. órai mintavételkor a nátrium-szelenit 

valamennyi dózisa esetében (P<0,01) szignifikáns mértékben nagyobb MDA koncentrációt 

mértem a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva. A szelénexpozíció 48. órájában 

ugyanakkor a nátrium-szelenit legkisebb (0,3 mg Se/l) és közepes (1,5 mg Se/l) dózisa 

esetében szignifikáns mértékben (P<0,01 és P<0,05) alacsonyabb MDA koncentráció 

jelentkezett, mint a kontroll csoportban (57. táblázat). 

A nátrium-szelenát közepes (1,5 mg Se/l) dózisa a szelénexpozíció 12. (P<0,01), ugyanezen 

vegyület legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa pedig annak 36. órájában (P<0,05) idézett elő 

szignifikáns mértékű növekedést a kontroll csoporthoz képest. A szelénexpozíció 12. órájában 

az A0,3 jelű csoportban (P<0,05), a 48. órai mintavételkor pedig az A1,5 és A3,0 jelű 

csoportok esetében (P<0,05) mértem a kontroll csoportétól szignifikáns mértékben 

alacsonyabb MDA koncentrációt a májszövetben (57. táblázat). 

57. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 3,14±0,93 2,93 a ±0,83 2,48±0,85 2,04 a ±0,69 2,93 a ±1,47 

Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
4,06 e ±1,26 

 
1,13 e ±0,55 

 
4,20 ce ±1,46 

 
1,33 ce ±0,83 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  4,22 be ±1,02 2,04 ±0,82 4,05 ce ±0,74 1,79 b ±0,62 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  5,71 di ±1,14 1,82 ±1,09 3,99 ce ±0,40 1,86 ±0,75 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
2,69 bfhj±0,48 

 
1,47 ±0,85 

 
2,55 f ±1,33 

 
2,63 f ±0,57 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  4,85 ci ±0,67 1,55 ±0,68 3,05 ±0,22 1,66 b ±0,95 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  4,41 g ±0,76 2,86 f ±2,49 3,70 b ±1,37 1,61 b ±0,18 
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Az izomszövet MDA tartalmában a különböző oxidációs fokú szervetlen szelénvegyületek 

általam vizsgált (0,3; 1,5 és 3,0 mg Se/l-es) vízben oldott koncentrációinál a kontroll 

csoporthoz viszonyítva egyik kezelés esetében sem mutatkozott szignifikáns eltérés (58. 

táblázat). A szelénexpozíció 12. órájában a nátrium-szelenit nagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa 

esetében szignifikáns mértékben (P<0,01) magasabb MDA koncentrációt mértem, mint a 

nátrium-szelenát azonos dózisánál. A 36. órai mintavételkor a nátrium-szelenát közepes (1,5 

mg Se/l), a 48. órában pedig a nátrium-szelenát legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa esetében 

mértem az azonos szelénvegyület legkisebb (0,3 mg Se/l) dózisát szignifikáns mértékben 

(P<0,05) meghaladó MDA koncentrációt (58. táblázat). 

58. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,24 ±0,48 1,61 ±0,38 0,92 ±0,25 1,64 ±0,61 1,03 ±0,46 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,70 ±0,46 

 
0,97 ±0,37 

 
1,70 ±0,14 

 
0,67 e ±0,20 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,78 ±0,23 0,69 ±0,31 2,02 e ±0,80 0,54 g ±0,16 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,29 eg ±1,11 0,79 ±0,19 1,56 ±0,72 0,85 ±0,34 
Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,22 h ±0,19 

 
0,90 ±0,09 

 
1,20 f ±0,40 

 
0,66 e ±0,17 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,44 f ±0,70 0,66 ±0,32 1,89 e ±0,27 0,87 ±0,39 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,11 h ±0,28 0,90 ±0,13 1,70 ±0,12 1,48 fh ±1,04 

 

Az oxidatív stresszhatások ellen a szervezet védelmét biztosító antioxidáns védőrendszer 

egyik fontos eleme a GSH melynek mennyisége a kopoltyúban a szelenit legkisebb (0,3 mg 

Se/l) dózisa esetében a szelénexpozíció 12. órájában szignifikáns mértékben (P<0,05) 

alacsonyabb, a 36. órai mintavételkor ugyanakkor mind a szelenit legkisebb (0,3 mg Se/l) és 

legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa esetében szignifikáns mértékben (P<0,05) magasabb volt, 

mint a kontroll (59. táblázat). A szelénexpozíció 12. órájában a szelenit legkisebb (0,3 mg 

Se/l), annak 24. órájában pedig a szelenit legkisebb (0,3 mg Se/l) és közepes (1,5 mg Se/l) 

koncentrációja esetében szignifikáns mértékben (P<0,05) alacsonyabb GSH koncentrációt 

mértem a kopoltyúban, mint a szelenit legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisával végzett kezelés 

esetében. A 48. órai mintavételkor viszont a szelenit legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa 

esetében mutatkozott szignifikáns mértékű (P<0,05) eltérés a szelenit legkisebb (0,3 mg Se/l) 

dózisához viszonyítva (59. táblázat). 
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59. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
redukált glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,70±0,21 2,80 a ±0,28 2,01 ±0,56 1,43 a ±0,39 2,00 ±0,18 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,14 be ±0,45 

 
1,57 eg ±0,37 

 
2,41 b ±0,42 

 
2,33 e ±0,57 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,95 ±0,85 1,59 eg ±0,60 1,88 g ±0,84 1,77 ±0,17 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,92 f ±1,19 2,59 fh ±0,18 2,31 b ±1,21 1,30 f ±0,08 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
2,24 ±0,86 

 
2,45 f ±0,71 

 
3,02 dfh ±0,25 

 
2,01 ±0,95 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  2,03 ±1,36 1,75 e ±0,55 1,68 g ±0,35 1,27 f ±0,38 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,43 ±1,70 1,72 e ±0,44 2,16 e ±0,14 2,26 e ±1,18 

 

Jelentősebb változások voltak ugyanakkor a máj GSH tartalmában, amely szignifikáns 

(P<0,05) mértékben kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva már a szelénexpozíció 24. órájában 

a szelenit közepes (1,5 mg Se/l) dózisa hatására. A kísérleti időszak 36. órájában történt 

mintavételkor valamennyi kezelés esetében a kontroll csoporthoz viszonyítva jelentős és 

szignifikáns mértékű csökkenést mértem a máj GSH koncentrációjában (P<0,05: A0,3 és 

A1,5 jelű csoport; P<0,01: I0,3 jelű csoport; P<0,001: I1,5, I3,0 és A0,3 jelű csoport). A 48. 

órai mintavételkor ugyanakkor az I0,3 és az A1,5 jelű csoportok esetében a máj GSH tartalma 

meghaladta a kontroll csoportban mért értéket (60. táblázat). 

60. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum redukált 
glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,23 ±0,16 1,37 ±0,15 1,77 a ±0,41 1,82 a ±0,08 1,46 a ±0,18 

Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,70 g ±1,00 

 
1,68 e ±0,10 

 
1,32 ci ±0,14 

 
1,86 bfh ±0,13 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,26 ±0,11 1,28 bfh±0,16 1,18 dei ±0,11 1,60 f ±0,38 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,08 ±0,16 1,73 e ±0,09 1,18 dei ±0,12  1,35 g ±0,20 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,19 e ±0,37 

 
1,49 ±0,18 

 
2,19 bj ±0,56 

 
1,53 e ±0,33 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,34 ±0,25 1,69 e ±0,34 1,48 bfi ±0,08 1,78 bh ±0,24 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,93 fh ±0,13 1,80 g ±0,48 1,16 dei ±0,11 1,42 e ±0,09 

 

A vízben oldott szelenit és szelenát alacsonyabb dózisai esetében az izomszövet GSH 

tartalmában a kontroll csoporthoz képest szignifikáns eltérést kizárólag a szelénexpozíció 36. 

és 48. órájában mértem. A 36. órai mintavétel során a szelenát legalacsonyabb (P<0,05), míg 

a 48. órában szelenát legnagyobb (P<0,05), illetve a szelenit közepes dózisa esetében 

(P<0,001) mutatkozott statisztikailag igazolható eltérés. A szelénexpozíció 36. órájában a 

szelenát legalacsonyabb (0,3 mg Se/l) dózisa esetében mért értéket szignifikáns mértékben 
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(P<0,05) meghaladó GSH koncentrációt mértem a szelenát közepes (1,5 mg Se/l) és nagy (3,0 

mg Se/l) dózisai esetében (61. táblázat). 

61. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum redukált 
glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,55 ±0,33 1,93 ±0,35 1,82 ±0,43 1,98 a ±0,13 1,37 a ±0,32 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,59±0,27 

 
1,96±0,25 

 
1,64±0,19 

 
1,49±0,29 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,71±0,72 1,62±0,27 1,94±0,14 1,94 dej ±0,14 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,72±0,48 1,93±0,17 2,08 g ±0,70 1,35 i ±0,15 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,77±0,28 

 
1,95±0,43 

 
1,27 bfh ±0,45 

 
1,59 f ±0,29 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,95±0,59 1,79±0,21 1,48 e ±0,61 1,30 eih ±0,12 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,87±0,27 1,99±0,57 1,82 e ±0,04 1,74 bg ±0,15 

 

A kopoltyú GSHPx aktivitásában a szelénexpozíció 12. órájában mind a szelenit legkisebb 

(0,3 mg Se/l) és közepes (1,5 mg Se/l) (P<0,05), mind pedig a szelenát legkisebb (0,3 mg 

Se/l) és közepes (1,5 mg Se/l) dózisai (P<0,05, illetve P<0,001) esetében szignifikáns 

mértékben alacsonyabb értékeket mértem, mint a kontroll. Ez a kontroll csoporthoz 

viszonyított csökkent enzimaktivitás a szelenát legkisebb (0,3 mg Se/l) dózisa esetében a 36. 

órai mintavételkor is megmutatkozott. A szelenit legnagyobb dózisa (3,0 mg Se/l) esetében 

ugyanakkor az első három mintavételi időpontban a kontroll csoport értékeit meghaladó 

GSHPx aktivitást mértem, mely a szelénexpozíció 24. órájában mind a kontroll csoporthoz 

(P<0,05), mind pedig a szelenát azonos dózisához képest (P<0,01) szignifikáns mértékűnek 

bizonyult (62. táblázat). 

62. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
glutation-peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,51±0,18 2,03 a ±0,28 1,33 a ±0,36 1,43 a ±0,17 1,05 ±0,12 

Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,06 ce ±0,11 

 
1,49 e ±0,53 

 
1,54 e ±0,18 

 
1,30 ±0,06 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,16 ce ±0,15 1,21±0,48 1,26 ±0,53 1,06 ±0,43 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,71±0,15 2,03 bfg ±1,09 1,54 e ±0,76 0,99 ±0,16 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,34 b ±0,59 

 
1,46 ±0,27 

 
1,15 b ±0,41 

 
1,38 ±0,35 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,78 dg ±0,29 1,07 h ±0,04 0,87 f ±0,40 1,03 ±0,18 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,82 fh ±1,06 1,04 h ±0,12 1,52 e ±0,42 1,07 ±0,59 

 

A májszövetben a szelénexpozíció 12. és 36. órájában mindhárom szelenit dózis esetében 

szignifikáns mértékben (12. óra: P<0,05 az I0,3, míg P<0,01 az I1,5 és I3,0 jelű csoportokban; 
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36. óra: P<0,001) alacsonyabb GSHPx aktivitást mértem, mint a kontroll csoportban. A 

szelenit közepes (1,5 mg Se/l) dózisa esetében a 24. órai mintavételkor is a kontroll csoport 

értékétől szignifikáns mértékben (P<0,05) elmaradó GSHPx aktivitást regisztráltam. A 

szelenát terhelés esetében a közepes (1,5 mg Se/l) és nagy (3,0 mg Se/l) dózisainál a 12. és a 

36. órai mintavétel során szignifikáns mértékben (12. óra: P<0,05 az A1,5, illetve P<0,001 az 

A3,0 jelű csoportokban; 36. óra: P<0,001) alacsonyabb GSHPx aktivitást tapasztaltam a 

májban, a kontroll csoport értékeihez viszonyítva. A szelénexpozíció 12. és 36. órájában a 

szelenit legkisebb (0,3 mg Se/l) és nagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa között is szignifikáns 

mértékű különbség mutatkozott (P<0,05, illetve P<0,001). A 48. órai mintavételkor a szelenit 

legalacsonyabb (0,3 mg Se/l) dózisa esetében mértem a kontroll csoporthoz képest 

szignifikáns mértékben alacsonyabb GSHPx aktivitást. Ez utóbbi időpontban a két különböző 

oxidációs fokú szervetlen szelénvegyület azonos (0,3 mg Se/l) dózisa esetében is szignifikáns 

(P<0,05) különbséget találtam (63. táblázat). 

63. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum glutation-
peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,21 ±0,15 1,53 a ±0,33 2,40 a ±0,65 2,94 a ±0,11 2,28 a ±0,21 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
0,91 b ±0,57 

 
2,28 e ±0,10 

 
0,64 dig ±0,20 

 
2,31 e ±0,62 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,64 c ±0,17 1,84 b ±0,24 0,75 di ±0,56 2,15 ±0,39 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,62 c ±0,13 2,14 e ±0,09 0,38 dei ±0,19 1,93 ±0,15 
Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,11 e ±0,87 

 
1,69 cf ±0,11 

 
2,59 j ±0,46 

 
1,84 bf ±0,10 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,86 b ±0,38 2,01 ±0,10 1,33 dih ±0,19 2,15 ±0,23 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,49 df ±0,14 2,05 ±0,56 0,98 dfi ±0,67 1,92 ±0,13 

 

A vízben oldott nátrium-szelenit és nátrium-szelenát esetében a kontroll csoporthoz képest 

szignifikáns mértékű eltérés az izomszövet GSHPx aktivitásában valamennyi mintavételi 

időpontban kimutatható volt. A 12. órai mintavétel során a szelenát 0,3 mg Se/l-es dózisa 

(P<0,05), a szelénexpozíció 24. órájában a szelenát 3,0 mg Se/l-es dózisa (P<0,05), a 36. 

órában a szelenit 3,0 mg Se/l-es dózisa (P<0,05), míg a 48. órai mintavételkor a szelenit 

valamennyi (P<0,01 az I0,3 és I1,5 jelű csoportokban, illetve P<0,05 az I3,0 jelű csoportban), 

továbbá a szelenát legkisebb dózisa (P<0,05) esetében mutatkozott statisztikailag is 

igazolható eltérés a kontroll csoporthoz képest (64. táblázat). 
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64. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum 
glutation-peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,65 ±0,25 1,03 a ±0,38 1,02 a ±0,19 0,84 a ±0,05 0,61 a ±0,13 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
0,91 g ±0,13 

 
1,11 ±0,15 

 
0,82 e ±0,09 

 
1,16 ce ±0,24 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,85 g ±0,13 0,95 e ±0,29 0,78 e ±0,21 1,32 cg±0,44 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,05 ±0,21 1,07 ±0,22 1,14 bf±0,40 1,11 b ±0,52 

Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,35 bh±0,31 

 
1,02 e ±0,31 

 
0,73 e ±0,13 

 
1,13 be±0,26 

A 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,85 g ±0,16 0,94 e ±0,25 0,93 ±0,35 0,73 fh ±0,20 
A 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,83 g ±0,22 1,58 bf±0,87 0,85 ±0,06 0,96 ±0,15 

 

4.8.2. Az afrikai harcsa fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok eredményei  

Az afrikai harcsa fajjal magas (a hazai élővizek szelénkoncentrációját kb. 10000-szeresen 

meghaladó) szelénkoncentrációkkal végzett vizsgálataim során a vizsgálati időszak (48 óra) 

alatt az állatok toxikózisra utaló klinikai tüneteket nem mutattak. Erre sem a fajra jellemző 

viselkedésükben tapasztalható eltérések, sem mozgásuk intenzitásának változása nem utalt. 

Elhullást (10%) kizárólag a nátrium-szelenit 6,0 mg Se/l-es dózisa esetében a szelénexpozíció 

36. órájában tapasztaltam. 

Az akváriumok vizének a szelénexpozíció 24. órában mért szelénkoncentrációit a 

12. melléklet tartalmazza. A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek visszanyerhetősége a 

kezelések során 87,5 és 93,33 % között változott. 

A nátrium-szelenit, illetve a nátrium-szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében a kopoltyú 

MDA tartalma egyik kezelés esetében sem mutatott szignikáns mértékű változást sem a 

kontroll csoporthoz, sem pedig egymáshoz képest (65. táblázat). 

65. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,13 ±0,38 1,21 ±0,58 0,93 ±0,16 0,71 ±0,19 0,83 ±0,09 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
0,82 ±0,17 

 
1,24 ±0,47 

 
0,89 ±0,30 

 
0,90 ±0,10 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
0,80 ±0,15 

 
1,01 ±0,23 

 
0,76 ±0,08 

 
0,87 ±0,27 

 

A szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisa hatására a máj MDA koncentrációja a 12. órai mintavételkor 

szignifikáns mértékben meghaladta a kontroll csoportban mért értéket (P<0,01), és a szelenit 

azonos dózisa esetében is jelentős, bár nem szignifikáns mértékű növekedést tapasztaltam. 
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Ezzel szemben a szelenit 6,0 mg Se/l-es dózisa esetében a 24. órában szignifikánsan (P<0,05) 

alacsonyabb volt a MDA koncentráció, mint a kontroll. A szelénexpozíció 48. órájában pedig 

a két eltérő szelénvegyülettel kezelt csoport között mutatkozott statisztikailag igazolható 

(P<0,05) eltérés, mely időpontban a nátrium-szelenát esetében találtam magasabb MDA 

tartalmat (66. táblázat). 

66. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 3,27 ±0,95 3,02 a ±1,18 5,29 a ±2,45 3,44 ±0,98 5,59 ±1,23 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
4,25 ±1,33 

 
3,03 b ±0,44 

 
3,27 ±1,31 

 
4,58 e ±1,68 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
5,66 c ±0,34 

 
4,08 ±1,20 

 
3,30 ±0,45 

 
6,75 f ±2,10 

 

Az akvárium vízének magas (6,0 mg Se/l) szelénkoncentrációja esetében az izomszövet MDA 

koncentrációja mindkét kezelt csoportban a 24. órai mintavétellel  kezdődően – két esetben 

igen erős szignifikancia mellett (szelenát a 24. órában: P<0,01; szelenit a 36. órában: 

P<0,001) – meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket (67. táblázat). 

67. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum 
malondialdehid koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,71 ±0,42 1,87 a ±0,67 1,61 a ±0,30 1,86 a ±0,36 1,69 ±0,79 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
1,11 b ±0,19 

 
1,94 e ±0,65 

 
3,11 dg±0,48 

 
2,32 ±0,87 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
1,27 ±0,63 

 
2,75 cf ±0,45 

 
1,91 h ±0,48 

 
1,86 ±0,61 

 

A szelenit ill. szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében a kopoltyú GSH tartalma a 

szelénexpozíció 12. órájában a kontrollhoz képest mindkét kezelt csoportban szignifikáns 

mértékű csökkenést mutatott (P<0,05 a szelenit, míg P<0,001 a szelenát esetében). A vízben 

oldott nátrium-szelenit ill. nátrium-szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében a két kezelt 

csoport közötti különbség a kopoltyú GSH tartalmában a 36. órai mintavételkor közel 

szignifikáns mértékű volt (P=0,052), mely időpontban a szelenát terhelés esetében mértem 

alacsonyabb értéket (68. táblázat). 



 117

68. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
redukált glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 
Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 2,03 ±0,24 2,14 a ±0,38 2,30 ±0,58 1,99 ±0,32 1,56 ±0,25 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
1,80 b ±0,09 

 
2,06 ±0,75 

 P=0,052  

1,56 x ±0,22 
 

1,89 ±0,21 
Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
1,50 d ±0,10 

 
2,27 ±0,53 

 
2,16 x ±0,65 

 
1,73 ±0,28 

 

A szelenit ill. szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében a máj GSH tartalma a szelénterhelés 

12. és 48. órájában mindkét csoportban szignifikáns mértékben meghaladta a kontroll csoport-

ban mért értékeket (P<0,05), míg a 36. órai mintavételkor mindkét kezelés esetében szigni-

fikáns mértékben (P<0,01) alacsonyabb volt a GSH tartalom, mint a kontroll (69. táblázat). 

69. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum redukált 
glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,05±0,19 1,15 a ±0,23 1,25 ±0,07 1,45 a ±0,13 1,11 a ±0,20 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
1,37 b ±0,06 

 
1,24 ±0,14 

 
1,10 c ±0,10 

 
1,33 b ±0,10 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
1,38 b ±0,15 

 
1,16 ±0,08 

 
1,05 c ±0,20 

 
1,33 b ±0,16 

 

Az akvárium vízében oldott nagymennyiségű (6,0 mg Se/l) nátrium-szelenit és nátrium-

szelenát hatására az izomszövet GSH tartalma a kontroll csoporthoz képest egyik mérési idő-

pontban sem mutatott szignifikáns mértékű eltérést, ugyanakkor a szelénexpozíció 12. 

órájában a szelenites csoportban statisztikailag is igazolhatóan (P<0,05) nagyobb GSH 

tartalmat mértem, mint a szelenát formában történt szelénterhelés esetén (70. táblázat). 

70. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum redukált 
glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,42 ±0,32 1,85 ±0,67 1,09 ±0,34 1,05 ±0,04 1,40 ±0,48 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
2,23 e ±0,35 

 
0,97 ±0,05 

 
1,18 ±0,29 

 
1,57 ±0,40 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
1,51 f ±0,50 

 
1,01 ±0,11 

 
0,98 ±0,14 

 
1,42 ±0,21 

 

A kopoltyú GSHPx aktivitásában statisztikailag is igazolható változást – a kontroll 

csoporthoz viszonyított szignifikáns mértékű (P<0,05) csökkenést – kizárólag a 24. órai 

mintavételkor mértem a szelenit 6,0 mg Se/l-es dózisa esetében (71. táblázat). 
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71. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a kopoltyú homogenizátum 
glutation-peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,43 ±0,15 1,37 ±0,28 2,01 a ±0,38 1,57 ±0,42 1,28 ±0,26 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
1,30 ±0,22 

 
1,42 b ±0,37 

 
1,53 ±0,15 

 
1,53 ±0,16 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
1,10 ±0,27 

 
1,82 ±0,48 

 
1,90 ±0,22 

 
1,43 ±0,12 

 

A szelenit 6,0 mg Se/l-es dózisa esetében a máj GSHPx aktivitása a 24. és a 36. órai minta-

vételkor, míg a szelenát azonos dózisa esetében a szelénexpozíció 36. órájában mutatkozott 

szignifikáns mértékben (P<0,05) alacsonyabbnak a kontroll csoporthoz képest. A vízben 

oldott nátrium-szelenit ill. nátrium-szelenát 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében a két kezelt 

csoport közötti különbség a 48. órai mintavételkor mutatott szignifikáns mértékű eltérést  

(P<0,05), amikor a szelenit esetében mértem alacsonyabb GSHPx aktivitást (72. táblázat). 

72. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása a máj homogenizátum glutation-
peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,83 ±0,13 0,73 ±0,17 0,84 a ±0,12 0,99 a ±0,18 0,76 ±0,06 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
0,81 ±0,08 

 
0,67 b ±0,08 

 
0,80 b ±0,08 

 
0,64 e ±0,20 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
0,84 ±0,17 

 
0,75 ±0,08 

 
0,79 b ±0,09 

 
0,85 f ±0,05 

 

A szelenit és szelenát azonos, 6,0 mg Se/l-es dózisai esetében az izomszövet GSHPx aktivitása 

egyik mintavételi időpontban sem mutatott szignifikáns eltérést (73. táblázat). 

73. táblázat A vízben oldott szervetlen szelénvegyületek hatása az izom homogenizátum 
glutation-peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,81 ±0,24 0,87 ±0,45 0,58 ±0,21 0,67 ±0,10 0,85 ±0,23 
Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

  
0,76 ±0,07 

 
0,78 ±0,11 

 
0,74 ±0,18 

 
1,00 ±0,09 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l ) 

  
0,70 ±0,21 

 
0,62 ±0,20 

 
0,62 ±0,08 

 
0,85 ±0,25 

 

4.8.3. Az afrikai harcsa fajjal végzett vizsgálatok eredményeinek megbeszélése 

Az akváriumok vizének várt és a mért szelénkoncentrációi közötti különbség feltételezhető 

oka illékony szelénvegyületek keletkezése (Fan et al., 1997), valamint a halak szelénfelvétele. 



 119

Mivel a kísérletet édesvízi halfajon végeztem és az édesvízi halak nem isznak (Bond, 1986), a 

halak szelénfelvétele elsősorban a kopolyún és a kültakarón keresztül valószínű, mint arra 

korábbi adatok is utalnak más halfajokkal végzett vizsgálatok eredményei alapján (Hodson és 

Hilton, 1983). 

A vizsgálat eredményei alapján levonható az a következtetés, hogy a vizek oldott 

szeléntartalmának változása, akár szelenit, akár szelenát formájában rövid – jelen esetben 48 

óra – időszak alatt átlagosan 10 cm testhosszúságú afrikai harcsában klinikai tünetekkel is járó 

toxikózist nem idéz elő. 

Az elvégzett biokémiai vizsgálatok eredményei alapján ugyanakkor elmondható, 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 a szelenit forma hatékonyan felszívódik és viszonylag hosszú időn 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 

(Mézes et al., 1999). 

Az oxidatív stressz hatásokra bekövetkező lipidperoxidációs folyamatok jelenléte, illetve 

azok intenzitása, metodikai okok miatt csak bizonyos hibával terhelten, az élő szervezetben 

többek között a MDA tartalom mérésével detektálható, illetve nyomon követhető. A vizsgálat 

eredményei azt mutatták, hogy 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 
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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. 

Az általam vizsgált afrikai harcsa faj esetében a májában tapasztalt csökkent GSH 

koncentrációval megegyező eredményről számoltak be Almar et al. (1998) két, kémiai 

anyagokkal erősen szennyezett területről származó édesvizi pontyféle, a fenékjáró küllő 

(Gobio gobio) és az ibériai koncér (Rutilus arcasii) esetében. 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. Az 

általam végzett vizsgálathoz hasonló eredményt kaptak Ali et al. (2004) is, akik 

hőerőművekből származó kilúgzott hamu által előidézett oxidatív stresszt vizsgálták egy, a 

sügéralakúak rendjébe tartozó édesvizi halfaj, a Channa punctata esetében. Az expozíció 24 

órán keresztül tartott. A kilúgzott hamu a halfaj valamennyi vizsgált szövetében oxidatív 

stresszt idézett elő, de a lipidperoxidációs folyamatok intenzitása legszembetűnőbben a 

kopoltyúlemezekben növekedett. A xenobiotikum terhelés a GSHPx aktivitás emelkedését, 

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

vizsgálatai szerint a hamu összetevői halak szervezetében potenciálisan lipidperoxidációt 

indukálhatnak, melyek közül véleményük szerint a kopoltyú tekinthető a lipidperoxidáció 

szempontjából legsebezhetőbb szervnek. Vizsgálataim eredményei ezt a szelénre vonatkozóan 

is megerősítették. A GSH mennyiségének változását, más okok mellett, annak fokozott 

oxidációja is előidézheti, amely oxidatív stressz állapotokban lehet például a GSHPx 

megnövekedett aktivitásának következménye is. Jelen vizsgálat során azonban az enzim 

aktivitásának sem jelentősebb mértékű csökkenését, sem növekedését nem tapasztaltam a 

szelén terhelés hatására. Ez az eredmény viszont arra utal, hogy a GSH tartalom csökkenése, 

amely az enzim ko-szubsztrátja, egyúttal csökkenti az enzim aktivitását is a szubsztráthiány 

következtében. 
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Összességében levonható az a következtetés, hogy a szelén terhelés mérsékeltebb-

súlyosabb oxidatív stressz állapotot idézhet elő az afrikai harcsa szervezetében, amelyet 

azonban a biológiai antioxidáns-, illetve ezen belül az általam vizsgált glutation redox 

rendszer, rövid távon hatékonyan eliminálni képes. Ennek eredményeképpen a szelén terhelés 

során klinikai tünetekkel járó toxikózis nem következett be. Megállapítható volt továbbá az is, 

hogy nem táplálkozó, növekedésben lévő egyedekben is mód van a vizekben oldott, esetleg 

extrém nagy mennyiségű szelén felszívódására, amelynek feltehető útja a kopoltyú. 
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4.9. A ponty fajjal végzett szelénterheléses vizsgálatok 

4.9.1. A ponty fajjal alacsony szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok eredményei 

A ponty fajjal alacsonyabb (a hazai élővizeket reprezentáló Balaton szelénkoncentrációját 

kb. 500, 2500 és 5000-szeresen meghaladó) szelénkoncentrációkkal végzett vizsgálataim 

során a vizsgálati időszak (48 óra) alatt az állatok toxikózisra utaló klinikai tüneteket nem 

mutattak. Erre sem a fajra jellemző viselkedésükben tapasztalható eltérések, sem mozgásuk 

intenzitásának változása nem utalt. 

Az akváriumok vizének a szelénexpozíció 24. órában mért szelénkoncentrációit a 

12. melléklet tartalmazza. A vízben oldott szervetlen szelénvegyület visszanyerhetősége a 

kezelések során 80 és 88,66% között változott. 

A vizsgált szövetben az oxidatív stressz hatásokra bekövetkező lipidperoxidáció fokát jelző 

MDA tartalom a kopoltyúban a kontroll csoporthoz viszonyítva szignifikáns mértékű eltérést 

csak a kísérleti időszak 36. órájában mutatott, amikor a 3,0 mg Se/l dózis hatására 

szignifikáns mértékben magasabb (P<0,001) értéket mértem (74. táblázat). 

74. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a kopoltyú homogenizátum malondialdehid 
koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,17 ±0,24 1,37 ±0,14 0,91 ±0,25 0,65a ±0,36 1,15 ±0,07 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,40 ±0,26 

 
1,26 ±0,56 

 
0,85e ±0,25 

 
1,03 ±0,30 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,18 ±0,16 1,09e ±0,06 0,97 ±0,18 0,92e ±0,10 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,27 ±0,14 0,68f ±0,37 1,26df ±0,06 1,22f ±0,28 

 

A májszövetben a MDA tartalom a 12. órában történt mintavétel során a 3,0 mg Se/l szelenit 

terhelés hatására szignifikáns mértékű (P<0,05) valamint a szelénexpozíció 24. órájában a 1,5 

és 0,3 mg Se/l dózisok hatására hasonlóan szignifikáns mértékű (P<0,01, illetve P<0,05) 

emelkedést mutatott a kontroll értékeihez képest (75. táblázat). 

75. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a máj homogenizátum malondialdehid 
koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,30 ±0,41 1,46a ±0,36 0,86a ±0,18 0,82 ±0,58 1,14 ±0,36 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,63 ±0,60 

 
1,64b ±0,35 

 
0,94 ±0,31 

 
1,08 ±0,60 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  1,06g ±0,37 1,99c ±0,80 0,95 ±0,09 1,03 ±0,15 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,51bh ±1,00 1,29 ±0,62 0,51 ±0,24 1,11 ±0,25 
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Az izomszövetben a kontroll csoporthoz képest szignifikáns mértékben nagyobb MDA 

tartalmat mértem a 12. órában a 3 mg Se/l (P<0,01), majd ezt követően a 24. órában a 0,3 mg 

Se/l szelenit formában (P<0,05) terhelt csoportban. A 36. órai mintavétel során a kezelt 

csoportok közül a közepes szelenit dózis esetében mértem szignifikáns mértékben nagyobb 

MDA koncentrációt (P<0,05), míg a szelénexpozíció 48. órájában a nagyobb és a közepes 

szelenit dózis között mutatkozott statisztikailag is igazolható különbség (76. táblázat). 

76. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása az izom homogenizátum malondialdehid 
koncentrációjára (μmol/g) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,52 ±0,14 0,49 a ±0,03 0,35 a ±0,15 0,62 ±0,15 0,68 ±0,18 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
0,59 ±0,09 

 
0,71 b ±0,17 

 
0,52 e ±0,29 

 
0,59 ±0,39 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,59 ±0,16 0,65 ±0,13 0,83 f ±0,12 0,50 e ±0,17 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,71 c ±0,07 0,66 ±0,42 0,54 e ±0,27 0,83 f ±0,21 

 

Az oxidatív stressz hatások ellen ható antioxidáns védőrendszer elemei közül a GSH 

tartalom a kopoltyúban szignifikáns mértékben csökkent a kezelés 12. és 24. órájában történt 

mintavételkor. Előbbi időpontban a 3,0 (P<0,05), illetve 1,5 mg/l (P<0,01), utóbbi esetben 

pedig a 3 mg Se/l (P<0,05) szelén terhelés idézett elő szignifikáns mértékű csökkenést. Ezt 

követően a kísérlet 48. órájában az akvárium vizéhez 3,0 mg Se/l dózisban adagolt szelén 

terhelés hatására nagyobb (P<0,001) volt a kopoltyú GSH tartalma. Ez utóbbi időpontban a 

0,3 és 1,5 mg Se/l dózisú csoportokban szignifikáns mértékben alacsonyabb (P<0,001) GSH 

koncentrációt mértem, mint a szelenit legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa esetében (77. táblázat). 

77. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a kopoltyú homogenizátum redukált 
glutation koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,32 ±0,19 1,51a ±0,25 1,23a ±0,30 1,61 ±0,18 1,32a ±0,09 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,56gi ±0,20 

 
1,31g ±0,34 

 
1,51 ±0,37 

 
1,17i ±0,27 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,84dej ±0,16 1,03 ±0,18 1,36e ±0,37 0,96i ±0,36 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,12cfh ±0,09 0,83bh ±0,17 1,81f ±0,30 2,10dj ±0,26 

 

Jelentős változások voltak a máj GSH tartalmában is, amely szignifikáns mértékben kisebb 

volt a kontrollhoz viszonyítva a kísérlet 12. órájában az 1,5 mg/l (P<0,01) valamint a 

vizsgálati időszak 36. órájában a 3,0 (P<0,05) valamint a 0,3 mg/l (P<0,01) szelenit 

formájában történt szelénterhelés hatására. A kísérlet 48. órájában történt mintavételkor 

jelentősen (P<0,05) nagyobb GSH tartalmat mértem a májban a kontrollhoz viszonyítva a 

szelenit legnagyobb (3,0 mg Se/l) dózisa esetében. Ugyanebben az időpontban a szelenit 
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legkisebb (0,3 mg Se/l) és közepes (1,5 mg Se/l) dózisa esetében mért GSH koncentráció 

viszont szignifikáns mértékben elmaradt (P<0,05 ill. P<0,01) a legnagyobb (3,0 mg Se/l) 

dózis esetében mért értéktől (78. táblázat). 

78. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a máj homogenizátum redukált glutation 
koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,64 ±0,42 2,41a ±0,54 1,44 ±0,44 2,21a ±0,21 1,58a ±0,26 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
2,68h ±0,84 

 
1,69f ±0,31 

 
1,69c ±0,26 

 
1,65e ±0,34 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,89cg ±0,10 1,95h ±0,56 1,80b ±0,32 1,34h ±0,37 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  2,63h ±1,01 1,04eg ±0,22 1,95 ±0,08 2,17bfg ±0,49 

 

Az izomszövet GSH tartalma a kontroll csoporthoz viszonyítva a közepes dózisú szelenit 

terhelés hatására szignifikáns mértékű (P<0,01) csökkenést mutatott a 12. órában, ugyanakkor 

a legalacsonyabb szelén dózis esetében a szelénexpozíció 12. és 24. órájában szignifikáns 

mértékben (P<0,05) megemelkedett GSH tartalmat mértem a kontroll csoporthoz képest. Ez 

utóbbi eredményhez hasonlóan a legmagasabb szelenit dózis esetében a kísérleti időszak 

végén (48. óra) a kontroll csoportoz viszonyítva szintén szignifikánsan (P<0,001) magasabb 

értéket mértem. Utóbbi esetben a különbség még akkor is jelentős, ha tekintetbe vesszük a 

kontroll csoport átlagos értékének a megelőző mintavételi időponthoz viszonyított markáns, 

ugyanakkor nem ismert okból bekövetkező, csökkenését is (79. táblázat). 

79. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása az izom homogenizátum redukált glutation 
koncentrációjára (μmol/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,01 ±0,26 1,13 a ±0,10 0,93 a ±0,32 1,71 ±0,25 0,96 a ±0,24 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,40 bei ±0,29 

 
1,24 b ±0,14 

 
1,53 ±0,20 

 
1,09 ±0,30 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,77 cgj ±0,09 0,96 ±0,04 1,68 ±0,18 1,03 i ±0,28 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,12 fh ±0,13 1,18 ±0,25 1,72 ±0,17 2,00 dj ±0,25 

 

A biológiai antioxidáns védőrendszer része, és egyúttal a GSH-t szubsztrátként felhasználó 

enzim a GSHPx, amelynek aktivitása a kopoltyúban alacsonyabb volt a 12. és a 24. órában 

történt mintavétel során, mint a kontroll a szelenit 1,5 mg/l-es dózisánál (P<0,01 ill. P<0,001). 

A szelénexpozíció 48. órájában a közepes (1,5 mg Se/l) szelenit dózis esetében mutatkozott a 

kontroll csoporthoz képest szignifikikáns mértékben (P<0,001) alacsonyabb GSHPx aktivitás 

a kopoltyúban. Ugyanakkor a szelénexpozíció 12., 24. és 48. órájában a kezelt csoportok 

közül statisztikailag is igazolhatóan (P<0,001) a legalacsonyabb GSHPx aktivitást a közepes 

dózisú szelenit terhelés esetében mértem (80. táblázat). 
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80. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a kopoltyú homogenizátum glutation-
peroxidáz aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,60 ±0,23 1,40a ±0,10 1,91a ±0,19 1,56 ±0,30 1,58a ±0,08 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,51gj ±0,27 

 
1,63i ±0,37 

 
1,60 ±0,32 

 
1,66i ±0,14 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,72ci ±0,14 0,78dj ±0,13 1,32 ±0,38 0,82dj ±0,18 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,97bh ±0,45 1,81i ±0,44 1,61 ±0,03 1,59i ±0,20 

 

A májszövetben a közepes dózisú nátrium-szelenit expozíció hatására a 12. és 24. órai minta-

vételkor a kontroll csoportnál szignifikánsan (P<0,001 ill. P<0,05) alacsonyabb GSHPx 

aktivitást mértem. A szelénexpozíció 12. és 48. órájában a kezelt csoportok közül 

statisztikailag is igazolhatóan a legalacsonyabb GSHPx aktivitás a közepes (1,5 mg Se/l) 

dózisú szelenit terhelés esetében mutatkozott (81. táblázat). 

81. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása a máj homogenizátum glutation-peroxidáz 
aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\ 
Mintavétel ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,72 ±0,63 2,78a ±1,19 2,03a ±0,67 1,71 ±0,41 1,75 ±0,12 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
2,43g ±0,59 

 
1,81 ±0,44 

 
1,58 ±0,33 

 
2,22g ±0,58 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,75dfh ±0,28 1,30b ±0,38 1,70 ±0,31 1,31h ±0,44 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  1,92e ±0,77 1,74 ±0,18 1,72 ±0,18 1,88 ±0,39 

 

A kezelt csoportok esetében az izomszövet GSHPx aktivitása a szelénexpozíció kezdeti 

időszakában (a 36. óráig) több esetben elmaradt a kontroll csoportban mért értékektől. Így a 

szelenit közepes dózisa esetében a 12. és 24. órai mintavételkor (P<0,001 ill. P<0,05), a 

nagyobb (3,0 mg Se/l-es) dózis esetében pedig a 12. és a 36. órái mintavételek során mértem 

szignifikáns mértékben (P<0,01 ill. P<0,05) alacsonyabb enzimaktivitást. A szelenit közepes 

dózisa esetében mért enzimaktivitás három mérési időpontban, így a 12., 24. és 48. órában 

jelentősen (P<0,001; P<0,01 ill. P<0,05) alacsonyabb volt, mint a szelenit legkisebb dózisával 

terhelt csoport esetében (82. táblázat). 

82. táblázat A vízben oldott nátrium-szelenit hatása az izom homogenizátum glutation-peroxidáz 
aktivitására (E/g fehérje) (x±S.D., n=5) 

Kezelések\ 
Mintavétel ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,94 ±0,12 1,16 a ±0,13 1,36 a ±0,68 1,29 a ±0,03 0,70 a ±0,09 
Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

  
1,22 j ±0,14 

 
1,37 g ±0,09 

 
1,17 ±0,31 

 
1,02 cf ±0,19 

I 1,5 (1,5 mg Se/l)  0,59 di ±0,19 0,66 bh±0,14 1,12 ±0,18 0,76 ei ±0,13 
I 3,0 (3,0 mg Se/l)  0,68 ci ±0,27 1,51 g ±0,25 0,97 b ±0,11 1,28 dej ±0,15 
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4.9.2. A ponty fajjal magas szelénterhelés mellett végzett vizsgálatok eredményei 

A ponty fajjal vízben oldott nátrium-szelenit magasabb dózisaival (3,0 mg Se/l, illetve 6,0 

mg Se/l) végzett kísérlet során az állatok toxikózisra a vizsgálati időszak alatt utaló klinikai 

tüneteket nem mutattak. Sem viselkedésükben, sem mozgásuk intenzitásának változásában 

nem következtek be változások. Az akváriumok vizének a szelénexpozíció 24. órában mért 

szelénkoncentrációit a 12. melléklet tartalmazza. A vízben oldott szervetlen szelén-vegyületek 

visszanyerhetősége a kezelések során 84,33, illetve 92,33% volt. 

A kopoltyú homogenizátum MDA koncentrációja mindkét kezelés hatására megnőtt a 

kontroll csoporthoz képest. A 6,0 mg Se/l koncentrációban nátrium-szelenit formájában 

szelénnel terhelt csoportban a kísérlet teljes időtartama alatt a kopoltyú MDA tartalma 

meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket, mely a 24. és 36. órai mintavételek esetében 

szignifikáns mértékűnek (P<0,001 ill. P<0,05) is bizonyult (83. táblázat). 

A 6,0 mg Se/l koncentráció esetében a szelenittel terhelt csoportban rövid időn belül (már a 

kezelés 12. és 24. órájában) szignifikáns mértékben (P<0,01 és P<0,001) megemelkedett 

MDA koncentrációt mértem a kisebb szelenit koncentrációval terhelt csoporthoz viszonyítva 

(83. táblázat). 

83. táblázat A kopoltyú homogenizátum malondialdehid koncentrációjának (μmol/g) változása 
magas vízben oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 6,76 ±0,43 6,85 ±0,85 6,14 a ±1,16 6,18 a ±1,99 7,75 ±1,03 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
5,98 g ±0,70 5,99 i ±0,42 7,64 ±1,71 10,21 ±2,23 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  7,85 h ±0,69 9,25 dj ±1,52 8,59 b ±1,13 9,55 ±1,99 
 

A máj homogenizátum MDA tartalma a 48 órán keresztül tartó nagy dózisú szelénexpozíció 

időtartama alatt mindkét kezelt csoportban meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket 

(84. táblázat), a különbség ugyanakkor csak a 36. órában mutatkozott szignifikáns 

mértékűnek (P<0,01 az I3,0 csoport és P<0,05 az I6,0 csoport esetében). 

84. táblázat A máj homogenizátum malondialdehid koncentrációjának (μmol/g) változása magas 
vízben oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 5,32 ±0,75 6,96 ±0,49 5,90 ±1,00 5,42 a ±1,67 6,87 ±0,52 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
9,14 ±2,25 6,52 ±2,48 8,97 c ±1,19 7,91 ±3,86 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  10,09 ±3,33 7,17 ±2,96 8,01 b ±1,84 7,50 ±1,13 
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Az izomszövet MDA tartalma (85. táblázat) a szelénexpozíció 48. órájában mindkét szelén-

dózis esetében szignifikáns mértékű csökkenést mutatott a kontrollhoz képest (a 3,0 mg Se/l 

szelenit terhelés hatására P<0,01, míg a 6,0 mg Se/l dózis esetében P<0,05). 

