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„Minden élő, ami a Föld törékeny ege alatt él, bi-
zonyos értelemben rokon. Megszületett, mozog, táp-
lálkozik, szaporodik és elpusztul. A tigrisnek és a 
gerlének, minden kis virágnak és csúf békának, a 
majd férfivá érő, futkosó gyermeknek, bár még 
ismeretlen módon, testvére a szalamandra. Ha az 
emberiség továbbra is tűri, hogy egész fajok pusz-
tuljanak ki, akkor előbb vagy utóbb mi is az ő sor-
sukra jutunk.” 

 
(Világ Vadvédelmi Alap) 

 
 

1. BEVEZETÉS 

1901-ben született az első tanulmány arról, hogy a tojások környezetszennyező 
vegyszerekkel való helyi kezelése kedvezőtlenül hat a madarak embrionális fej-
lődésére (FÉRÉ, 1990). Féré megfigyelései szerint az embrionált tyúktojásokon 
oldószerekkel, valamint gyógyszerként is használt vegyszerekkel (pl. morfium és 
nikotin) végzett kezelés hatására embriotoxicitás és fejlődési rendellenességek lép-
hetnek fel. Egy másik korai tanulmányban DEAKIN és ROBERTSON (1990) beszá-
moltak arról, hogy a külsőleg gyógyhatású higanytartalmú kenőccsel kezelt tyúkok-
nál jelentősen csökkent a tojások keltethetősége. A higany bejutott a tollakból a to-
jásokba, és a fejlődés harmadik napja előtt embrióelhalást okozott. Mindezt a ké-
sőbbiekben alátámasztották azok a kísérletek is, amelyek során tojásokat kis 
mennyiségű higanytartalmú kenőccsel kentek be. Egy további, szintén korai tanul-
mányban kimutatták, hogy a keltetőgépben a tojások fertőtlenítésére használt for-
maldehid gázok a szokásosnál nagyobb mennyiségben mérgező hatásúak a csirke-
embriókra (INSKO et al., 1990).  

A XX. század 50-es éveitől kezdődően a madár-ökotoxikológiai vizsgálatok első-
sorban a vegyi anyagok két nagyobb csoportjára irányultak: a peszticidekre és az 
olajszármazékokra. A peszticidek közül legkiterjedtebben a DDT-vel, a fenoxisav-
származékokkal és az organofoszfátokkal foglalkoztak. A kőolajszármazékokkal 
végzett megfigyelésekre és kísérletekre alapozva megállapítást nyert, hogy a te-
nyészidőben a vízimadarak melltájéki tollazatára, lábára, valamint fészekanyagaira 
kerülő szubletális mennyiségű olaj a tojásokba juthat, ami csökkenti a keltethető-
séget. Kísérletekkel kimutatták azt is, hogy egyes nyers és tisztított olajok különbö-
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ző madárfajok tojásainak felszínére juttatva már 1–10 µl-es mennyiségben is emb-
rióelhalást vagy fejlődési rendellenességeket és növekedésbeli visszamaradást okoz-
nak (HOFFMAN, 1978). Ezek a megfigyelések elsők között demonstrálták a madár-
tojások rendkívüli érzékenységét az olajszennyeződéssel szemben, és bebizonyítot-
ták, hogy a fészkeikre visszatérő, olajjal szennyeződött madarak embrióinál gyakor-
latilag elkerülhetetlen az elhalás vagy az alakbeli rendellenesség (HOFFMAN, 1990). 

Sajátos anyagcsere-vonatkozásaik következtében (kisebb máj, intenzívebb anyag-
csere, a vizeletben lévő anyagok potenciális reabszorpciója a kloakában) a madarak 
szervezete érzékenyebben reagál a xenobiotikumokra, mint az emlősöké. Ez nem-
csak azt jelenti, hogy a madarak a kemizáció által egyik leginkább fenyegetett cso-
portot alkotják, hanem azt is, hogy ugyanakkor a környezetszennyeződés igen érzé-
keny bioindikátorai. A vízimadarak esetében ez a kijelentés fokozottan érvényesül, 
hiszen a szintetikus vegyszerek, a nehézfémsók, a nitritek elsősorban a tavakban és 
a folyókban, valamint a lefolyástalan területeken halmozódnak fel (PÉCZELY, 1987). 

A madárembrió az emlősembriótól eltérően az anyaméhen kívül fejlődik, bizony-
talan és állandóan változó körülmények között. A tojás egy élő önfenntartó (klei-
doikus) rendszer, amelyben az anyai szervezet befolyásától és támogatásától függet-
lenül zajlik az embriogenezis. A tojásba bejutó bármely toxikus vagy teratogén anyag 
a fejlődés egésze alatt a tojásban marad, abból nem választódik ki (ROMANOFF és 
ROMANOFF, 1972). Mivel az embriogenezis az anyai szervezeten kívül zajlik, a ma-
dárembrió alkalmas modellnek tekinthető a kémiai anyagok toxikus és ezen belül 
teratogén hatásának vizsgálata szempontjából, amelynek segítségével a vizsgált 
anyag közvetlenül kifejtett hatását tanulmányozhatjuk. 

A madártojásokkal végzett ökotoxikológiai vizsgálatok során többféle kezelés-
módot alkalmaznak. Legismertebb az injektálás, amelynek lényege, hogy a mészhé-
jon keresztül a tojásba juttatják a vizsgálni kívánt anyagot. Az injektálás történhet a 
fehérjébe vagy a szikbe, de legcélszerűbb a légkamrába, mivel ez nem okoz mecha-
nikai sérülést sem az embrióban, sem a tojásalkotókban (szik és fehérje). A tojások 
bekenése elsősorban az olajszármazékok, a permetezés és a fürösztés pedig a 
peszticidek esetében alkalmazott kezelési mód. Ez utóbbi módszerekkel jól mo-
dellezhetők a gyakorlatban előforduló szerhatások, az injektálástól eltérően azonban 
kevésbé kivitelezhető a pontos adagolás (VÁRNAGY, 1985). 

A dolgozatban vizsgált policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) és nehézfém 
vegyületek madarakra gyakorolt hatását korábban más szerzők is tanulmányozták, 
ám ezek a vizsgálatok elsősorban takarmánytoxikológiai jellegűek voltak, vagyis a 
vizsgált anyagok hatását takarmánnyal és ivóvízzel a szervezetbe juttatva mérték fel 
(EDENS és GARLICH, 1983; EL-SEBAI et al., 1994; HOFFMAN et al., 1985; VODELA 
et al., 1997) posztnatális korú (növekedésben lévő vagy adult) állatokon. Az emb-
riogenezis során az embriót érő hatásokról kevés tanulmány született (BRUNSTRÖM 
et al., 1990; HOFFMAN és GAY, 1981). Ezekben a vizsgálatokban a PAH-vegyületek 
toxikus (letális és teratogén) hatását különböző madárfajok inkubált tojásain tanul-
mányozták, a kapott adatok és a dolgozat eredményeinek összehasonlítása során kö-
rültekintéssel kell eljárni, mivel a vizsgálatok kivitelezésében kisebb különbségek 
mutatkoznak. Az előzőekben említett szerzők az inkubáció 3–4 napján, vagyis a fej-
lődés kezdeti időszakát – az érzékeny citotipikus szakaszt megkerülve – kezelték a 
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tojásokat. Vivőanyagként pedig mogyoróolajat alkalmaztak, illetve az egyes PAH-
vegyületek hatását nyersolajban oldva vizsgálták. 

Dolgozatomban három policiklusos aromás szénhidrogén-vegyület (benz(a)pirén, 
benz(k)fluorantén, fluorantén) és három nehézfém (króm, ólom, kadmium) hatását 
vizsgáltam a modellként választott házityúk, valamint vadkacsa embriókon. Ezek a 
vegyületek a magyar felszíni vizekben kivétel nélkül megtalálhatók mint különféle 
ipari tevékenységek származékai. A vadkacsa a vízi ökoszisztémára és a magyar 
faunára igen jellemző réceféle, a többi récével egy rendszertani kategóriába tarto-
zik, de nem védett faj. 

 
Vizsgált anyag Szennyezőforrás Hatása élő szervezetekre 

Kadmium (Cd-szulfát) fémkohászat, galván-, 
kerámia-, festék- és vegyipar, 
atomreaktorok 

növekedési ráta csökken, májkárosodás 
(fibrózis - nekrózis), vesekárosodás 
(elfajulás - elhalás), here és petefészek 
atrófia, magas vérnyomás, csontosodási 
zavarok, sterilitás, „B1” karcinogén 

Króm (Cr-oxid) bőr-, galván-, festék-, 
színezék-, papír-, üveg-, 
kerámia-, textilipar 

vese- és májkárosodás, fekélyképződés 
(kontakt dermatitisz), szívkeringési 
rendszer zavarai, reprodukciós zavarok, 
embriótoxikus és teratogén hatás,  
„A” karcinogén 

Ólom (Pb-acetát) színezék-, papír-, textil-, 
festék-, nyomdaipar, 
bányászat, 
(gépkocsiforgalom) 

anémia (vvs membrán károsítása), köz-
ponti idegrendszer-károsodás (endotelká-
rosodás), perifériás idegkárosodás, máj-
károsodás (elfajulás - elhalás), vesekáro-
sodás (elfajulás - elhalás), növekedési 
zavar, vetélés „B2” karcinogén 

Benz(a)pirén 
Benz(k)fluorantén 
Fluorantén 

nyers- és kőolajszármazékok, 
szerves anyagok tökéletlen 
égése, 
kipufogógázok, 
cigarettafüst 

elhullás, reprodukciós zavarok, fejlődési 
és növekedési retardáció, endokrin funk-
ciók megváltozása, fejlődési rendellenes-
ségek, viselkedési zavarok, vérparamé-
terek változása, máj- és vesebetegségek, 
hipothermia, testtömeg csökkenése, popu-
lációs szintű változások 

 
A dolgozatban részletesen beszámolok a hat vegyület által kiváltott toxikus (le-

tális és teratogén) hatásról a két vizsgált fajon, kiemelve a korai embrionális fej-
lődés folyamán fellépő hatásokat, amelyeket más szerzők nem írtak le, mivel a tojá-
sok kezelését rendszerint az inkubáció 3–4. napján vagy annál később végezték. Cé-
lom annak a megállapítása volt, hogy a vizsgált vegyületek az embriogenezis mely 
időpontjában hatnak és milyen mértékű elhalást okoznak, valamint milyen fejlődési 
elváltozásokat okozhatnak. Az inkubáció első 10 napjában megvizsgáltam az emb-
riók növekedésére gyakorolt hatást is. 

A keltethetőségi vizsgálat során tanulmányoztam az állatok életképességét, vala-
mint a vizsgálati anyagok keltethetőségre gyakorolt hatását. A kikelt és életképes-
nek tűnő egyedek esetében további vizsgálatokat végeztem funkcionális eltérések 
feltárása céljából. Ezek során a májra vonatkozó szövettani, valamint a vért érintő 
laboratóriumi diagnosztikai (alkalikus foszfatáz enzimaktivitás, hematokrit érték) 
vizsgálatokat hajtottam végre.  
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A xenobiotikumok tojásba való bejutásának egyik igen jelentős akadálya a tojás 
mészhéja, amelynek fizikai paraméterei közül a porozitás, a pórusméret és -eloszlás 
számottevően befolyásolják a bejutási folyamat mennyiségi és minőségi jellemzőit. 
Nemcsak az egyes madárfajok, hanem egy adott fajon belül az egyes egyedek to-
jáshéjának, sőt ugyanazon egyed egymást követő tojásainak porozitása is jelentősen 
különbözhet, ami több tényező függvénye (héjképződés alatti hőmérséklet és fény-
viszonyok, takarmányozás/táplálkozás, egészségi állapot, napszak stb.). A vizsgá-
latokban szereplő tojások héjának morfológiai vizsgálatával célom volt megállapí-
tani, hogy van-e jelentős különbség a tojóhibrid tojásainak, illetve a vadkacsa tojá-
sok héjának porozitása, póruseloszlása között. Ezzel nemcsak a héjon való anyag-
átjutás lehetőségeiről kaphatunk információt, hanem arról is, hogy milyen különb-
ségek vannak a két faj tojáshéjának porozitása között. Így eldönthető, hogy szolgál-
hat-e megfelelő modellként a tyúktojás a disszertációban szereplő módszerű ökoto-
xikológiai vizsgálatokban, ha a szaporodás szezonalitása miatt nem áll rendelke-
zésre vadkacsa vagy más vadonélő faj tojása.  

A hat vizsgált anyag egyenkénti méreghatásának megállapítását követően egy 
PAH-vegyület (benz(a)pirén) és egy nehézfém (króm) együttes méreghatását is ta-
nulmányoztam a már említett vizsgálati szempontok alapján. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A madarakkal, illetve azok tojásaival végzett ökotoxikológiai vizsgálatok nagyobb 
számban csak az 1970-es években kezdődtek meg, és a rohamosan terjedő környe-
zetszennyezés következtében egyre nagyobb lett a tudományos igény az ilyen tanul-
mányok iránt. 

A madár-ökotoxikológiai szakirodalom kiemelten foglalkozik egyes vegyületcso-
portokkal, mint pl. a különböző olajokkal és oldószerekkel, az inszekticidekkel, a 
herbicidekkel, a fungicidekkel, az egyes nehézfémekkel. A vizsgálatok nagyobbik 
részét ivarérett madarakon végzik, de jelentős számban vizsgálják a növekedésben 
lévő egyedekre gyakorolt hatásokat is. Ezzel szemben kevés tanulmány született az 
éppen kikelt napos állatokat, illetve az inkubált tojásban fejlődő embriókat érő hatá-
sokról. Ezek vizsgálata szintén fontos, mert azok a szennyezőanyag-koncentrációk, 
amelyek az adult madarak egészségi állapotát nem befolyásolják, csökkenthetik a 
tojások termékenységét és a fiókák túlélési képességét (TRUST et al., 2000). 

A növésben lévő és adult madarakat elsősorban etetéses és ritkább esetben itatá-
sos kísérletekbe vonják, amelyek során a táplálékba (takarmányba és ivóvízbe) ke-
rülő szennyezőanyagok hatását modellezik. Az embrionális fejlődés során fellépő 
hatásokat indirekt módon, az anyai szervezet kezelésével (anya-utód útvonal), vagy 
közvetlenül a tojások inkubáció előtti, illetve alatti expozíciójával vizsgálják.  

A következőkben csak a madarak vonatkozásában ismertetem a dolgozatban 
vizsgált három nehézfémről és három PAH-vegyületről eddigiekben született és ál-
talam megismert kutatási eredményeket. Mivel az előkísérlet során a PAH-vegyü-
letek esetében vivőanyagnak szánt könnyű fehér olaj hatását is megvizsgáltam, rö-
viden kitérek az egyes olajszármazékokkal kapcsolatos vizsgálati eredményekre is. 
Ebből kiderül, hogy mennyire kevés adat áll rendelkezésre az inkubációs időszak 
alatt kifejtett hatásukról. A poliaromás szénhidrogének adult madarakra gyakorolt 
hatását is csak kevesen vizsgálták, embrionális adat is csupán 1-2 szerzőtől áll ren-
delkezésre.  

Mivel a dolgozatban alkalmazott kezelési módszereket (a tojások injektálása és 
fürösztése során az embriót érő direkt hatások mérése) elsősorban peszticidek öko-
toxikológiai vizsgálata során alkalmazzák elterjedten, a tárgyalt három nehézfém és 
három poliaromás szénhidrogén vonatkozásában az irodalmi adatok legnagyobb 
része nem pontosan e módszerekkel született.  
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2.1. Olaj 

A madártojásokkal végzett ökotoxikológiai vizsgálatok során az erősen lipofil tu-
lajdonságú vegyületeket célszerűbb olajos közegben a tojásokra, illetve tojásokba 
juttatni. Sok problémát okoz azonban az, hogy a különböző olajszármazékok toxi-
citása igen jelentős lehet. BRUNSTRÖM et al. (1990) a mogyoróolaj és lecitin meg-
felelő arányú keverékét ajánlja e célból. Az orvosi ásványolajat vagy más néven 
könnyű fehér olajat is elterjedten alkalmazzák laboratóriumi embriológiai vizsgá-
latok során, bár leginkább emlősök esetében. HARTUNG (1965) ezt az olajszármazé-
kot embrionált vadkacsa tojásokon vizsgálva magas embrióhalandóságot és gyenge 
keltethetőséget tapasztalt. A könnyű fehér olaj általam vizsgált embriótesztelt vál-
tozatára vonatkozóan irodalmi adatokat nem találtam. 

2.2. Nehézfémek 

2.2.1. Ólom 

BLUS et al. (1999) tundra hattyúkat (Cygnus columbianus) vizsgálva megállapítot-
ták, hogy a vonuló hattyúk akár halálos mennyiségű ólmot is felvehetnek szedi-
mentum és vízi vegetáció fogyasztásakor. A bányászati és kohászati tevékenységből 
származó ólom hatására a hattyúk vérének ólomkoncentrációja elérte a 3,3 µg/g-ot. 
A szennyezett területeken talált legyengült hattyúk vérének hematokrit és hemoglo-
bin szintje szignifikáns csökkenést mutatott. Azoknál a hattyúknál, amelyeknél egy-
értelműen megállapítható volt az ólommérgezés, a vérben 1,3–9,6 µg/g, míg a máj-
ban 6–40 µg/g ólomkoncentrációt mutattak ki. 

Napos amerikai vércse (Falco sparverius) fiókákat 10 napon át etettek 25, 125, 
illetve 625 mg/kg töménységű ólomporral kukoricaolajba keverve. A legnagyobb 
dózisú csoportban 6 nap után az állatok 40%-a elhullott. A 10. nap után a két na-
gyobb dózis hatására szignifikáns csökkenést (14–31%) tapasztaltak a hematokrit 
értékekben. Az egyes szövetekben való felhalmozódás mértéke csökkenő sorrend-
ben a következő volt: vese > máj > agy. 

Összességében az ólom hatására mért biokémiai és hematológiai változások a 
fiókák esetében nagyobb mértékűek voltak, mint amelyekről más szerzők beszá-
moltak a faj adult egyedeinek, illetve fiatal ivarérett példányainak vonatkozásában 
(HOFFMAN et al., 1985). 

OCHIAI et al. (1993) 19 nagy liliknél (Anser albifrons) ólomlövedék következté-
ben kialakult szubakut ólommérgezést állapítottak meg. A májak ólomkoncentrá-
ciója 6,9–67,7 mg/kg nedves tömeg volt. Az állatok májában epeszíneződésű foltok 
jelentek meg, a hisztológiai vizsgálat pedig a Kupffer-sejtek hemosziderózisát és a 
hepatociták epeszínű pigmentációját mutatta ki. 

ÁKOSHEGYI (1994) vizsgálta az intenzíven vadászott vadkacsás területek ólom-
sörét-szennyezettségét, a területeken élő szárnyasok ólomexpozícióját, valamint ez-
zel összefüggésben az ólommérgezés gyakoriságát és a szövetek ólomtartalmát. 
Összefüggést talált a terület szennyezettsége és a lenyelt sörétek gyakorisága között. 
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A zúzógyomorban található sörétek alapján e területeken a vadkacsák 44%-a ólom-
mérgezés veszélyének van kitéve. A máj ólomtartalmának vizsgálata azt mutatta, 
hogy a még repülő (lőtt) állatoknak 18%-a, az elhullottaknak pedig 68%-a ólom-
mérgezésben szendved (Pb > 6 mg/kg). 

EDENS és GARLICH (1983) vizsgálatai alapján megállapítást nyert, hogy a japán 
fürj tojók jóval érzékenyebbek az ólom-acetát reprodukciót gátló hatására, mint a 
Leghorn tojók. Szignifikánsan csökkent a tojástermelése azoknak a fürjeknek, ame-
lyek a keléstől kezdve 1 mg/kg ólmot kaptak a takarmányba keverve, míg ennek  
10-szerese (10 mg/kg) idézett csak elő tojástermelés-csökkenést azokban a fürjek-
ben, amelyek az ivarérettség kezdetétől kaptak ólomkezelést. A Leghorn tojók to-
jástermelésében csak 200 mg/kg takarmánydózis felett mutatkozott csökkenés. Az 
ólom etetését a tyúkok esetében akkor kezdték, amikor a tojóállomány 80%-ánál 
beindult a termelés.  

EL-SEBAI et al. (1994) egyéves New-Hampshire tojóállományt etettek 6 héten át 
500, 1000 és 1500 mg/kg ólomacetáttal a takarmányba keverve. A legnagyobb dó-
zis hatására a tojástermelés 13,33%-kal, a keltethetőség 8,38%-kal csökkent. Mind-
ezek mellett, bár nem szignifikáns mértékben, csökkent a tojások termékenysége és 
tömege is. 

A talajvizekben megtalálható vegyszerek hatását vizsgálták brojler tenyésztyú-
kokon egy itatásos kísérletben (VODELA et al., 1997). A tyúkoknak adott ivóvíz az 
alacsonyabb dózisú csoportban a következő elemeket és vegyületeket tartalmazta:  
0,8 mg/kg arzén, 1,3 mg/kg benzén, 5,1 mg/kg kadmium, 6,7 mg/kg ólom és  
0,65 mg/kg triklóretilén. A nagyobb dózisú csoportban az állatok a felsorolt értékek 
10-szeresét kapták. A kezelés hatására a nagyobb dózis csoportban szignifikánsan 
csökkent a tyúkok ivóvízfogyasztása, míg a takarmányfogyasztás egyik csoportban 
sem maradt el a kontrollhoz viszonyítva. A vízben lévő vegyi anyagok koncentrá-
ciójának növekedése és a tyúkok testtömegének csökkenése között lineáris kapcso-
latot mutattak ki. A kisebb dózis hatására szignifikánsan csökkent a tyúkok tojás-
termelése és a tojások tömege, valamint nőtt az embrióhalandóság. Az eredmények 
azt mutatták, hogy a tyúkok reproduktív funkcióit kedvezőtlenül befolyásolja a ve-
gyi szennyeződést tartalmazó ivóvíz fogyasztása. 

A víziszárnyasok az üledékből is számottevő mennyiségű toxikus anyagot fo-
gyaszthatnak el. HOFFMAN et al. (2000) 6 héten át ólommal szennyezett üledék ha-
tását vizsgálta kanadai ludak (Branta canadensis) kelés utáni fejlődésére. A napos 
ludak takarmányába 12, 24, illetve 48% szennyezett üledéket kevertek. A legkisebb 
dózis csoportban a vér átlagos ólomkoncentrációja 0,68 µg/ml volt. A 24%-os 
kiegészítés hatására az átlagos ólomkoncentráció a vérben tovább emelkedett  
(1,61 µg/ml), valamint csökkent a hematokrit, a hemoglobin és a plazma protein 
érték. A legnagyobb dózis hatására a vér átlagos ólom koncentrációja 2,52 µg/ml-re 
nőtt, az állatok 22%-a elhullott, a növekedési erély csökkent. Ebben a csoportban a 
máj ólomtartalma 6,57 µg/g volt, és kétszeresére nőtt a hepatikus lipid peroxidáció. 