85. táblázat Az izomszövet homogenizátum malondialdehid koncentrációjának (μmol/g) 
változása magas vízben oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 2,01 ±0,37 2,99 ±0,60 2,36 ±0,87 2,11 ±0,92 3,00 a ±0,98 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
2,98 ±0,14 1,74 ±1,02 2,19 ±0,19 1,47 c ±0,36 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  4,23 ±2,45 2,64 ±0,82 2,78 ±0,30 1,94 b ±0,62 
 

A kopoltyú homogenizátum GSH tartalmában a nátrium-szelenit formájában történt 

szelénexpozíció 36. órájában a 6,0 mg Se/l koncentráció esetében szignifikánsan (P<0,01) 

alacsonyabb értéket mértem, mint a kontroll (86. táblázat), amely P<0,01 szignifikancia 

szinten elmaradt még a kisebb (3,0 mg Se/l) szelenites csoport értékétől is (74. táblázat). 

86. táblázat A redukált glutation koncentrációjának (μmol/g fehérje) változása magas vízben 
oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására a kopoltyú homogenizátum 10.000 g 
szupernatans frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,02 ±0,15 0,81 ±0,14 1,19 ±0,14 1,23 a ±0,25 1,18 ±0,73 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
0,73 ±0,04 1,14 ±0,21 1,28 g ±0,14 1,13 ±0,11 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  0,77 ±0,19 1,20 ±0,18 0,87 ch±0,08 0,84 ±0,21 
 

Mindkét kezelés esetében a máj homogenizátum GSH koncentrációja közel azonos volt, mint 

a kontroll csoportban. Jelentős, a kontrollhoz képest szignifikáns mértékű (P<0,01) eltérést a 

nagyobb dózis esetében a kezelés 36. órájában tapasztaltam, amikor az nem csak a kontroll, 

hanem a kisebb szelénkoncentráció esetében mért értéktől is szignifikáns mértékben (P<0,05) 

elmaradt (87. táblázat). 

87. táblázat A redukált glutation koncentrációjának (μmol/g fehérje) változása magas vízben 
oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására a máj homogenizátum 10.000 g szupernatans 
frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,43 ±0,34 0,93 ±0,05 1,36 ±0,11 2,08 a ±0,40 1,08 ±0,08 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
1,09 ±0,21 1,36 ±0,40 1,98 e ±0,51 1,09 ±0,27 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  1,08 ±0,15 1,41 ±0,24 1,20 cf ±0,24 0,95 ±0,20 
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A nátrium-szelenit 3,0 mg Se/l-es dózisa esetében az izomszövet GSH koncentrációja a 24. 

órai mintavételt követően – az expozíció 36. órájában P<0,01 szignifikancia szinten – 

jelentősen meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket (88. táblázat). A szelenit nagyobb 

dózisával végzett szelénterhelés esetében – a 36. órai mintavétel kivételével – a kísérlet teljes 

időtartama alatt magasabb GSH koncentrációt mértem az izomszövetben, mint a kontroll 

csoportban, mely a 12. órai mintavétel során P<0,01 szignifikancia szinten statisztikailag is 

igazolható volt (88. táblázat). Azonos időpontban a szelenit magasabb (6,0 mg Se/l) dózisával 

terhelt állatok izomszövetének GSH koncentrációja szignifikáns mértékben (P<0,001) 

meghaladta az alacsonyabb dózisú (3,0 mg Se/l) csoportban mért értéket, míg a 36. órai 

mintavételkor az alacsonyabb szintű szelénterhelés esetében mértem statisztikailag is 

igazolhatóan (P<0,001) magasabb GSH koncentrációt (88. táblázat). 

88. táblázat A redukált glutation koncentrációjának (μmol/g fehérje) változása magas vízben 
oldott nátrium-szelenit koncentrációk hatására az izomszövet homogenizátum 10.000 g 
szupernatans frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,23±0,43 0,99 a ±0,04 1,69 ±0,04 1,91 a ±0,07 1,07 ±0,14 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
0,92 i ±0,23 2,32 ±1,27 2,56 ci ±0,51 2,53 ±1,21 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  1,47 cj ±0,25 1,81 ±0,26 1,28 cj ±0,18 2,40 ±1,73 
 

A szelenit nagyobb (6,0 mg Se/l) dózisa esetében a kopoltyú homogenizátum GSHPx 

aktivitása a 12. órai mintavételkor szignifikáns mértékben (P<0,01) elmaradt a kontroll 

értékétől, a kisebb szeléndózis esetében pedig a 48. órai mintavételkor mértem szignifikáns 

mértékben kisebb (P<0,05) GSHPx aktivitást (89. táblázat). A két kezelt csoport között 

statisztikailag is igazolható különbség a 12. és 48. órai mintavételkor jelentkezett. A szelén-

expozíció 12. órájában a nagyobb (P<0,05), annak 48. órájában pedig a kisebb szelenit 

dózissal terhelt csoportban mértem (P<0,01) a másik kezelt csoporthoz viszonyítva 

szignifikáns mértékben alacsonyabb GSHPx aktivitást a kopoltyúban (89. táblázat). 

89. táblázat A glutation-peroxidáz aktivitásának (E/g fehérje) változása magas vízben oldott 
nátrium-szelenit koncentrációk hatására a kopoltyú homogenizátum 10.000 g szupernatans 
frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,12 ±0,29 1,21 a ±0,15 1,04 ±0,14 0,93 ±0,11 1,03 a ±0,08 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
1,12 e ±0,08 1,16 ±0,44 0,96 ±0,16 

0,82 bg 
±0,14 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  0,90 cf ±0,14 1,01 ±0,10 1,09 ±0,26 1,07 h ±0,11 
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A máj homogenizátum glutation-peroxidáz aktivitásában a kontrollhoz képest statisztikailag is 

igazolható (P<0,05) változásokat csak a szelenit alacsonyabb, 3,0 mg Se/l-es dózisa esetében 

tapasztaltam, mely a szelénexpozíció 24. órájában alatta maradt, majd a 48. órában 

meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket (90. táblázat). A két szelén dózis között 

szintén ugyanezen időpontokban mutatkozott szignifikáns eltérés, melynek eredményeképpen 

a 24. órában a nagyobb szelenit dózis esetében volt magasabb a GSHPx aktivitás (P<0,05), 

majd a 48. órában ez megfordult és ebben a csoportban az enzimaktivitás értéke elmaradt 

(P<0,01) a kisebb dózis esetében mért értéktől (90. táblázat). 

90. táblázat A glutation-peroxidáz aktivitásának (E/g fehérje) változása magas vízben oldott 
nátrium-szelenit koncentrációk hatására a máj homogenizátum 10.000 g szupernatans 
frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 1,25 ±0,21 1,65 ±0,10 1,46 a ±0,13 1,84 ±0,21 1,22 a ±0,11 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
1,69 ±0,13 

1,09 be 
±0,35 1,91 ±0,47 

1,55 bg 
±0,33 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  1,59 ±0,42 1,53 f ±0,16 1,49 ±0,29 1,11 h ±0,19 
 

Az izomszövetben a szelenit formájában történt szelénexpozíció 24. és 48. órájában a 3,0 mg 

Se/l koncentráció esetében mértem megemelkedett GSHPx aktivitást a kontrollhoz képest 

(P<0,05 a 48. órái mintavételkor) (91. táblázat). 

91. táblázat A glutation-peroxidáz aktivitásának (E/g fehérje) változása magas vízben oldott 
nátrium-szelenit koncentrációk hatására az izomszövet homogenizátum 10.000 g szupernatans 
frakciójában (x±S.D., n=5) 

Kezelések\Mintavétel 
                  ideje 

Kiindulási 
időpont  

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 

Kontroll 0,84 ±0,15 0,74 ±0,04 0,71 ±0,17 0,69 ±0,05 0,53 a ±0,07 
Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
0,86 ±0,18 1,30 ±0,75 0,68 ±0,18 1,19 b ±0,34 

I 6,0 (6,0 mg Se/l)  1,08 ±0,60 1,19 ±0,83 0,61 ±0,14 0,87 ±0,52 
 

4.9.3. A ponty fajjal végzett vizsgálatok eredményeinek megbeszélése 

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 másodnyaras 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, 
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illetve terheli a biológiai antioxidáns rendszeren belül a jelen vizsgálat során nyomon követett 

glutation redox rendszert. 

Hasonlóan a korábban afrikai harcsával végzett vizsgálataim eredményeinek 

megbeszélésekor leírtakhoz megállapítható, hogy a vízben oldott nagy mennyiségű szelenitet 

a halak képesek kopoltyúlemezeiken keresztül felvenni, amely statisztikailag is igazolható 

változásokat idézett elő a vizsgált szövetekben, különösen a kopoltyúban és a májban. 

Az oxidatív stresszhatásokra bekövetkező lipidperoxidációs folyamatok jelenléte, illetve 

azok intenzitása a MDA tartalom mérésével detektálható, illetve nyomon követhető. Jelen 

vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a szelenit formában történt szelén terhelés hatására 

számolni kell a lipidperoxidációs folyamatok megjelenésével úgy a kopoltyúban, mint a 

májban. Emellett, bizonyos időbeli eltéréssel, de az izomszövetben is ki lehetett mutatni az 

oxidatív stressz hatását. Ez a hatás azonban dózisfüggő volt és nem feltétlenül a nagyobb 

dózis eredményezte a jelentősebb változásokat. 

A szelén terhelésre bekövetkező oxidatív stressz jelenlétét a GSH tartalom csökkenésével 

is detektálni lehetett. A szelén oldott nátrium-szelenit formából való felszívódásának helye, 

kifejlett kültakaróval rendelkező nem táplálkozó halak esetében a kopoltyú, ahol a szelenit 

hatása először érvényesült. 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. 

Összességében levonható az a következtetés, hogy a szelén terhelés mérsékeltebb-

súlyosabb oxidatív stressz állapotot idézhet elő a fiatal pontyok szervezetében, amelyet 

azonban a biológiai antioxidáns rendszer, illetve ezen belül az általam vizsgált glutation redox 

rendszer, rövid távon hatékonyan eliminálni képes. Ennek eredményeképpen a szelén terhelés 

során klinikai tünetekkel járó toxikózis nem következett be. Megállapítható továbbá az is, 

hogy nem táplálkozó, növekedésben lévő egyedekben is mód van a vizekben oldott, esetleg 

extrém nagy mennyiségű szelén felszívódására, amelynek feltehető útja a kopoltyú.  

Az eredményekből továbbá az a következtetés vonható le, hogy 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. 