HEINZ et al. (1999) egyértelmű dózisfüggőséget mutattak ki a vadkacsák által el-
fogyasztott takarmány ólomkoncentrációja valamint a vér és a máj ólomtartalma 
között. A 24%-ban a takarmányhoz kevert ólommal szennyezett üledék hatására a 
vadkacsák vérének átlagos ólomkoncentrációja 6,1 µg/g, a májé pedig 28 µg/g volt.  
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ABU-SINNA et al. (1991) 3 napos embrionált tyúktojásokat injektált 0,03, 0,05 és 
0,1 mg ólom-nitráttal. Az embriók májait az inkubáció 9., 12. és 18. napján vizs-
gálták. Mindegyik kezelési csoportra jellemző volt a májsejtsorok rendezetlensége, 
az abnormálisan megnagyobbodott szinuszoidok, valamint az extenzív sejtelhalás. 
Az ólomkezelés hatására az embriók hepatocitái vakuolizálódtak és kicsi, rendelle-
nes, sötétre festődött nukleuszokat tartalmaztak. Minden kezelési csoportban az 
ólom hatására megnőtt a vizsgált enzimek (alkalikus és acidikus foszfatáz, AST, 
ALT) aktivitása. A 9 napos embriók májának alkalikus foszfatáz enzim aktivitása a 
legalacsonyabb dózis csoportban is szignifikáns növekedést mutatott. Ugyanez a 
dózis az idősebb embriók májának ALP-aktivitását nem befolyásolta számottevően. 

A Taiwanon honos tsaiya kacsa tojóit 3 hónapon át napi 10, illetve 20 mg/ttkg 
ólommal kezelték, amit az állatok zselatinkapszula formájában kaptak. Az ólom-
kezelés nem gyakorolt hatást az állatok testtömegére, és Pb-intoxikációra utaló jele-
ket sem észleltek. Mindkét dózis hatására azonban emelkedett a vér, a máj, a vese 
és a zúzógyomor ólomtartalma, míg a combizomzatban ez csak a nagyobb dózis ha-
tására következett be. Az ólomexpozíciót követően a májban és a vesében nagyobb 
mennyiségű ólom raktározódott, mint a zúzógyomorban és a combizomzatban. Az 
ólommal kezelt kacsák tojásainak héjában és a szikben szignifikánsan több ólmot 
találtak, mint a kontroll tojásokban, ugyanakkor ez a felhalmozódás az albumenre 
nem volt jellemző (JENG et al., 1997). 

MORGAN et al. (1975) keléstől számítva 5 héten át ólom-acetátot etettek fürjekkel a 
takarmányba keverve, 10, 100, 500 és 1000 mg/kg koncentrációban. Az 500 és az 
1000 mg/kg-os dózisú csoportban a fürjek testtömege szignifikánsan elmaradt a kont-
rollhoz képest, és a vérük hemoglobin-tartalma is csökkent. A legnagyobb dózis hatá-
sára 4 és 5 hetes kor között csökkent a vér hematokrit értéke. Az 5 hetes kezelést kö-
vetően csökkent a testis mérete is az 1000 mg/kg ólommal kezelt csoportban. 

EDENS et al. (1976) a takarmánnyal bevitt ólom-acetát reprodukciós teljesítmény-
re gyakorolt hatását vizsgálták japán fürjeken. Az állatokat keléstől 6 hetes korig  
1, 10, 100 és 1000 mg/kg ólommal kiegészített takarmányon tartották, ezt követően  
12 hetes korig tojótápot kaptak hasonló ólomtartalommal kiegészítve. A fürjek 
növekedésére csak a legnagyobb dózis gyakorolt hatást. A tojástermelés azonban a 
legkisebb dózisú csoportban is csökkent, míg az 1000 mg/kg dózis hatására csak-
nem teljesen leállt és a néhány megtermelt tojás is lágyhéjú, illetve héj nélküli volt. 
A maximális tojástermelés a kontroll és a legkisebb dózis csoportban a 8. hétre 
esett, míg a 10 és 100 mg/kg dózis hatására a 12. hétre tolódott. A 10, 100 és 1000 
mg/kg dózisú csoportban a tojásrakás kezdete is késett a kontrollhoz viszonyítva.  
A legnagyobb dózis szignifikánsan késleltette az ivarérés időpontját. A 100 és 1000 
mg/kg-os dózisú csoportban szignifikánsan csökkent a tojások keltethetősége. 

NYHOLM (1998) az ólom hatását vizsgálta kormos légykapók (Ficedula hypo-
leuca) két – egy kontroll és egy szennyezett területen élő – természetes populációjá-
ban. A 2 évig tartó kísérlet során mérte a környezet ólomterheltségének hatását a to-
jás ólomtartalmára (a tojó szervezetén keresztül), valamint vizsgálta a fiókákra gya-
korolt hatást. Megállapította, hogy a szennyezett területen élő madarak tojásainak 
ólomkoncentrációja mintegy 10-szerese volt (0,1 mg/kg nedves tömeg) a kontroll-
hoz viszonyítva. Ez a feldúsulás összhangban áll a tojók májában mért hozzávetőle-
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gesen 8-szoros ólomkoncentrációval. A fém koncentrációja a tojásban ugyanakkor 
nem befolyásolta a keltethetőséget, és a fiókák testtömeg gyarapodására sem gyako-
rolt hatást. Az embrióhalandóság mértéke nőtt a szennyezett területen, bár a kont-
rollhoz viszonyítva nem szignifikáns mértékben. A vizsgálatok alapján feltételez-
hető, hogy a tojó szervezetéből a tojásokba beépülő nehézfém szubletális hatást 
gyakorol a fejlődő embriókra, amelynek következményeként nőhet az embriómorta-
litás mértéke, illetve élettani zavarok léphetnek fel a fiókáknál. A szennyezett terü-
leten élő fiókák vérének (22±7,17 µg/100 ml) és májának (2,62±1,74 mg/kg nedves 
tömeg) ólomkoncentrációja magasabb volt, mint a kontroll területen élőknél mért 
értékek (1,68±0,47 µg/100 ml; 0,08±0,03 mg/kg nedves tömeg). A vér hemoglobin 
(115±11,1 g/L) és hematokrit (0,357) értéke is csökkent a szennyezett területen élő 
fiókák esetében. A környezet szennyezettsége a fiókák agyának fejlődését is kedve-
zőtlenül befolyásolta, a kontrollhoz viszonyítva ugyanis a szennyezett területen élő 
fiókáknál csökkent az agy tömege. 

2.2.2. Kadmium 

EL-SEBAI et al. (1994) egyéves New-Hampshire tojóállományt etettek 6 héten át 50, 
100 és 150 mg/kg kadmium-kloriddal a takarmányba keverve. A 100 és 150 mg/kg 
dózisú csoportban szignifikánsan csökkent a kontrollhoz viszonyított tojástermelés 
(7,67 és 11,45%-kal), valamint a tojások keltethetősége (9,08, illetve 14,04%-kal). 
Ugyanakkor a kadmium keltethetőségre és a tojások tömegére gyakorolt hatása 
jelentéktelennek mutatkozott.  

PEDERSEN és SAETHER (1999) a kadmium hatását vizsgálták a hófajd tyúkok 
(Lagopus l. lagopus) utódgondozási magatartására. Szubkután implantált ozmotikus 
minipumpa segítségével jutattak kadmium-kloridot a tojók szervezetébe. Kelés után 
rádiótelemetriás módszerrel követték nyomon a tyúkokat és vizsgálták a szülői 
viselkedést. A kelés után 8–9 nappal a kontroll fészkekben szignifikánsan több fió-
ka volt életben, mint a kadmiummal kezelt fészekaljban, ami azt mutatja, hogy a ke-
zelés után csökkent az életképesség. Mindez valószínűleg a szülői viselkedésre ve-
zethető vissza, mivel amikor megzavarták a madarakat, a kadmiummal kezelt tyú-
kok ijedősebbnek bizonyultak és messzebbre szálltak, vagyis hosszabb időre ma-
gukra hagyták a fészekaljat, amely így jobban ki volt téve mind a ragadozóknak, 
mind az időjárás viszontagságainak. 

BOKORI et al. (1995a) a kadmium élettani szerepéről szóló tanulmányukban vizs-
gálták a kadmiumterhelés hatását a tojás Cd-tartalmára. Japán fürjek takarmányát 37 
napon keresztül kg-onként 75, 150, illetve 300 mg kadmiummal egészítették ki. A 
tojástermelés a kezelés hatására rohamosan csökkent, különösen a legnagyobb dózisú 
csoportban, ahol a kezelés 10–11. napjára abba is maradt. A tojás összes kadmium-
tartalma már az etetés 3. napjától növekedni kezdett, és a 10. napra a legkisebb dózis 
hatására is elérte a 0,777 mg/kg szárazanyag-tartalmat, ami a kontroll csoport tojásai-
ban található Cd-tartalom 5-szörösének felelt meg. A tojásösszetevőket vizsgálva 
megállapították, hogy az albumen és a szik Cd-tartalma 2–3-szorosára nőtt a kontroll-
hoz képest. A tojáshéj ásványianyag-tartalmának vizsgálata során szignifikáns negatív 
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korrelációt találtak a héj Cd-koncentrációja, valamint a Zn-, Mg- és Ca-koncentrá-
ciója között.  

A boncolás súlyos máj- és vesedegenerációt mutatott ki az állatokban. A kísér-
letben résztvevő legtöbb fürjnél petefészek- és petevezető-atrófia alakult ki. 

BOKORI et al. (1995b) brojler csirkéket kezeltek kadmiummal, CdSO4-ot juttatva a 
takarmányba 3–5 hétig. Három kezelési csoport testtömeg kg-onként 2,5 (Cd-2,5), 
10,5 (Cd-10,5), illetve 30 (Cd-30) mg Cd-ot kapott, míg másik három csoportot ta-
karmány kg-onként 75 (Cd-75), 300 (Cd-300), illetve 600 (Cd-600) mg Cd-mal ke-
zeltek. A Cd-75 csoport a többitől eltérően 239 napig kapta a Cd-kiegészítést. A csir-
kék testtömege a kezelés hatására vagy nem változott vagy jelentősen csökkent. A 
Cd-75 és a Cd-300 csoportban az állatok testtömege csökkent, máj- és vesedegene-
ráció, hasnyálmirigy- és here-hipertrófia lépett fel. A Cd-75 csoportba tartozó állatok, 
amelyek hosszabb kezelést kaptak, mirigyes és zúzógyomor-tágulatban szenvedtek, a 
gyomor mucinszerű anyaggal telt meg. A zúzógyomor fala elvékonyodott, keratinré-
tege megvastagodott. Ebben a csoportban a kakasok csontjai igen könnyen vágható-
nak mutatkoztak a boncolás során. A magasabb dózisok hatására májnekrózist és epe-
csatorna-proliferációt tapasztaltak. A Cd-terhelés mértékének függvényében minden 
szervnek nőtt a Cd-koncentrációja. A Cd-300 csoportban a máj Cd koncentrációja 
(667,80 mg/kg) hozzávetőlegesen 400-szorosa volt a kontrollnak (0,15 mg/kg), de a 
vese esetében is több százszoros koncentrációt mutattak ki. 

MYKLEBUST és PEDERSEN (1999) a hófajd tyúkok (Lagopus l. lagopus) szerve-
zetében vizsgálták a kadmium felhalmozódását és eloszlását. A legnagyobb kon-
centrációt a vesében találták, de jelentős volt a Cd-koncentráció a májban is. Mind a 
máj, mind a vese Cd-tartalma igen gyorsan nőtt az első ősz és tél folyamán, majd a 
felhalmozódás az állatok egyéves kora után csökkent. A máj és a vese Cd-tartalma 
között pozitív korrelációt állapítottak meg. 

EL-SEBAI et al. (1994) brojler csirkék takarmányát kg-onként 50, 75, illetve 100 
mg kadmiummal egészítették ki 6 hetes korig. A kadmiumexpozíció hatására csök-
kent a plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitása. 

SARKAR et al. (1976) egyszeri szubkután kadmium-klorid injekció (1,5 mg/ttkg) 
hatását vizsgálták Eudynamis scolopaces fajon. A kezelés hatására szignifikánsan 
csökkent a petefészek és a petevezető tömege. Az ovárium szövetben és a magnum-
ban kifejezetten nőtt az alkalikus foszfatáz enzimaktivitás mértéke. 

PRIBILINCOVA et al. (1995) kadmium-klorid hatását vizsgálta tyúkokon, kaka-
sokon és az utódaikon 7 napos korig. A tyúkok és a kakasok 3, 20, illetve 30 mg/kg 
kadmiumot kaptak orálisan, valamint vizsgálták 4 mg/kg szelén hozzáadásának ha-
tását is. A kezelést követően a tyúkok testtömege nem változott, míg a kakasoké 
igen kismértékű növekedést mutatott minden kezelési csoportban. Az adult állatok 
sorában nem tapasztaltak mortalitást, a csibék között is csupán 0,25–1,11%-ban 
jelentkezett elhullás. Az egyes szervek kadmium koncentrációja a dózis függvényé-
ben változott. A májban és a vesében nagy, az izomzatban kisebb kadmiumtartalmat 
mutattak ki. A kezelés után 30 nappal a csibék májának és veséjének kadmiumkon-
centrációja magasabb volt a kontrollhoz viszonyítva, a különbség azonban nem bi-
zonyult szignifikánsnak. A szelénhozzáadás hatására csökkent a tyúkok májának és 
veséjének kadmiumtartalma, az izomzaté azonban nem. 
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NYHOLM (1998) a kadmium hatását vizsgálta kormos légykapók (Ficedula hypo-
leuca) két – egy kontroll és egy szennyezett területen élő – természetes populáció-
jában. A 2 évig tartó kísérlet során a környezet kadmiumterheltségének hatását mér-
te a tojás kadmiumtartalmára (a tojó szervezetén keresztül), valamint vizsgálta a 
fiókákra gyakorolt hatást. A tojások átlagos kadmiumtartalma nem változott szigni-
fikáns mértékben a kontroll terület tojásainál mért értékekhez viszonyítva, ami azzal 
az eredménnyel is összhangban állt, hogy a tojók különböző szöveteinek kadmium-
tartalma sem különbözött a két területen. Ugyanakkor szignifikáns mértékben 
magasabb volt a szennyezett területen élő fiókák vérének (0,78±0,19 µg/100 ml) és 
májának (0,27±0,08 mg/kg nedves tömeg) kadmiumtartalma a kontrollhoz 
(0,15±0,04 µg/100 ml; 0,044±0,01 mg/kg nedves tömeg) viszonyítva. 

2.2.3. Króm 

BURGER és GOCHFELD (1995) a króm hatását vizsgálták az ezüstsirály (Larus 
argentatus) posztnatális fejlődésére. A 2 napos állatokat 50 mg/kg króm-nitráttal 
kezelték. A kezelést követő 5. napon szignifikáns különbséget tapasztaltak a fiókák 
táplálék követelésében, és a kezelt fiókák a testtömeggyarapodásban is alulma-
radtak a kontrollhoz képest. A kontroll fiókák egyensúlyérzéke és termoregulációja 
is jobbnak bizonyult. Összesen 14 viselkedési paramétert vizsgáltak a szerzők, ame-
lyek közül 12-ben a kontroll fiókák teljesítettek jobban. 

BURGER és GOCHFELD (1999) nehézfémek – többek között az ólom, a kadmium 
és a króm – koncentrációját mérték meg a Franklin sirály (Larus pipixcan) külön-
böző szerveiben. Általánosságban megállapítható volt, hogy az idősebb állatok szö-
veteiben magasabb volt a vizsgált nehézfémek koncentrációja. A máj esetében ez a 
megállapítás nem állt fenn, a fiatal állatok mája szignifikánsan több (30-szoros 
mennyiségű) krómot tartalmazott. Az idősebb példányok tollazatában, veséjében és 
májában igen magas kadmiumkoncentrációt mutattak ki. 

2.3. Policiklusos aromás szénhidrogén- (PAH-) vegyületek 

2.3.1. Benz(a)pirén 

HOFFMAN és GAY (1981) az inkubáció 72. órájában vadkacsatojások felületére jut-
tatak 10 µl olajat, amelyben 0,02, 0,1, illetve 0,5% benz(a)pirént (BaP) oldottak. Az 
önmagában viszonylag alacsony embriotoxicitású olaj hatását a benz(a)pirén tovább 
fokozta. A legkisebb dózis hatására szignifikánsan csökkent az embriók növekedési 
erélye, és nőtt az életben maradt embriók között fejlődési rendellenességet mutatók 
előfordulási aránya. A 0,1% BaP dózis hatására jelentős mértékben nőtt az embrió-
halandóság. Az embriók kevesebb, mint 40%-a élte túl az inkubáció 18. napját, és a 
9–10. nap között kiemelkedő mértékű mortalitást regisztráltak. Ebben a csoportban az 
életben maradt embriók körében tovább nőtt a fejlődési rendellenességek aránya is. A 
legnagyobb dózisú csoportban az embriómortalitás 100%-os volt, amelynek 75%-a a 
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fejlődés 3. napja előtt következett be. A kísérlet során a következő rendellenes for-
mákkal találkoztak: növekedésbeni visszamaradottság, tollképződési zavarok, szem- 
és agydefektusok (anophthalmia, exencephalitis stb.), csőr-rendellenességek, gastros-
chisis, csontosodási zavarok. Néhány esetben visszamaradt a máj fejlődése.  

BRUNSTRÖM et al. (1990) csirkeembriókon vizsgálták a benz(a)pirén hatását. A 
benz(a)pirént mogyoróolajból, lecitinből és vízből álló emulzióban oldották 5,6%-
os töménységben, majd a 4. inkubációs napot követően 0,1 ml-t injektáltak a tojá-
sok fehérjéjébe. A toxicitás (letális és teratogén hatás) felmérését az inkubáció 18. 
napján végezték. A kezelés hatására az embriók 30%-a elpusztult. 

2.3.2. Benz(k)fluorantén 

BRUNSTRÖM et al. (1990) csirke-, pulyka-, vadkacsa- és pehelyréce-embriókon 
vizsgálták a benz(k)fluorantén hatását. A benz(k)fluorantént 5,7%-os töménységben 
oldották mogyoróolajból, lecitinből és vízből álló emulzióban. A tyúktojásokat a  
4. inkubációs napot követően kezelték 0,1 ml emulziót juttatva a fehérjébe, míg  
a pulyka-, a vadkacsa- és a pehelyrécetojásokat 5 nap inkubáció után kezelték,  
0,15 ml-t, illetve a pehelyréce esetében 0,2 ml-t injektálva az albumenbe. A kísérlet 
során a következő dózisokat alkalmazták: 

– csirke: 0,05, 0,2 és 2,0 mg/kg tojás, 
– pulyka: 0,2, 1,0 mg/kg tojás, 
– vadkacsa: 0,2, 2,0 mg/kg tojás, 
– pehelyréce: 0,05, 0,2 és 1,0 mg/kg tojás. 
A tyúktojásokat az inkubáció 18. napján, a másik három faj tojásait a 24. inku-

bációs napon bontották fel. A benz(k)fluorantén rendkívül toxikusnak bizonyult, a 
legnagyobb dóziscsoportokban az embriók 40–100%-a elpusztult. Az csirke- és 
pulykaembriók egy részén megnyilvánult a szer teratogén hatása is, a következő 
rendellenes fejlődési formák voltak a leggyakoribbak: degeneratív májelváltozás, 
szívkörüli ödéma, microphthalmia, rövid felső csőrkáva. A vadkacsa- és pehely-
réce-embriók esetében egyik dózis sem váltott ki rendellenes fejlődést. 

BRUNSTRÖM és HALLDIN (1998) a benz(k)fluorantén EROD (ethoxyresorufin-O-
deethylase) indukáló hatását vizsgálták csirke-, fürj- és vadkacsaembriók májában. 
A három faj közül a csirkeembrió tűnt a legérzékenyebbnek a vizsgált paraméter 
vonatkozásában. 

2.3.3. Fluorantén 

BRUNSTRÖM et al. (1990) csirkeembriókon vizsgálták a fluorantén hatását. A fluo-
rantént mogyoróolajból, lecitinből és vízből álló emulzióban oldották 5,6%-os tö-
ménységben, majd a 4. inkubációs napot követően 0,1 ml-t injektáltak a tojások fe-
hérjéjébe. A toxicitást az inkubáció 18. napján mérték fel. A kezelés hatására az 
embriók 20%-a elpusztult. A leggyakrabban előforduló rendellenességek a követ-
kezők voltak: degeneratív májelváltozás, szívkörüli ödéma, microphthalmia. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Anyag 

3.1.1. Kísérleti állatok 

A kísérleteket házityúk- (Gallus gallus f. domestica), illetve vadkacsa- (Anas pla-
tyrhynchos) tenyésztojásokon hajtottam végre. A tyúktojásokat (Shaver Starcross 
288-as tojóhibrid) a Bólyi Mezőgazdasági Rt. Bári Baromfiüzeméből szereztem be. 
A vadkacsatojások a Gyomaendrődi Béke Vadásztársaságtól származtak. 

3.1.2.Vizsgálati anyagok 

Ólom-acetát 

CH3 C

O

O

CH3 C

O

O

Pb

Ólom-acetát  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: OF8050000 
CAS regisztrációs szám: 6080-56-4 
Képlet: C4-H6-O4.Pb.3H2-O 
Cikkszám: SIGMA L2781 
Vegyület jellemzői: tumorkeltő hatás 
 mutagén hatás 
 reprodukciós toxicitás 

Kadmium-szulfát 

Cd

O

O
S

O

O

Kadmium-szulfát  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: EV2700000 
CAS regisztrációs szám: 10124-36-4 
Képlet: O4-S.Cd 
Cikkszám: SIGMA C2919 
Vegyület jellemzői:  mezőgazdasági vegyszer 
 tumorkeltő hatás 
 mutagén hatás 
 reprodukciós toxicitás 
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Króm-oxid 

Cr

O

OO

Króm-trioxid  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: GB6650000 
CAS regisztrációs szám: 1333-82-0 
Képlet: Cr-O3 
Cikkszám: SIGMA C6051 
Vegyület jellemzői: mutagén hatás 

Benz(a)pirén 

Benzo-pirén  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: DJ3675000 
CAS regisztrációs szám: 50-32-8 
Képlet: C20-H12 
Cikkszám: SIGMA B1760 
Vegyület jellemzői: tumorkeltő hatás 
 mutagén hatás 
 primer szem- és/vagy bőrirritatív 
 hatás 
 reprodukciós toxicitás 

Benz(k)fluorantén 

Benzo-fluorantén  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: DF6350000 
CAS regisztrációs szám: 207-08-9 
Képlet: C20-H12 
Vegyület jellemzői: tumorkeltő hatás 
 mutagén hatás 

Fluorantén 

Fluorantén  

Kémiai azonosító adatok és toxikológiai jellemzők: 
RTECS szám: LL4025000 
CAS regisztrációs szám: 206-44-0 
Képlet: C16-H10 
Cikkszám: SIGMA F4418 
Vegyület jellemzői: tumorkeltő hatás 
 mutagén hatás 
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3.1.3. Alkalmazott koncentráció 

A vizsgálni kívánt nehézfémek esetében az MSZ 12749 szabványban megadott, a 
felszíni vizek minőségére vonatkozó és a IV. szennyezettségi kategóriához tartozó 
határértékeket vettem figyelembe. Célom az volt, hogy ezeknek a vegyületeknek a 
magyar felszíni vizekben előforduló koncentrációinak hatását vizsgáljam.  

Az említett szabványban a poliaromás szénhidrogén-vegyületek közül csak a 
benz(a)pirénre megadott határértékekkel találkozhatunk, ami azt mutatja, hogy a 
benz(a)pirén a PAH-vegyületek közül az egyik legyakrabban előforduló, legtöbbet 
vizsgált, és az eredmények alapján többszörösen káros hatású vegyület. 