 



 131

A két vizsgált halfaj, az afrikai harcsa és a ponty azonos szelénterhelésre adott 

válaszreakcióit összehasonlítva megállapítható volt, hogy:  

(1) A lipidperoxidációs folyamatokat jelző MDA tartalom a pontyban erőteljesebb növekedést 

mutatott mindhárom vizsgált szövetféleségben a nátrium-szelenit azonos dózisára. Ennek a 

különbségnek a hátterében feltehetően a két vizsgált halfaj sejtmembránjainak eltérő zsírsav 

összetétele állhat, amelynek eredményeképpen eltérő mértékben érzékenyek az oxidatív 

hatásokra.  

(2) Az antioxidáns védőrendszer tagjai közül a GSH tartalomban a kopoltyú kivételével 

mindkét fajban azonos irányú és mértékű változásokat indukált a szelén terhelés. A 

kopoltyúban ugyanakkor a ponty esetében markánsabb és gyorsabban bekövetkező 

változásokat mértem. Ez az eredmény is alátámasztja előző feltevésemet, mely szerint a ponty 

szövetei érzékenyebbek az oxidatív károsodásokra, így azonos mértékű terhelésre a biológiai 

antioxidáns rendszer is érzékenyebben reagál. 

(3) A GSHPx aktivitása, amelynek kitüntetett szerepe van az antioxidáns védelemben, a 

kopoltyú- és az izomszövetben a pontyban, míg a májszövetben az afrikai harcsában mutatott 

azonos mértékű és időtartamú szelén terhelésre jelentősebb mértékű változásokat. A két halfaj 

oxidatív hatásokkal szembeni érzékenysége ezen eredmény szerint nemcsak a fajok, de az 

egyes szövetek között is megnyilvánul. 
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5. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

Dolgozatom szerkezetéből adódóan az egyes általam végzett kísérletek eredményeinek 

bemutatása után azok megbeszélése következett, így ebben a fejezetben kizárólag a 

kísérleteim eredményei alapján levonható végkövetkeztetéseket és új tudományos 

eredményeket kívánom bemutatni. 

 

Házityúk fajban nátrium-szelenit formájában történő szelénterhelés során, történjen az akár 

ivóvízben, vagy a takarmányba keverten, az állatok májának relatív tömege – a máj szelén-

koncentrációjának folyamatos emelkedése mellett – rövid időn belül jelentős mértékben 

megnőtt. 

Házityúk fajban az aktuális szükségletet jelentős mértékben meghaladó mennyiségű 

szervetlen vegyületként, vagy szerves formában, az állatok ivóvízébe, vagy a takarmányba 

keverve adagolt szelénkiegészítés rövid időn belül a takarmányfelvétel csökkenését idézte elő, 

amely az élőtömeg csökkenéséhez vezetett. Abban az esetben viszont, ha az éhezés a 

szükségletet jelentős mértékben meghaladó mennyiségű szelénfelvétellel és az ezzel járó 

stresszhatásokkal társult, a májban nem jelentkezett glutation-depléció, sőt a szelénterhelés 

kezdeti szakaszában a máj GSH szintje szignifikáns mértékű emelkedést mutatott. 

Az ivóvízben adagolt szervetlen szelénvegyületek (nátrium-szelenit, illetve nátrium-

szelenát) szubletális dózisainak házityúk faj esetében mutatkozó potenciális prooxidáns 

hatását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a májban rövid ideig tartó expozíció (96 óra) és a 

szelénterhelés következtében aktiválódó antioxidáns védelem hatására in vivo rendszerben 

még egy rendkívül érzékeny és specifikus mérési módszer (EPR spektroszkópia) 

alkalmazásával sem mutatható ki szignifikáns mértékű változás a máj stacioner szabad gyök 

mennyiségében. 

Az általam vizsgált két halfaj, az afrikai harcsa és a ponty azonos szelénterhelésre adott 

válaszreakcióit összehasonlítva megállapítottam, hogy a lipidperoxidációs folyamatok 

intenzitását jelző malondialdehid tartalom a pontyban erőteljesebb növekedést mutatott 

mindhárom vizsgált szövetféleségben (kopoltyú, máj, izom) a nátrium-szelenit azonos 

dózisára, melynek hátterében feltehetően a két vizsgált halfaj sejtmembránjainak eltérő 

zsírsavösszetétele, és ennek következtében az oxidatív hatásokkal szemben mutatott 

különböző mértékű érzékenysége állhat. 
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Az antioxidáns védőrendszer tagjai közül a redukált glutation tartalomban – a kopoltyú 

kivételével – mindkét halfajban azonos irányú és mértékű változásokat indukált a szelén-

terhelés. A kopoltyúban ugyanakkor a ponty esetében markánsabb és gyorsabban bekövetkező 

változásokat tapasztaltam. Ez az eredmény is alátámasztja előző feltevésemet, mely szerint a 

ponty szövetei érzékenyebbek az oxidatív károsodásokra, így azonos mértékű terhelésre a 

biológiai antioxidáns rendszer is érzékenyebben reagál. 

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. A két halfaj oxidatív hatásokkal szembeni 

érzékenysége ezen eredmény szerint nemcsak a fajok, de az egyes szövetek között is 

megnyilvánul. 

 

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 

koncentrációkban történő adagolásának hatását egyes szövetek glutation redox 
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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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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A szelén az állati szervezet számára esszenciális mikroelem. A szelenocisztein részeként 

számos enzim – így pl. a szelénfüggő glutation-peroxidázok – aktív centrumát alkotja, melyek 

kiemelkedő fontosságúak a biológiai antioxidáns védelemben. Szelenit formájában történő 

többletadagolásakor viszont egyes irodalmi adatok szerint oxigén szabad gyökök keletkeznek, 

valamint reakcióba lép a tiolokkal (pl. redukált glutation) szeleno-diglutationt képezve. 

Továbbá a szelénterhelés hatására megváltozik egyes enzimrendszerek működése, melyek 

befolyásolják a biológiai antioxidáns védelem mennyiségét és/vagy aktivitását. 

Dolgozatomban a szükségletet jelentős mértékben meghaladó szervetlen, illetve szerves 

szelénvegyületek gerinces gazdasági állatfajok (házityúk, afrikai harcsa, ponty) szervezetére, 

valamint kiemelten a biológiai antioxidáns védelem egyik kulcsfontosságú tagjának, a 

glutation redox rendszert alkotó vegyületek és enzimek mennyiségére, illetve aktivitására 

gyakorolt hatását vizsgáltam. A házityúk fajjal végzett vizsgálataim során célul tűztem annak 

felmérését is, hogy az eltérő kémiai formában adagolt szelénvegyületek (szelén-dioxid, 

nátrium-szelenit, nátrium-szelenát, szelénnel dúsított élesztő) azonos mennyiségei az általam 

vizsgált biokémiai paraméterekben előidéznek-e változásokat, illetve milyen irányban és 

mértékben változtatják meg azokat. 

A házityúk fajban hat kísérletben vizsgáltam a különbözőképpen (az ivóvízbe, vagy a 

takarmányba keverve) adagolt, a szükségletet jelentős mértékben meghaladó szervetlen, 

illetve szerves szelénvegyületek hatását. 

Az első két szelénterhelési kísérletet (4.1., 4.2. fejezet) extenzív körülmények között 

tartott, vegyes ivarú, kettős hasznosítású őshonos magyar sárga genotípusú csirkéken 

végeztem. A szervetlen szelénvegyületeket (szelén-dioxid, illetve nátrium-szelenit) az 

ivóvízben adagoltam. Az elvégzett kísérletek eredményeiből megállapítható, hogy az 

ivóvízben adagolt szervetlen szelénvegyületek szükségletet jelentős mértékben meghaladó 

dózisai extenzív fajta esetében, az aktuális táplálóanyag – és szelén – szükségletet 

folyamatosan el nem érő takarmányozás mellett, sem a szelén-dioxid (4.1. fejezet), sem pedig 

a nátrium-szelenit (4.2. fejezet) alkalmazásakor nem idéztek elő markáns változásokat a 

szervezet biológiailag aktív szelénvegyületeinek szintézisében (glutation-peroxidáz), illetve 

nem befolyásolták érdemben a lipidperoxidációs folyamatokat és a glutation redox rendszer 

működését. 

A harmadik,  szervetlen   szelénvegyületekkel  (nátrium-szelenit,  illetve  nátrium-szelenát) 
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végzett itatásos szelénterhelési kísérletemet (4.3. fejezet) fiatal intenzív tartási körülmények 

között tartott és nevelt Ross 308 brojler kakasokkal végeztem. A kapott eredmények alapján 

kijelenthető, hogy az alkalmazott kezelések, illetve szeléndózisok, intenzív tartási és 

takarmányozási körülmények között tartott brojler csirkék esetében az extenzív fajtához 

viszonyítva jelentősebb mértékű válaszreakciót indukáltak. A kísérletben alkalmazott két 

szelénvegyület hatása között is számottevő eltérést észleltem, amelynek feltételezett oka azok 

eltérő mértékű felszívódása és szervezeten belüli értékesülése. Az alkalmazott kezelések, bár 

a glutation redox rendszer, illetve a GSSG redukcióját támogató aszkorbinsav szintjén 

esetenként markáns változásokat idéztek elő, nem okoztak jelentős oxidatív stresszt a 

szervezetben, illetve az oxidatív hatásokat a biológiai antioxidáns rendszer gyorsan és 

hatékonyan közömbösítette. 

A negyedik, szervetlen szelénvegyületekkel (nátrium-szelenit, illetve nátrium-szelenát) 

végzett itatásos szelénterhelési kísérletemet (4.4. fejezet) az előzőekben ismertetett kísérlettel 

(4.3. fejezet) azonos módszer szerint végeztem, azzal a lényeges különbséggel, hogy jelen 

kísérlet során lehetőségem nyílt a szükségletet jelentős mértékben meghaladó szelénexpozíció 

hatására termelődő szabad gyökök mennyiségének EPR spektroszkópiával történő 

meghatározására. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott 

kezelések, illetve szelén dózisok, intenzíven tartott és takarmányozott brojler csirke esetében 

az extenzív fajtához viszonyítva jelentősebb mértékű válaszreakciót indukáltak. A két 

szelénforma hatása között is számottevő, bár a korábbi vizsgálatom (4.3. fejezet) során 

tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb eltéréseket észleltem. Ennek feltételezett oka, a korábban 

már jelzett genetikai különbségek mellett az egyes szelénvegyületek némiképp eltérő mértékű 

felszívódása és szervezeten belüli értékesülése, továbbá abban feltétlenül szerepet játszik a 

madarak kísérleti időszakot megelőző takarmányozása, ezen belül az antioxidáns ellátottsága 

is. Jóllehet az alkalmazott kezelések, bár a glutation redox rendszer, illetve a GSSG 

redukcióját támogató aszkorbinsav, szintjén esetenként markáns változásokat idéztek elő, nem 

okoztak jelentős oxidatív stresszt a szervezetben, illetve az oxidatív hatásokat a biológiai 

antioxidáns rendszer gyorsan és hatékonyan közömbösítette. Erre utal az is, hogy a viszonylag 

rövid ideig tartó expozíció (96 óra) és a szelénterhelés következtében fokozódó (különösen a 

glutation redox rendszer esetében tapasztalt) antioxidáns védelem hatására in vivo 

rendszerben – szemben az in vitro rendszerekben leírtakkal – nem volt kimutatható mértékű 

változás a máj stacioner szabad gyök mennyiségében. 