A PAH-vegyületek igen gyenge vízoldhatósága miatt a vizsgálatokhoz nem egy 
adott koncentrációt próbáltam beállítani, hanem telítettségi határig oldottam csap-
vízben a vegyületeket. Az így elért koncentrációkat az 1. táblázat tartalmazza. A 
fürösztéses módszerrel kezelt tojásokat a törzsoldatokba helyeztem, míg az injek-
tálásra kerülő tojások légkamrájába a törzsoldatból 0,1 ml-t juttattam. 

3.1.4. Oldatok készítése, analitikai vizsgálatok 

Az előkísérlet során vivőanyagként könnyű fehér olajat alkalmaztam. A SIGMA cég 
által gyártott M-8410 katalógusszámú embriótesztelt könnyű fehér olajat elterjedten 
alkalmazzák embriólógiai vizsgálatoknál. Az olaj tisztaságát 18 PAH-vegyületre Hew-
lett Packard 6890-es gázkromatográfhoz kapcsolt tömegspektrométerrel ellenőriztem 
(EPA 8270), mivel irodalmi adatok alapján az olajszármazékok legtoxikusabb kom-
ponenseinek a poliaromás szénhidrogén-vegyületek bizonyultak (HOFFMAN, 1990).  

A három nehézfémvegyületből csapvíz hozzáadásával készítettem az oldatokat, 
amelyek koncentrációját a kezelések előtt és a kezelések után is visszamértem gáz-
kromatográfhoz kapcsolt tömegspektrométerrel. 

3.2. Módszer 

3.2.1. A tojások kezelése és inkubálása 

A tojásokat az inkubáció megkezdése előtt véletlenszerűen csoportokba osztottam, 
megfelelő jelöléssel láttam el, majd kezeltem az előbbiekben leírt koncentrációban 
elkészített oldatokkal. Az injektálásos kezelés során 0,1 ml oldatot juttattam a tojások 
légkamrájába, amelynek pontos helyét előzetesen lámpázással állapítottam meg. A 
fürösztéses kezelés során a tojásokat 30 percre a szobahőmérsékletű oldatokba he-
lyeztem. A paraffinolaj (mint vivőanyag) esetében egy harmadik kezelési módot is 
alkalmaztam: a bekenést. Ez az expozíciós mód a vízimadarak kotlási viselkedése 
során a különböző anyagoknak a tollazatról a tojásokra jutását modellezi (HOFF-
MAN és EASTIN, 1981). 

A kezelést követően a tojásokat EGGSTAR 600-as automatizált szekrényes kel-
tetőgépbe helyeztem, ahol 37,8±0,1 ºC-os léghőmérsékleten és 50–55%-os relatív 
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páratartalom mellett, 2 óránkénti forgatással zajlott az előkeltetés. A bujtatás idejére 
a páratartalmat 75%-ra emeltem. 

3.2.2. A vizsgálatok egyedszáma 

A vizsgálatokat 1950 db házityúk-, valamint 2150 db vadkacsa-tenyésztojáson végez-
tem el. A különböző vizsgálati csoportok egyedszámait a 2. táblázat tartalmazza. 

3.2.3. Korai embrionális vizsgálatok 

A kísérletek egy részében a tojásokat csak 10 napig inkubáltam, mert az embrio-
nális fejlődés korai szakaszában bekövetkező szerhatásokat vizsgáltam. A 10 napos 
inkubáció alatt minden vizsgálati csoportból naponta ugyanabban az időpontban fel-
bontottam 5–5 db tojást. Az első 4 napon az embriókból tartós preparátumot készí-
tettem. A tojásokat a légkamránál felbontottam, majd lehúztam a kettős héjhártyát. 
Az embrió felett lévő tojásfehérjét fecskendővel eltávolítottam, és megfelelő nagy-
ságú, kör alakú szűrőpapírt helyeztem a csírapajzsra. A szűrőpapír körül körbevág-
tam a membrana vitellinát és a hozzátapadt embriót a papírkoronggal együtt megkö-
zelítőleg 38 ºC-os, 0,75%-os madárfiziológiás sóoldatba helyeztem. Miután az 
embriót leválasztottam a szűrőpapír korongról, tárgylemezre úsztattam. A sóoldat 
felitatását követően néhány csepp 0,1%-os ozmium-tetraoxiddal fixáltam és fes-
tettem az embriót. Végül glicerinzselatint cseppentettem a megfestett embrióra és 
fedőlemezzel lefedtem. Az így nyert tartós preparátumon az embrió fejlődési álla-
pota és testi szerveződése igen részletesen tanulmányozható.  

A fejlődésbeli különbségek meghatározásához a Lillie-féle besorolást használtam 
(HAMILTON, 1952). A kontroll embriók fejlettségi állapotának felmérése után a pre-
parátumok mindegyikét fénymikroszkóppal megvizsgáltam és megállapítottam, hogy 
a kezelt embriók fejlettsége koruknak megfelelő-e. A naponkénti tojásbontás során és 
az embriópreparátum készítésekor meghatároztam az elhalt embriók arányát a kont-
roll és a kezelési csoportokban. Az embrióhalandóság mértékét az egyes fejlődési sza-
kaszokban is figyelemmel kísértem, hiszen a mortalitási számadatoknál több infor-
mációt kapunk akkor, ha az elhalások időpontja is ismertté válik.  

Az embrionális fejlődés 4. napjától (tyúk), illetve 5. napjától (vadkacsa) a 10. napig 
az embriók nagyságából adódóan már nem lehetett az előzőekhez hasonló módon 
preparátumot készíteni. A továbbiakban a kezelések hatását az embriók nedves és 
száraz testtömege, valamint testi szerveződése alapján határoztam meg. Ehhez az 
embriót a tojásból kiemeltem, majd madárfiziológiás sóoldatba helyezve lefejtettem a 
magzatburkokat. Ezután az embriókat óraüvegre vagy vájt tárgylemezre helyeztem, 
és mikroszkópos vizsgálattal megállapítottam a fejlettségüket és a testi szerveződé-
sükben megnyilvánuló elváltozásokat. Mivel az elváltozásokat folyamatosan, az inku-
báció minden napján adott számú embrióra vonatkozóan állapítottam meg, és nem az 
inkubáció végén vagyis a kelés után, ezért nem állt módomban az egyes rendelle-
nesség-típusokról meghatározni, hogy letális vagy nem letális jellegűek. A fejlődési 
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rendellenességet mutató embriókat formaldehid 4%-os vizes oldatába helyeztem. A 
koruknak megfelelő fejlettséget mutató embriókról szűrőpapírral leitattam a madár-
fiziológiás sóoldatot, és számmal ellátott ismert tömegű kvarctégelybe téve megmér-
tem a nedves testtömegüket. Ezután a tégelyeket vákuum szárítószekrénybe helyez-
tem, ahol 105 ºC-on a súlyállandóság eléréséig szárítottam az embriókat, majd meg-
mértem száraz testtömegüket.  

A vizsgálat során minden egyes tojásról, illetve embrióról részletes jegyzőkönyvet 
vezettem. Minden vizsgálati napon egy kontroll embrióról, valamint a fejlődési rend-
ellenességeket mutató, illetve elhalt embriókról diaképet készítettem. 

3.2.4. Keltethetőségi vizsgálat 

Egy különálló kísérletsorozatban a vizsgálati anyagok keltethetőségre gyakorolt 
hatását is meghatároztam. A tojások kezelése az előzőekben ismertetett módon tör-
tént, a keltetési paraméterek is hasonlóak voltak. Az inkubáció 10. napján a tojá-
sokat kézi lámpázóval átvilágítottam és eltávolítottam a terméketlen, illetve elhalt 
embriókat tartalmazó tojásokat. A kilámpázott tojásokat felbontottam és megálla-
pítottam az elhalás időpontját és okát. A kelés végén a gépben maradt befulladt to-
jásokat szintén felbontottam és megállapítottam az elhalás okát és időpontját. Meg-
határoztam a kikelt napos állatok közül a kelésgyengék arányát. Kelésgyengének 
azokat az állatokat minősítettem, amelyek a kelést követő makroszkópos vizsgálat 
során fejlődési elváltozásokat nem mutattak, de csökkent életképességűek voltak. 
Ennek leggyakoribb ismertetői a következők: köldöksérv, egyensúlyi zavar (szét-
csúszó lábak), alacsony testtömeg. Minden csoportból 5-5 életképesnek mutatkozó 
állatot előkészítettem testtömegmérésre. Ezeknek a máját és a szívét kipreparálva 
meghatároztam azok tömegét, majd a májból mintát vettem szövettani vizsgálathoz. 
Tyúk esetében az inkubáció 19. napján, vadkacsa esetében a kelést követően vettem 
vérmintát a további enzimaktivitás vizsgálathoz. 

3.2.5. Alkalikus foszfatáz enzimaktivitás vizsgálat 

Az ALP enzimaktivitás megállapítását a REANAL Finomvegyszergyár diagnosztikai 
reagens készletével (katalógus szám: 01579) végeztem. A meghatározást Spektromon 
fotométeren 400 nm-en, 37 °C-on, végpontos méréssel végeztem. A meghatározás 
azon alapul, hogy az enzim hatására végbemegy a következő folyamat: 
 

p-nitro-fenil-foszfát + H2O ⇒ foszfát + p-nitro-fenol. 
 

Reagensek: 
1. Puffer oldat (pH 9,8) 

 dietanol-amin  1,2 mol/L 
 magnézium-szulfát 0,6 mmol/L 

2.   Szubsztrát 
 p-nitro-fenil-foszfát 10,0 mmol/L 

3.   Nátrium-hidroxid 0,2 mol/l 



22 

A vadkacsák esetében közvetlenül kelés után, elvéreztetéssel vettem vért. A tyúk-
tojásokat 2 nappal a kelés előtt, tehát az inkubáció 19. napján dolgoztam fel a VÁR-
NAGY (1981) által leírt vérvételi módszerrel. Az a. umbilicalisból származó vért eb-
ben az esetben heparinizált üvegkapillárisba gyűjtöttem. A centrifugálást követően 
az elkülönült vérplazmából mértem az alkalikus foszfatáz enzimaktivitást, az ered-
mények standardizálásához HUMATROL N enzim standard-et használtam. 

3.2.6. A hematokrit érték meghatározása 

A vér alakos elemeinek centrifugálással való elkülönítésével megállapítható az ala-
kos elemek vérplazmához viszonyított aránya. A 19 napos embriókból (tyúk), illet-
ve naposállatokból (vadkacsa) vett vért a kapilláris jelenséget kihasználva kapilláris 
csőbe gyűjtöttem, majd telítődéskor a cső egyik végét gyurmával lezártam. Mikro-
hematokrit centrifugával 3 percig 18 000-es percenkénti fordulatszámon centrifu-
gáltam a csöveket, majd a hematokrit értékeket komparátorral leolvastam.  

3.2.7. Szövettani vizsgálat 

Szövettani vizsgálataimat Hollandiában, a Wageningeni Egyetem Humán- és Állat-
élettani Tanszékén végeztem. A napos állatokból nyert májminták fixálása formal-
dehid 4%-os vizes oldatában történt. A szövettani feldolgozás során a szerveket 
először pufferoldatba (0,1 M Tris NaCl + 1 g/L Na-azid) helyeztem egy éjszakára, 
majd víztelenítettem azokat. A minták paraffinba öntését követően a 6–8 µm 
vastagságú metszetek készítéséhez szánkás mikrotómot használtam. A metszeteket 
tárgylemezre helyeztem, festésükhöz a következő három eljárást alkalmaztam: he-
matoxilin-eosin, Tri-PAS, Masson-Goldner (KISZELY és BARKA, 1958; KRUTSAY, 
1980). A fedéshez Depex fedőanyagot és fedőlemezeket alkalmaztam. A metszetek 
értékelését fénymikroszkóppal végeztem. A szövettani elváltozások jellemzésére 
három erősségi fokozatot alkalmaztam: enyhe, mérsékelt, súlyos. 

3.2.8. A tojás mészhéj adszorpciós képességének vizsgálata 

A tojáshéjak felületére és pórusméreteire vonatkozó információt a Micrometrics cég 
ASAP 2000 típusú, számítógépes vezérlésű berendezésével szereztem. A vizsgá-
latot a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Tanszékén 
végeztem el. A minták előkészítésekor a tojáshéjakat három részre, a hegyes és 
tompa végre, illetve a mediális részre bontottam. Mindhárom részből 5–5 mintával 
dolgoztam, valamint mértem az említett paramétereket a teljes tojáshéj vonatko-
zásában is, ekkor 10 mintát használtam fel. A méréshez hozzávetőlegesen 5 g min-
tát használtam. A készülék a cseppfolyós nitrogén atmoszférikus forráspont-hőmér-
sékletén (–196 ºC) a tojáshéj mintákon nitrogéngáz adszorpciós/deszorpciós izoter-
mákat vett fel, amely adatokból az ismert elméletek alapján a fajlagos felületet és a 
becsült méretű pórusok térfogatát számoltam. 
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3.2.9. Statisztikai próbák 

A testtömegre vonatkozó adatok (növekedésre gyakorolt hatás vizsgálata) és a 
szervtömeg adatok, valamint az alkalikus foszfatáz enzimaktivitás vizsgálati ered-
ményeinek és a vér hematokrit értékeinek statisztikai értékelésében varianciaana-
lízist (ANOVA) alkalmaztam. Utótesztként LSD tesztet használtam a kontroll és az 
egyes kezelt csoportok közti szignifikancia vizsgálatának céljából. A statisztikai ér-
tékelés során a szignifikancia minimum értékének a p < 0,05 szintet tekintettem. 

A százalékos adatok (embriómortalitás, kelés, rendellenes fejlődések aránya) 
statisztikai vizsgálatához globális tesztként RxC χ2 tesztet, majd utótesztként a 
Fisher-féle egzakt tesztet alkalmaztam (GAD és WEIL, 1994). 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Korai embrionális vizsgálat 

A korai embrionális vizsgálat során az első 10 inkubációs napon zajló hatásokat 
vizsgáltam. A 10 napot 4 szakaszra bontottam:  

– 1. szakasz: 0–3. nap,  
– 2. szakasz: 4–5. nap,  
– 3. szakasz: 6–7. nap,  
– 4. szakasz: 8–10. nap.  
Az 1. szakasz (0–3. nap) a fejlődés szempontjából igen kritikusnak tekinthető, 

mivel ekkor zajlik a barázdálódás citotipikus és organotipikus szakasza, azaz a dif-
ferenciálódás és szervfejlődés. Ismeretes, hogy ennek folyamán a legérzékenyebb 
az embrió, így a kezelt csoportokban jelentős embriómortalitás léphet fel. Teratogén 
hatás a szakasz első felében (barázdálódás) még nem lép fel, ekkor általában a min-
den vagy semmi törvénye érvényesül. Ennek értelmében az embriókezdemény vagy 
elpusztul, vagy nem reagál a károsító hatásra. A differenciálódás megindulásával az 
embrió igen érzékennyé válik a xenobiotikumokkal szemben. A kiváltott makrosz-
kópos fejlődési rendellenességekből következtetni tudunk arra, hogy mikor került 
kapcsolatba a szervezet a teratogén anyaggal (VÁRNAGY, 1985).  

A 2. szakaszban (4–5. nap) az ekkor még differenciálódás alatt álló szervek (szív, 
végtagok, szem stb.) károsodhatnak az idegen anyag hatására. A véredényrendszer 
és a vérkeringés kialakulása is ebben az időszakban zajlik. E folyamat rendellenes-
ségei vezetnek a 4–5. nap során az ún. vérgyűrűs tojások megjelenéséhez. Másik 
fontos élettani tény, hogy az embrió anyagcseréjében mutatkozó szénhidrát túlsúlya 
csökken, és az 5. naptól kezdve fokozatosan előtérbe kerülnek az összetett fehérjék. 
Bármilyen káros exogén anyag jelenléte, vagy akár keltetési hiba ebben a szakasz-
ban sokkal érzékenyebben érinti a fejlődő embriót, mint a későbbiekben (BOGEN-
FÜRST, 1987).  

A 3. fejlődési szakasztól (6–7. nap) már kevésbé jellemző a makroszkopikus fej-
lődési rendellenességek megjelenése, mert befejeződött a hisztodifferenciáció, ki-
alakult a további fejlődéshez szükséges valamennyi szerv. Folyamatban van a vég-
tagok és a csőr differenciálódása (láb, szárny) a tollcsírák megjelenése a bőrben és a 
testüreg záródása, amelyek fejlődésében jelentkező rendellenességek utalhatnak a 
jelenlévő xenobiotikumok káros hatására. Erre az időszakra esik a tyúkembrió 
exponenciális növekedési görbéjének 1. szakaszváltópontja. A 7. napra az allantois 
intenzív fejlődése lehetővé teszi, hogy az embrió az anaerob légzésről áttérjen az 
allantois légzésre. Az embrió táplálkozása kiegyensúlyozatlanná válik, mivel nagy-
mértékben csökken a szénhidrát abszorpció (SINKOVITSNÉ, 1968).  
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A 4. fejlődési szakasz (8–10. nap) szintén kritikusnak tekinthető a tyúkembrió 
életében. Az O2 fogyasztási görbe 3. szakaszváltópontja esik erre az időszakra. A 
plasztikus értékesítési hányados vagy P.E.C. érték (NEEDHAM, 1963) a 10. napra 
eléri a mélypontot, amikor az embrió által felvett anyagnak csupán 66%-a épül be, a 
többi elégetődik. Ezek a változások, illetve szakaszváltópontok mindig az embrio-
genezis kritikus pontjait jelölik, amikor az embrió fokozottabb érzékenységgel rea-
gál a külső környezeti hatásokra. A 3–4 fejlődési szakasztól kezdve már a funk-
cionális károsodások jellemzők, bár megjelenhetnek minor (morfológiai) fejlődési 
rendellenességek is (VÁRNAGY, 1985). 

4.1.1. Előkísérlet 

A poliaromás szénhidrogén vegyületek erősen hidrofób tulajdonsága miatt az elő-
kísérlet célja a könnyű fehér olaj (amelyet nemcsak a kozmetikai iparban, hanem 
embriológiai laboratóriumokban is széles körben alkalmaznak) hatásának a 
vizsgálata volt, továbbá annak megállapítása, hogy alkalmas-e a további kísérletek-
ben a vivőanyag szerepének betöltésére. A SIGMA cég által forgalmazott embrió-
tesztelt változat vizsgálatát tyúkembriókon hajtottam végre. 

Az olaj mindhárom expozíciós mód mellett jelentősen megnövelte az inkubáció 
első 10 napjában fellépő embrióhalandóságot a kontroll csoportban tapasztalt 7,7%-
hoz képest (injektálás: 51,7%, bekenés: 88,9%, fürösztés: 87,5%). Az injektálással 
kezelt csoportban az elhalások jelentős hányada az 1. és a 2. fejlődési szakaszban 
következett be. A bekenéses és fürösztéses expozíció hatására azonban az embriók 
döntő többsége a kezeléskor vagy az azt követő pár órában elhalt, ezért a fejlődés 
megindulásának semmi jele nem volt tapasztalható. A rendellenesen fejlődő emb-
riók aránya a kontrollhoz viszonyítva (9,2%) az injektált csoportban bizonyult a 
legmagasabbnak (41,1%). A bekenéssel és fürösztéssel kezelt csoportokban a kont-
rollhoz képest hasonló arányban tapasztaltam fejlődési elváltozást mutató embrió-
kat, mivel az embriók jelentős része a fejlődés kezdetén elhalt (3. és 4. táblázat). Az 
olajinjektálás hatására tapasztaltam a legtöbb fejlődési elváltozást, amelyek közül a 
leggyakoribbak a következők voltak: a szikérhálózat hiánya vagy gyenge fejlettsége, 
a törpe növekedés, a szem rendellenes fejlődése. A bekenés és fürösztés esetében nem 
alakulhattak ki nagy számban elváltozások, mivel az embriók jelentős része nem élte 
túl a fejlődés kezdeti kritikus időszakát (5. táblázat). 

Ezek az eredmények szükségessé tették a könnyű fehér olaj analitikai vizsgálatát, 
amelynek során 18 különböző PAH-vegyületet sikerült kimutatni az olajból. Ezek 
listáját, illetve koncentrációját a 6. táblázat ismerteti. A további vizsgálatokból ki-
zártam a könnyű fehér olajat, és vivőanyagként csapvizet használtam. 

4.1.2. Kontroll csoportok 

Tyúk 

A kezeletlen kontroll csoportban a 10 napos vizsgálat során minden felbontott tojás-
ban élő embriót találtam. Ezek közül egy embrió (2,6%) mutatott rendellenes fejlő-
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dést (7. és 8. táblázat), a következő elváltozások formájában: nyitott testüreg, törpe 
növekedés, az embriót körülvevő érhálózat gyenge fejlettsége (9. táblázat). 

Az embriók nedves és száraz testtömegét a 4–10. inkubációs napokon a 10. és 11. 
táblázat ismerteti. 

Kivételesen jó minőségű tenyésztojásokról árulkodik az a tény, hogy a kezeletlen 
kontroll csoportban az inkubáció első 10 napja során nem következett be elhalás  
(7. táblázat). Mindez megerősíti azt is, hogy a keltetés fizikai és mechanikai felté-
telei optimálisak voltak, így a kezelt csoportokban bekövetkező eltérések nagy való-
színűséggel a tojásba juttatott anyag hatására alakultak ki. 

Az injektálásos kezelés hatását csapvíz injektálásával vizsgáltam. Ennek hatására 
az embriók 5,1%-a halt el (7. táblázat). Az elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakasz-
ban következtek be (8. táblázat). Az embriók 5,1%-ánál fordultak elő fejlődési el-
változások (7. táblázat), amelyek a következő formában nyilvánultak meg: szem-
rendellenesség, az érhálózat gyenge fejlettsége (9. táblázat). A statisztikai vizsgálat 
értelmében a változások nem voltak szignifikáns mértékűek a kezeletlen kontroll 
csoporthoz képest. 

Az embrionális nedves és száraz testtömeg a kezeletlen kontroll csoportban mért 
értékekhez hasonlóan alakult (10. és 11. táblázat). 

A fürösztés hatását a tojások csapvízben való fürösztésével vizsgáltam. Ennek 
következtében az embriók 2,6%-a halt el, az elhalás a 2. fejlődési szakaszban lépett 
fel (7. és 8. táblázat). Rendellenes fejlődést az embriók 2,6%-ánál tapasztaltam  
(7. táblázat), amely rendellenes szemfejlődésben és törpe növekedésben nyilvánult 
meg (9. táblázat). A statisztikai vizsgálat értelmében a változások nem voltak 
szignifikáns mértékűek a kezeletlen kontroll csoporthoz képest. 

Az embrionális nedves és száraz testtömeg a kezeletlen kontroll csoportban mért 
értékekhez hasonlóan alakult (10. és 11. táblázat). 

Vadkacsa 

A 10 napos vizsgálat során a kezeletlen kontroll csoportban az embriók 17,1%-a 
halt el (12. táblázat). A vadkacsatojások gépben történő keltetése esetén az átlagos 
kelési eredmény termékeny tojásra vetítve 75–80% között változik (HAVASI, 1982). 
Így az első 10 nap során kapott 17,1%-os elhalás (12. táblázat) elfogadható. 