Az ötödik, immár a takarmányba kevert szerves szelénkészítménnyel (szelénnel dúsított 

élesztő) folytatott kísérletemet intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt TETRA H 
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kakasokkal végeztem (4.5. fejezet). Vizsgálataim eredményei alapján megállapítható, hogy a 

szervetlen szelénvegyületeknél kevésbé toxikusnak tartott, szerves szelénkészítménnyel is 

kiváltható toxikózis a vizsgálat során alkalmazott – a szervetlen formával azonos – 

dózisokkal, amelyek intenzív baromfi genotípus esetében jelentős válaszreakciót indukáltak. 

A két szeléndózis hatása között is számottevő, dózisfüggő eltéréseket észleltem úgy a klinikai 

tünetek (takarmányfogyasztás csökkenése, borzolt tollazat, depresszió) megjelenésében, mint 

a máj makroszkópos elváltozásai (pontszerű bevérzések) vonatkozásában. A hatások a 

korábban, ivóvízben adagolt szervetlen szelén készítmények azonos mennyiségéhez képest 

(4.3. és 4.4. fejezetek) is jelentősen súlyosabbak voltak. Ennek feltehető oka a különböző 

szelén vegyületek eltérő mértékű felszívódása és szervezeten belüli értékesülése. Miután 

viszont számos adat áll rendelkezésre azzal kapcsolatosan, hogy a szerves szelénvegyületek 

kevésbé toxikusak, így fel kell tételezni, hogy az eltérő mértékű, illetve súlyosabb hatások 

hátterében a szelén vízből, illetve takarmányból való felszívódása állhat. A toxikózisra utaló 

tünetek megjelenését követően az állatok szelénterhelése a kísérlet további időszakában 

csökkent ugyan a takarmányfelvétel drasztikus csökkenése miatt, de ennek ellenére a 

biokémiai paraméterek változása, feltehetően a szelenometionin szervezeten belüli 

metabolizmusa miatt, csak a klinikai tünetek megjelenéset követően 1-2 nappal később 

jelentkezett. Oxidatív stresszhatást a szervezetben a kezelés során csak a májban lehetett 

kimutatni. A vérplazmában, illetve a vvs. hemolizátumban, ha fel is lépnek időlegesen 

oxidatív hatások, azokat a biológiai antioxidáns rendszer gyorsan és hatékonyan 

közömbösítette. 

A hatodik, ugyancsak a takarmányba kevert szelenometioninnal, de alacsonyabb 

szelénkoncentrációval végzett kísérletemhez intenzív tartási körülmények között tartott és 

nevelt Ross 308 brojler kakasokat használtam (4.6. fejezet). A kezelés hatására az állatok 

átlagos napi takarmányfelvétele sokkal kisebb mértékű csökkenést mutatott, mint az előző 

kísérletben. A viszonylag rövid ideig (96 óra) tartó szelénterhelés sem a lipidperoxidációs 

folyamatok intenzitására utaló MDA tartalomban, sem a vizsgált klinikai kémiai paraméterek 

közül a jelentős mértékű szövetkárosodásra utaló enzimek (ALT, AST és LDH) aktivitásában 

nem idézett elő jelentős mértékű emelkedést, mely az antioxidáns védelmi rendszer fokozott 

működésére, illetve aktivitására vezethető vissza. 

A hetedik, ugyancsak a takarmányba keverve adagolt, de szervetlen szelénvegyülettel 

(nátrium-szelenit) folytatott kísérletemet intenzív tartási körülmények között tartott és nevelt 

TETRA H kakasokkal végeztem (4.7. fejezet). A szükségletet jelentős mértékben meghaladó 

nátrium-szelenit kiegészítések hatására az állatok átlagos napi takarmányfelvétele rövid időn 
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belül, jelentős mértékben csökkent, mely azonban elmaradt a szelenometioninnal végzett 

kezelés (4.5. fejezet) során tapasztaltaktól. A nátrium-szelenittel végzett kezelés hatására a 

máj malondialdehid koncentrációja – bár a kezelés teljes időtartama alatt meghaladta a 

kontroll csoportban mért értéket –, a szerves szelénkészítménnyel végzett kísérlettel 

ellentétben nem mutatott szignifikáns mértékű eltérést. A pair-fed kontroll csoportok májában 

a lipidperoxidációs folyamatok intenzitása ugyanakkor – a glutation redox rendszer csökkent 

mennyiségének és aktivitásának következtében – meghaladta mind a kezeletlen kontroll, mind 

pedig a kezelt csoportok esetében mért értékeket. Az éhezés következtében a pair-fed kontroll 

csoportok májában megfigyelhető volt a glutation-depléció, míg a nátrium-szelenittel kezelt 

csoportok esetében a kísérlet teljes időtartama alatt a máj redukált glutation koncentrációja 

meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket. Úgy tűnik, hogy amennyiben a csökkent 

takarmányfelvétel fokozott szelénfelvétellel társul, a májban a glutation-depléció nem 

következik be, ami a szelén toxikózis hatására a glutation szintézisében és/vagy 

oxidációjában, illetve az glutation-diszulfid redukciójában bekövetkező jelentős mértékű 

változásokat valószínűsít. 

A vizek jelentős mértékben megnövelt oldott szelénkoncentrációjának hatását két, 

hazánkban gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bíró halfaj esetében vizsgáltam. Mind 

az afrikai harcsa, mind pedig a ponty fajjal végzett szelénterheléses vizsgálataim során 

megállapítottam, hogy a víz oldott szeléntartalmának jelentős mértékű növekedése, (amely a 

hazai élővizek szelénkoncentrációját 10.000-szeresét is elérte), az általam vizsgált rövid 

időszak alatt (48 óra) átlagosan 10 cm testhosszúságú afrikai harcsa fajban, illetve 10-15 cm 

testhosszúságú másodnyaras 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 koncentrációjától függően, a kopoltyún 

keresztül felszívódva hatást gyakorol a szervezetben zajló lipidperoxidációs folyamatokra, 

illetve terheli a biológiai antioxidáns rendszeren belül az általam vizsgált glutation redox 

rendszert. 
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7. SUMMARY 
 

Selenium is essential trace element for animals. As part of selenocysteine, it is the active 

center of several selenoenzymes (eg. selenium-dependent glutathione peroxidases), which 

play important role in the biological antioxidant protection. However according to some 

previous data excess amount of selenite generates oxygen free radicals and reacts with thiol 

compounds such as reduced glutathione composing seleno-diglutathione. At high selenium 

concentration the activity of certain enzyme systems changes, which impairs the amount 

and/or activity of the biological antioxidant defense system. 

In my thesis I examined the effect of supranutritional inorganic and organic 

selenocompounds on some vertebrata (domestic fowl, African catfish, common carp), chiefly 

on the amount and activity of the glutathione redox system, an important part of the biological 

antioxidant protection. The aim of my trials done with domestic fowl was to compare the 

effect of the different selenocompounds (selenium-dioxide, sodium-selenite, sodium-selenate, 

selenium enriched yeast) applied in the same dose on the biochemical parameters. 

I’ve done six trials with domestic fowl to investigate the effect of differently supplied (in the 

drinking water or into the feed) supranutritional inorganic and organic selenocompounds. 

In my first two trials (Chapter 4.1. and 4.2.) I used native Hungarian Yellow genotype 

chickens. I distributed the inorganic selenocompounds (selenium-dioxide or sodium-selenite) 

in the drinking water. According to the results it can be concluded, that the applied 

supranutritional dose of inorganic selenocompounds in case of extensive type of domestic 

fowl didn’t have marked effect of the synthesis of biologically active selenoenzymes 

(glutathione peroxidase) and didn’t affect considerably the lipid peroxidation processes and 

the function of the glutathione redox system. 

In the 3rd trial (Chapter 4.3.) I used intensive type Ross 308 cockerels. I distributed the 

inorganic selenocompounds (sodium-selenite or sodium-selenate) in the drinking water. 

According to the results it can be concluded, that the applied doses and inorganic 

selenocompounds induced major response in case of intensive type than it was found in 

extensive type of domestic fowl. I found considerable differences between the applied forms 

of inorganic selenium, presumable due to the different rate of absorption and utilization. 

Although the applied treatments occassionally in case of glutathione redox system and the 

concentration of ascorbic acid caused marked alterations, didn’t cause remarkable oxidative 
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stress in the organism as well as the biological antioxidant system was able to eliminate 

rapidly and effectively the oxidative actions. 

My 4th trial (Chapter 4.4.) was similar to the before-mentioned trial, in this case I was able 

to measure the amount of free radicals being generated on account of supranutritional 

selenium supply by electron paramagnetic (EPR) spectroscopy. According to the results it can 

be concluded, that the applied doses and inorganic selenocompounds induced major response 

in case of intensive type than it was found in extensive type of domestic fowl. I found 

considerable, differences between the applied forms of inorganic selenium, although these 

differences were moderate than in the previous trial. The reasons of this finding were 

presumable the genetical differences, the different rate of absorption and utilization of the 

selenocompounds, and the pre-treatment feeding and antioxidant status. The applied 

treatments although on occassion in case of glutathione redox system and the concentration of 

ascorbic acid caused marked alterations, didn’t cause remarkable oxidative stress in the 

organism as well as the biological antioxidant system was able to eliminate rapidly and 

effectively the oxidative actions. This is affirmed by the amount of the stationary free radicals 

in the liver, which in contrast with the in vitro findings in this in vivo system didn’t elevate 

presumably due to the short exposition period (96 hours) and the improved antioxidant 

protection. 

I’ve done my 5th trial (Chapter 4.5.) with intensive type TETRA H cockerels. The feed of 

the treated group contained supranutritional organic selenium supplementation (selenium 

enriched yeast). According to the results it can be concluded, that selenomethionine, which is 

– according to the literature – less toxic than the inorganic forms, in the applied doses can 

lead to toxicosis in case of intensive type of domestic fowl. I observed between the effect of 

the two applied selenium doses remarkable, dose-dependent differences not only in the 

clinical signs (decrease of feed intake, ruffled feathering, depression) but also in the 

macroscopic alterations of the liver. These symptoms were much serious than those observed 

earlier (Chapter 4.3., 4.4.) as result of the selenium intake from the drinking water. The 

reasons of this finding were presumable the different rate of absorption and utilization of the 

organic and inorganic selenocompounds. Since – according to a number of literature – the 

organic selenocompounds are less toxic, I must admit that the cause of different toxic effect is 

the different absorption of selenium from the drinking water or from the feed. After the 

appearance of symptoms of toxicosis, the selenium exposition of animals decreased due to the 

reduced feed intake, the change of biochemical parameters – presumably because of the 

selenomethionine metabolism in the body – was obvious only 1-2 days later. During the 
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treatment oxidative stress was found only in the liver. Even if there were oxidative actions in 

the blood plasma and red blood cell hemolysate, the biological antioxidant system rapidly 

eliminated them. 

The 6th trial (Chapter 4.6.) was carried out with intensive type Ross 308 broiler cockerels. 

The treated group received selenomethionine supplemented feed, but in lower selenium 

concentration.  