Minden fejlődési szakaszban fordult elő elhalás, legnagyobb mértékben az 1. és a 
2. szakaszban (13. táblázat). Az embriók 8,9%-ánál tapasztaltam fejlődési elváltozá-
sok kialakulását (12. táblázat), amelyek közül a következők bizonyultak jelentősebb-
nek: rendellenes fej, bevérzések a törzsön és a végtagokon, vérgyűrű vagy vérszigetek 
(14. táblázat). 

Az embriók nedves és száraz testtömegét a 6-10. inkubációs napokon a 15 és 16. 
táblázat ismerteti. 

A csapvíz injektálását követően 23,7%-os embriómortalitást tapasztaltam (12. 
táblázat). Az elhalások jelentős hányada az 1. és a 2. fejlődési szakaszban követ-
kezett be, a 4. szakaszban egy embrióelhalást regisztráltam (13. táblázat). Az emb-
riók 17,5%-a mutatott fejlődési elváltozást (12. táblázat). Többször is előforduló 
anomáliák voltak: bevérzések a törzsön és a végtagokon, szem- és fejrendellenes-
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ségek, törpe növekedés, vérgyűrűs vagy vérszigetes állapot (14. táblázat). A sta-
tisztikai vizsgálat értelmében a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyított eltérések 
nem voltak szignifikáns mértékűek. 

Az embrionális nedves és száraz testtömeg a kezeletlen kontroll csoportban mért 
értékekhez hasonlóan alakult, szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (15. és 16. 
táblázat). 

A csapvízben való fürösztést követően az embriók 16,7%-ánál jelentkezett elhalás 
(12. táblázat), amely az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következetett be (13. táb-
lázat). Az embriók 13,5%-a mutatott rendellenes fejlődést (12. táblázat). Többször 
is előforduló elváltozástípusok voltak: fej- és szemrendellenességek, vérgyűrűs vagy 
vérszigetes állapot, ciszta kialakulása és törpe növekedés (14. táblázat). A statisz-
tikai vizsgálat egyik paraméterben sem jelzett eltérést a kezeletlen kontrolltól. 

Az embrionális nedves és száraz testtömeg a kezeletlen kontroll csoportban mért 
értékekhez hasonlóan alakult, szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (15. és 16. 
táblázat). 

A csapvízzel való injektálás és fürösztés egyik állatfaj esetében, és egyik vizs-
gálati szempont szerint sem okozott szignifikáns eltérést a kezeletlen kontroll cso-
porttól, így az eredmények ismertetése és értékelése során a kezelések hatását a ke-
zeletlen kontroll csoportban kapott eredményekkel vetettem össze.  

4.1.3. Poliaromás szénhidrogén vegyületekkel történő kezelések 

Benz(a)pirén 

Tyúk 

Az injektálásos kezelés hatására az elhalások aránya a kontrollhoz képest (0%) 
25,6%-kal nőtt (p < 0,001) (7. táblázat). Minden egyes fejlődési szakaszban tapasz-
taltam embrióhalandóságot, legnagyobb mértékben az 1. és 2. szakaszban (8. táblá-
zat). A rendellenes fejlődést mutató egyedek aránya szintén szignifikáns mértékben 
nőtt (23,1%; p < 0,01) a kontrollhoz viszonyítva (2,6%) (7. táblázat). Leggyakrab-
ban a következő anomáliák fordultak elő: bevérzések a törzsön és a végtagokon, a 
szikérhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege az inkubáció 6. napján elmaradt a kontrollhoz 
képest (p < 0,05), míg a 8. napon a nedves testtömeg növekedését tapasztaltam  
(p < 0,05). A száraz testtömeg a 9. inkubációs napon meghaladta a kontrollnál mért 
értéket (p < 0,05) (10. és 11. táblázat). 

A fürösztést követően a szer hatására az embrióhalandóság csupán 2,6%-kal nőtt, 
a fejlődési elváltozást mutató egyedek aránya 13,2% volt a kontrollnál tapasztalt 
2,6%-hoz képest (7. táblázat). A változások nem voltak szignifikáns mértékűek. 
Egy-egy embriónál szem-, illetve gerincrendellenesség mutatkozott, ami a kontroll 
csoportban nem fordult elő (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon meghaladta a kontrollnál 
mért értéket (p < 0,001), míg a 6. napon elmaradt attól (p < 0,01). A száraz testtö-
meg a 9. napon növekedést mutatott (p < 0,01) (10. és 11. táblázat). 



 

29 

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíciót követően az embriómortalitás a kontrollnál tapasztalt 
17,1%-ról 21,7%-ra nőtt, nem szignifikáns mértékben (12. táblázat). Az elhalások 
jelentős hányada az 1. és 2. fejlődési szakaszban lépett fel mind a kontroll, mind a 
kezelt csoportban (13. táblázat). A fejlődési elváltozást mutató egyedek aránya 
35,0%-ra nőtt (p < 0,001) a kontrollnál tapasztalt 8,9%-hoz képest (12. táblázat). A 
kezelés hatására leggyakrabban előforduló elváltozások a következők voltak: teljes 
testi torzultság, szem- és fejrendellenességek, érhálózat gyenge fejlettsége vagy 
hiánya, törpe növekedés, bevérzések a testen (1. és 2. ábra) (14. táblázat). 

 
1. ábra. 125 órás kontroll vadkacsaembrió (1:7,5) 

 
2. ábra. 128 órás kezelt vadkacsaembrió [benz(a)pirénnel injektált] (1:7,5). 

Elváltozások: törpe növekedés és bevérzések a testen 
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A kezelt és a kontroll embriók nedves, illetve száraz testtömege között nem volt 
szignifikáns különbség (15. és 16. táblázat). 

A fürösztéses expozíció hatására az elhalt embriók aránya kis mértékben csök-
kent (13,6%) a kontrollhoz viszonyítva (17,1%) (12. táblázat). Az elhalások jelen-
tős hányada az első két fejlődési szakaszban lépett fel mind a kontroll, mind a kezelt 
csoportban (13. táblázat). A fejlődési rendellenességet mutató embriók aránya 
azonban 30,5%-ra nőtt (p < 0,001) a kontrollnál tapasztalt 8,9%-hoz képest (12. 
táblázat). Leggyakrabban a következő anomáliák fordultak elő: érhálózat gyenge 
fejlettsége vagy hiánya, szemrendellenességek, bevérzések a törzsön és a végtago-
kon, agyhólyag bevérzések (14. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 6. inkubációs napon meghaladta a kontrollnál 
mért értéket (p < 0,05). A száraz testtömeg statisztikailag nem különbözött a kont-
roll csoportban mért értékektől (15. és 16. táblázat). 

Benz(k)fluorantén 

Tyúk 

A szer injektálását követően az embrióhalandóság 0%-ról (kontroll) 10,3%-ra nőtt 
(7. táblázat). Az elhalások az első és a második fejlődési szakaszban következtek 
be (8. táblázat). A rendellenes fejlődést mutató egyedek aránya a kontrollnál ta-
pasztalt 2,6%-hoz képest 10,3%-ra nőtt (7. táblázat). A változások statisztikailag 
nem szignifikáns mértékűek. Gyakrabban előforduló elváltozások voltak: az érháló-
zat gyenge fejlettsége vagy hiánya, szemrendellenességek (3. és 4. ábra) (9. táb-
lázat). 

 
3. ábra. 196 órás kontroll tyúkembrió (1:5,3) 
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4. ábra. 196 órás kezelt tyúkembrió [benz(k)fluoranténnel injektált] (1:5,3). 

Elváltozások: szemhiány, törpe növekedés és bevérzések 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon meghaladta a kontrollnál 
mért értéket (p < 0,001), míg a 6. napon elmaradt attól (p < 0,05). A száraz testtö-
meg nem különbözött szignifikáns mértékben a kontroll csoportban mért értékektől 
(10. és 11. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően a mortalitás aránya nem szignifikáns mérték-
ben 7,7%-kal nőtt (7. táblázat). Az elhalások az első és a második fejlődési sza-
kaszban következtek be (8. táblázat). Rendellenes fejlődést az embriók 10,3%-a 
mutatott a kontrollnál mért 2,6%-hoz viszonyítva; a változás nem volt szignifikáns 
mértékű (7. táblázat). Gyakoribb anomáliák voltak: az érhálózat gyenge fejlettsége 
vagy hiánya és a törpe növekedés (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon meghaladta a kontrollnál 
mért értéket (p < 0,001), míg a 6. napon elmaradt attól (p < 0,05). A száraz testtö-
meg a 9. napon nagyobbnak mutatkozott a kontrollhoz képest (p < 0,05) (10. és 11. 
táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálásos kezelés hatására az embriómortalitási ráta 17,1%-ról 50,0%-ra  
(p < 0,001) emelkedett (12. táblázat). Kiemelkedő volt az 1. (31,8%) és a 2. fejlő-
dési szakaszban (15,9%) bekövetkezett elhalás mértéke (13. táblázat). Az embriók 
29,5%-a (p < 0,01) rendellenes fejlődést mutatott a kontrollnál mért 8,9%-hoz ké-
pest (12. táblázat). Leggyakrabban a következő elváltozások léptek fel: az érháló-
zat gyenge fejlettsége vagy hiánya, szemrendellenességek (5. és 6. ábra) (14. táb-
lázat). 
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5. ábra. 150 órás kontroll vadkacsaembrió (1:7,5) 

 
6. ábra. 150 órás kezelt vadkacsaembrió (benz(k)fluoranténnal injektált) (1:7,5). 

Elváltozások: szemrendellenesség, bevérzések és törpe növekedés 

Az embrionális testtömegadatok a nagy mértékű elhalás következtében értékelhe-
tetlenek voltak, mivel nem állt rendelkezésre kellő számú adat (15. és 16. táblázat). 

A fürösztést követően az embrióhalandóság mértéke nem szignifikáns módon 
28,6%-ra nőtt a kontrollhoz képest (17,1%) (12. táblázat). Az elhalások az 1. és a 
2. fejlődési szakaszban következtek be (13. táblázat). A fejlődési elváltozást mu-
tató embriók aránya 8,9%-ról 28,6%-ra nőtt (p < 0,01) (12. táblázat). Gyakrabban 
előforduló elváltozások voltak: a szem rendellenességei, az érhálózat gyenge fej-
lettsége vagy hiánya (14. táblázat). 
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Az embrionális testtömegadatok statisztikai értékeléséhez nem állt rendelkezésre 
kellő mennyiségű adat (15. és 16. táblázat). 

Fluorantén 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően fellépő embriómortalitás mértéke nem szignifi-
káns módon 2,6%-ra nőtt a kontrollnál tapasztalt értékhez viszonyítva (0%) (7. táb-
lázat). Elhalás csak a 2. fejlődési szakaszban következett be (8. táblázat). A rend-
ellenesen fejlődött embriók aránya nem szignifikáns mértékben 13,2%-ra nőtt a 
kontrollnál tapasztalt 2,6%-hoz képest (7. táblázat). A kezelt csoportban megje-
lenő, a kontrollnál nem tapasztalt fejlődési elváltozások a következők voltak: szem-
rendellenesség, velőcső-rendellenesség, ciszta, vérgyűrű (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon nagyobb (p < 0,05), a 6. in-
kubációs napon kisebb volt (p < 0,05) a kontrollnál mért értékhez képest. A száraz 
testtömeg a 9. napon meghaladta a kontrollnál tapasztalt értéket (p < 0,01) (10. és 
11. táblázat). 

A fürösztést követően 7,7%-os embrióelhalást tapasztaltam, ami nem különbözött 
szignifikánsan a kontrolltól (0%) (7. táblázat). A kezelés hatására az elhalások az 
1. és a 2. fejlődési szakaszban léptek fel (8. táblázat). A rendellenes fejlődés előfor-
dulási aránya 10,3%-ra emelkedett a kontrollnál tapasztalt 2,6%-hoz képest, amit a 
statisztikai vizsgálat nem igazolt szignifikánsnak (7. táblázat). A kezelt csoportban 
egy sziámi iker embriópárt is találtam (9. táblázat). 