The 7th trial (Chapter 4.7.) was carried out with intensive type TETRA H cockerels. The 

inorganic selenium (sodium-selenite) was mixed in the feed. The supranutritional amounts of 

sodium-selenite drastically decreased the average daily feed intake of animals in a short time, 

but this decrease was less than experienced in case of selenomethionine (Chapter 4.5.). As an 

effect of sodium-selenite the malondialdehyde concentration in liver exceeded that of the 

control ones, but this difference – in contrast with the selenomethionine treatment – was not 

significant. The intensity of lipid peroxidation processes in liver of the pair-fed control groups 

– due to the decreased amount and activity of glutathione redox system – was higher than in 

the untreated control and in the treated groups as well. Glutathione depletory effect of fasting 

occurred in liver of pair-fed control groups, while in the groups treated with sodium-selenite 

the reduced glutathione concentration exceeded the control ones during the whole experiment. 

It seems that if the reduced feed intake is associated with enhanced selenium intake, there is 

no glutathione depletion in the liver which indicates important changes in the synthesis and/or 

oxidation of glutathione and in reduction of oxidized glutathione due to the selenium toxicity. 

I investigated the effect of the highly elevated water-borne selenium concentrations on two 

freshwater fish species (African catfish and common carp), which have marked economically 

importance in Hungary. I observed that the increase of water-borne selenium concentrations 

(which was about 10.000 times higher than the Hungarian lakes) during the investigated 

period (48 hours) did not cause clinical signs of selenium toxicosis in young African catfish 

and common carp. According to the biochemical analyses it can be concluded, that depending 

on its concentration the high amount of water-borne selenium absorbed through the gill 

lamellae affects the lipid peroxidation processes, so burdens the antioxidant protection 

(glutathione redox) system. 
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M2. MELLÉKLETEK 
 
 
 
1. melléklet A tyúk fajjal végzett kísérletek során etetett takarmányok mért táplálóanyag 
tartalma 
 1. típusú brojler indító 

takarmánykeverék 
(4.1.3 és 4.1.4. fejezet) 

2. típusú brojler indító 
takarmánykeverék 
(4.1.5., 4.1.6. és 

4.1.7 fejezet) 
Szárazanyag (g/kg takarmány) 862,0 881,0 
Nyersfehérje (g/kg sz.a) 250,8 241,7 
Nyerszsír (g/kg sz.a) 26,1 35,6 
Nyersrost (g/kg sz.a) 47,8 48,7 
Nyershamu (g/kg sz.a) 5,9 6,0 
Nitrogénmentes kivonható anyagok  
(g/kg sz.a) 

 
669,4 

 
668,0 

 
 
2. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben az ivóvízben adagolt 
szelén-dioxiddal végzett kísérletben (4.1. fejezet) 
  

Vérplazma 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 

GSH – – 0,737 0,902 n.s -0,494 
GSHPx 0,737 0,902 – – n.s -0,650 
MDA n.s -0,494 n.s -0,650 – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 

GSH – – n.s n.s n.s n.s 
GSHPx n.s n.s – – n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 Kontroll SeO2 

GSH – – 0,789 0,441 -0,477 n.s 
GSHPx 0,789 0,441 – – n.s n.s 
MDA -0,477 n.s n.s n.s – – 
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3. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben az ivóvízben adagolt 
nátrium-szelenittel végzett kísérletben (4.2. fejezet) 
  

Vérplazma 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 

GSH – – 0,975 0,976 -0,604 -0,749 
GSHPx 0,975 0,976 – – -0,568 -0,776 
MDA -0,604 -0,749 -0,568 -0,776 – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 

GSH – – 0,753 0,948 n.s n.s 
GSHPx 0,753 0,948 – – n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit Kontroll Na-szelenit 

GSH – – n.s 0,414 n.s n.s 
GSHPx n.s 0,414 – – n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s – – 

 
 
 
 
4. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben az ivóvízben adagolt 
nátrium-szelenittel végzett kísérletben (4.3. fejezet) 

  
Vérplazma 

 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – n.s 0,606 0,755 0,468 n.s n.s 

GSHPx n.s 0,606 0,755 – – – n.s n.s n.s 
MDA 0,468 n.s n.s n.s n.s n.s – – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – 0,703 0,717 0,932 n.s 0,645 n.s 

GSHPx 0,703 0,717 0,932 – – – n.s 0,461 n.s 
MDA n.s 0,645 n.s n.s 0,461 n.s – – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – 0,542 0,530 0,507 n.s -0,444 n.s 

GSHPx 0,542 0,530 0,507 – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s -0,444 n.s n.s n.s n.s – – – 
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5. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben az ivóvízben adagolt 
nátrium-szelenittel végzett kísérletben (4.4. fejezet) 

  
Vérplazma 

 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – 0,833 n.s 0,901 n.s n.s n.s 

GSHPx 0,833 n.s 0,901 – – – -0,665 n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s -0,665 n.s n.s – – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – n.s 0,663 0,849 n.s n.s n.s 

GSHPx n.s 0,663 0,849 – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s n.s n.s – – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
Kontroll Na-

szelenit 
Na-

szelenát 
GSH – – – 0,720 0,791 n.s n.s n.s n.s 

GSHPx 0,720 0,791 n.s – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s n.s n.s – – – 

 
 
6. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben a takarmányba magasabb 
koncentrációban kevert szelenometioninnal végzett kísérletben (4.5. fejezet) 

  
Vérplazma 

 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
GSH – – – 0,965 0,831 0,927 n.s n.s n.s 

GSHPx 0,965 0,831 0,927 – – – n.s 0,560 n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s 0,560 n.s – – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
GSH – – – 0,674 n.s 0,809 n.s -0,461 n.s 

GSHPx 0,674 n.s 0,809 – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s -0,461 n.s n.s n.s n.s – – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
Kontroll Sel-Plex 

1 
Sel-Plex 

2 
GSH – – – 0,600 0,543 0,573 0,501 n.s n.s 

GSHPx 0,600 0,543 0,573 – – – 0,469 n.s n.s 
MDA 0,501 n.s n.s 0,469 n.s n.s – – – 
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7. melléklet Az antioxidáns rendszer vizsgált mutatói közötti kapcsolat szorosságát mutató 
korrelációs koeffíciens (r) alakulása (P<0,05) a különböző szervekben a takarmányba 
alacsonyabb koncentrációban kevert szelenometioninnal végzett kísérletben (4.6. fejezet) 

  
Vérplazma 

 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

GSH – – – 0,954 0,937 0,923 n.s n.s n.s 
GSHPx 0,954 0,937 0,923 – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s n.s n.s – – – 

  
 Vörösvérsejt hemolizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

GSH – – – 0,614 0,508 0,595 n.s n.s n.s 
GSHPx 0,614 0,508 0,595 – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s n.s n.s n.s n.s n.s – – – 

  
 Máj homogenizátum 
 GSH GSHPx MDA 
 Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed Kontroll Sel-Plex Pair-fed 

GSH – – – n.s 0,426 n.s n.s -0,668 n.s 
GSHPx n.s 0,426 n.s – – – n.s n.s n.s 
MDA n.s -0,668 n.s n.s n.s n.s – – – 
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12. melléklet Az akváriumok vizének tervezett és mért szelénkoncentrációja a különböző hal 
fajokkal végzett kísérletekben  
 Tervezett 

szelénkoncentráció 
(mg/l) 

Mért 
szelénkoncentráció 

(mg/l) 

Visszanyerés 
(%) 

Afrikai harcsa fajjal végzett kísérletekek 
alacsonyabb vízben oldott szelénkoncentrációkkal végzett kísérlet (4.8.1. fejezet) 

 
Kontroll 

  
<0,002 

 

Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

 
0,30 

 
0,23 

 
76,66 

I 1,5 (1,5 mg Se/l) 1,50 1,26 84,00 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 3,00 2,29 76,33 
Nátrium-szelenát 
A 0,3 (0,3 mg Se/l) 

 
0,30 

 
0,27 

 
90,00 

A 1,5 (1,5 mg Se/l) 1,50 1,25 83,33 
A 3,0 (3,0 mg Se/l) 3,00 2,85 95,00 

magasabb vízben oldott szelénkoncentrációkkal végzett kísérlet (4.8.2. fejezet) 
 
Kontroll 

  
<0,002 

 

Nátrium-szelenit 
I 6,0 (6,0 mg Se/l) 

 
6,00 

 
5,25 

 
87,50 

Nátrium-szelenát 
A 6,0 (6,0 mg Se/l) 

 
6,00 

 
5,60 

 
93,33 

Ponty fajjal végzett kísérletekek 
alacsonyabb vízben oldott szelénkoncentrációkkal végzett kísérlet (4.9.1. fejezet) 

 
Kontroll 

  
<0,002 

 

Nátrium-szelenit 
I 0,3 (0,3 mg Se/l) 

 
0,30 

 
0,24 

 
80,00 

I 1,5 (1,5 mg Se/l) 1,50 1,33 88,66 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 3,00 2,42 80,66 

magasabb vízben oldott szelénkoncentrációkkal végzett kísérlet (4.9.2. fejezet) 
 
Kontroll 

  
<0,002 

 

Nátrium-szelenit 
I 3,0 (3,0 mg Se/l) 

 
3,00 

 
2,53 

 
84,33 

I 6,0 (6,0 mg Se/l) 6,00 5,54 92,33 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Kutatatásaimhoz, melyek jelen disszertáció alapját jelentették nagyon sok segítséget kaptam, 

melyeket ehelyen szeretnék megköszönni. 

Legelőször köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Mézes Miklósnak (SZIE-MKK, 

Takarmányozástani Tanszék), aki a vizsgálataimmal kapcsolatban rendkívül sok és hasznos 

javaslattal, tanáccsal látott el. 

Nagyon köszönöm Pálvölgyiné Györkös Elvirának (SZIE-MKK, Takarmányozástani 

Tanszék) a házityúk fajjal folytatott kísérletek, illetve Csorbai Balázsnak és Hegyi 

Árpádnak (SZIE-MKK, Halgazdálkodási Tanszék) a különböző hal fajokkal végzett 

kísérletek kivitelezésében nyújtott segítségét. 

Köszönöm Balláné dr. Erdélyi Márta és Kovács-Weber Mária kolléganőim segítségét, 

melyet tanszékünk biokémiai laboratóriumában a különböző biokémiai vizsgálatok 

lebonyolításában nyújtottak. 

Köszönöm Dr. Jakus Juditnak és Stadler Krisztiánnak (Magyar Tudományos Akadémia 

Kémiai Kutató Központ Kémiai Intézet Biooxidációs Csoport), hogy elvégezték a májszövet 

stacioner szabad gyök tartalmának elektron paramágneses rezonancia spektroszkópiával 

történő vizsgálatát. 

A takarmányok wendee-i analízisét tanszékünk laboratóriumában Varsányi Mónika 

kolléganőm végezte, míg a takarmányok, az akváriumok vizének és a májszövetek 

szeléntartalmának meghatározása Dr. Persich Kálmán vezetésével a SZIE-MKK Központi 

Laboratóriumában történtek, amelyekért szintén köszönettel tartozom. 

Végezetül köszönöm családomnak, feleségemnek és kisfiamnak az általuk nyújtott 

támogatást, megértést és türelmet. 