Az embrionális nedves testtömeg az inkubáció 4. napján meghaladta a kontroll 
csoportnál mért értéket (p < 0,01). A száraz testtömeg nem tért el szignifikáns mér-
tékben a kontroll csoport értékeitől (10. és 11. táblázat). 

Vadkacsa 

A szert injektálással a tojásokba juttatva az elhalt embriók aránya a kontrollhoz ké-
pest (17,1%) 34,8%-ra emelkedett (p < 0,05) (12. táblázat). Legnagyobb mértékű 
mortalitást az 1. fejlődési szakaszban tapasztaltam, jelentős volt azonban az elhalás 
a 2. szakaszban is (13. táblázat). A rendellenesen fejlődött embriók aránya (23,9%) 
megnőtt (p < 0,01) a kontroll csoporthoz képest (8,9%) (12. táblázat). Gyakrabban 
előforduló elváltozások voltak: az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya, a vér-
gyűrűs állapot, a test bevérzései (14. táblázat). 

Az embrionális testtömegadatok statisztikai értékeléséhez nem állt rendelkezésre 
kellő mennyiségű adat (15. és 16. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az embrióhalandóság aránya (16,7%) a kont-
roll csoportéhoz hasonlóan alakult (17,1%) (12. táblázat). Elhalások a kontrollhoz 
hasonlóan minden fejlődési szakaszban léptek fel, legnagyobb mértékben a 2. sza-
kaszban (13. táblázat). A rendellenesen fejlődött embriók aránya nem szignifikáns 
mértékben 14,6%-ra nőtt a kontrollnál tapasztalt arányhoz viszonyítva (8,9%)  
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(12. táblázat). Több embrió vonatkozásában is megjelent az érhálózat gyenge fej-
lettsége (7. és 8. ábra) vagy hiánya, illetve a törpe növekedés és a szemrendellenes-
ségek (14. táblázat). 

Az embriók nedves, illetve száraz testtömegében mért változások nem voltak 
szignifikáns mértékűek (15. és 16. táblázat). 

 
7. ábra. 80 órás kontroll vadkacsaembrió (1:15) 

 
8. ábra. 78 órás kezelt vadkacsaembrió (fluoranténnal fürösztött) (1:15). 

Elváltozások: gyengén fejlett szikérhálózat és törpe növekedés 
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4.1.4. Nehézfémekkel történő kezelések 

Króm 

Tyúk 

Az injektálásos kezelést követően az embriómortalitás aránya 0%-ról 35,1%-ra emel-
kedett (p < 0,001) (7. táblázat). Az elhalások közel azonos arányban az 1. és a 2. fej-
lődési szakaszban következtek be (8. táblázat). A rendellenesen fejlődött embriók 
aránya 2,6%-ról 27,0%-ra nőtt (p < 0,01) (7. táblázat). A kezelés hatására a követke-
ző fejlődési elváltozások fordultak elő gyakrabban: szemrendellenességek, az érháló-
zat gyenge fejlettsége vagy hiánya, bevérzések a testen (9. és 10. ábra) (9. táblázat). 

 
9. ábra. 100 órás kontroll tyúkembrió (1:11,3) 

 
10. ábra. 100 órás kezelt tyúkembrió (krómmal injektált) (1:11,3). 

Elváltozás: bevérzések 
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Az embrionális nedves testtömeg a kezelés hatására a 6. inkubációs napon elma-
radt a kontrollhoz viszonyítva (p < 0,01). A száraz testtömeg nem különbözött szig-
nifikáns mértékben a kontroll csoportban mért értékektől (10. és 11. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az elhalt embriók aránya (5,0%) nem szignifi-
káns mértékben nőtt a kontrollhoz viszonyítva (0%) (7. táblázat). Az elhalások az 
1. fejlődési szakaszban következtek be (8. táblázat). A rendellenes fejlődést mutató 
embriók aránya nőtt (5,0%) a kontrollhoz képest (2,6%), de nem szignifikáns mó-
don (7. táblázat). A kezelés hatására szemrendellenességek és végtaghiány jelent 
meg, amely elváltozások a kontroll csoportban egyáltalán nem mutatkoztak (9. táb-
lázat). 

Az embriók nedves testtömege az inkubáció 4. napján meghaladta a kontrollnál 
mért értéket (p < 0,001). A száraz testtömeg a 9. napon mutatkozott nagyobbnak a 
kontrollhoz viszonyítva (p < 0,05) (10. és 11. táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálásos kezelés hatására az embrióhalandósági ráta (17,5%) nem tért el a 
kontrollnál mért értéktől (17,1%) (12. táblázat). Minden fejlődési szakaszban ta-
pasztalható volt elhalás, amelynek mértéke az 1. és a 2. szakaszban mutatkozott ki-
emelkedőnek (13. táblázat). A rendellenesen fejlődő embriók aránya 26,3%-ra 
emelkedett (p < 0,01) a kontrollhoz képest (8,9%) (12. táblázat). Többször is elő-
forduló elváltozások voltak: az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya, a torz test, 
a szemrendellenességek és a test bevérzése (14. táblázat). 

Az embrionáliskori nedves testtömeg az inkubáció 7. napján meghaladta a kont-
roll csoportnál mért értéket (p < 0,05). A száraz testtömegben nem mutatkozott 
szignifikáns mértékű eltérés a kontroll és a kezelt csoport között (15. és 16. táb-
lázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az elhalt embriók aránya (17,5%) nem tért el 
szignifikáns mértékben a kontrollnál tapasztalt értéktől (17,1%) (12. táblázat). Az 
elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be (13. táblázat). A rend-
ellenes fejlődést mutató embriók aránya 8,9%-ról 38,6%-ra emelkedett (p < 0,001) 
(12. táblázat). Gyakran előforduló elváltozások voltak a törpe növekedés (11. és 
12. ábra), az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya, a fej- és szemrendellenessé-
gek, valamint a ciszta kialakulása (14. táblázat). 

Az embriók nedves és száraz testtömege nem tért el szignifikáns mértékben a 
kontroll csoport értékeitől (15. és 16. táblázat). 
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11. ábra. 53 órás kontroll vadkacsaembrió (1:30) 

 
12. ábra. 53 órás kezelt vadkacsaembrió (krómmal fürösztött) (1:30). 

Elváltozás: növekedésben és fejlődésben elmaradott 

Ólom 

Tyúk 

Injektálással a tojásba juttatva, a szer hatásaként jelentkező embrióhalandóság nem 
szignifikáns mértékben 10,3%-ra nőtt a kontrollnál tapasztalt értékhez viszonyítva 
(0%) (7. táblázat). Az összes elhalás az 1. és a 2. fejlődési szakaszban lépett fel 
egyenlő arányban (8. táblázat). A fejlődési rendellenességet mutató embriók aránya 
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17,9%-ra nőtt a kontroll csoportban mért 2,6%-hoz képest (p < 0,05) (7. táblázat). 
Többször is előforduló elváltozások voltak: az érhálózat gyenge fejlettsége vagy 
hiánya, a törpe növekedés és a vérgyűrű kialakulása (9. táblázat). 

Az embrionális nedves testtömeg a kontroll csoportnál mért értékekhez hason-
lóan alakult. A száraz testtömeg az inkubáció 7. napján elmaradt (p < 0,05), a 9. na-
pon meghaladta (p < 0,05) a kontroll csoport értékeit (10. és 11. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az embrióelhalás aránya nem szignifikáns 
mértékben 5,1%-ra nőtt a kontroll csoporthoz hasonlítva (0%) (7. táblázat). Elhalás 
csak az 1. és a 2. fejlődési szakaszban fordult elő (8. táblázat). A rendellenesen fej-
lődő embriók előfordulási aránya (15,4%) nem szignifikáns mértékben megnőtt a 
kontroll csoporthoz képest (2,6%) (7. táblázat). A kezelt csoportban gyakori volt az 
érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya, valamint a törpe növekedés (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 6. inkubációs napon elmaradt a kontroll emb-
riók nedves testtömegétől (p < 0,01), a 7. napon azonban már kismértékben megha-
ladta azt (p < 0,05). A száraz testtömeg nem különbözött szignifikáns mértékben a 
kontroll csoport értékeitől (10. és 11. táblázat). 

Vadkacsa 

Az anyag injektálással való tojásba juttatását követően az embrióhalandóság mér-
téke 33,3%-ra emelkedett (p < 0,05) a kontroll csoport halandósági rátájához képest 
(17,1%) (12. táblázat). Az összes elhalás az 1. és a 2. fejlődési szakaszban követ-
kezett be (13. táblázat). A rendellenes fejlődést mutató embriók aránya 22,2%-ra 
nőtt (p < 0,05) a kontroll csoportnál mért 8,9%-hoz viszonyítva (12. táblázat). 
Több embrió esetében tapasztaltam az érhálózat gyenge fejlettségét vagy hiányát és 
törpe növekedést (13. és 14. ábra) (14. táblázat). 

 
13. ábra. 100 órás kontroll vadkacsaembrió (1:11,3) 



 

39 

 
14. ábra. 100 órás kezelt vadkacsaembrió (ólommal injektált) (1:11,3). 

Elváltozások: gyengén fejlett szikérhálózat, törpe növekedés 

Az embriók nedves és száraz testtömege nem különbözött szignifikáns mértékben 
a kontroll csoport értékeitől (15. és 16. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az elhalt embriók aránya (16,0%) a kontroll 
csoportéhoz hasonlóan alakult (17,1%) (12. táblázat). Az elhalások egyenlő mér-
tékben az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be (13. táblázat). A rendelle-
nes fejlődésű embriók aránya nem szignifikáns mértékben 16,0%-ra nőtt a kontroll 
csoportnál tapasztalt 8,9%-os előfordulási arányhoz képest (12. táblázat). A kezelt 
csoportban csak olyan anomália típusok fordultak elő, amelyek a kontroll embriók-
nál is kialakultak (14. táblázat). 

Az embriók nedves és száraz testtömege nem különbözött szignifikáns módon a 
kontroll csoport értékeitől (15. és 16. táblázat). 

Kadmium 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően az embrióelhalás aránya a kontroll csoport 0%-
os mortalitásához képest 12,8%-ra emelkedett (p < 0,05) (7. táblázat). Az elhalások 
az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be (8. táblázat). A rendellenes fej-
lődést mutató embriók aránya 2,6%-ról 20,5%-ra emelkedett (p < 0,05) (7. táblá-
zat). Többször is előfordult az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya, vérgyűrűs 
állapot, valamint 1-1 embrió esetében megjelent szemrendellenesség, végtaghiány 
és bevérzések a törzsön és a végtagokon is (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon szignifikáns mértékben 
meghaladta a kontroll embrióknál mért értéket (p < 0,001). A száraz testtömeg a 9. 
napon elmaradt a kontroll csoporthoz képest (p < 0,01) (10. és 11. táblázat). 
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A tojások fürösztése után nem szignifikáns mértékben változott az embrióhalan-
dóság aránya (5,0%) a kontrollhoz viszonyítva (0%) (7. táblázat). Elhalás csak az 
1. fejlődési szakaszban lépett fel (8. táblázat). Rendellenes fejlődésű embriók 
7,5%-ban fordultak elő, a kontroll csoportnál tapasztalt 2,6%-os előfordulási arány-
hoz képest (7. táblázat). A kezelt csoportban csak olyan anomália típusok fordultak 
elő, amelyek a kontroll embrióknál is kialakultak (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege az inkubáció 4. napján (p < 0,001), valamint a 7. na-
pon (p < 0,05) meghaladta a kontroll embrióknál mért értéket. A száraz testtömeg nem 
tért el szignifikáns mértékben a kontroll csoporthoz viszonyítva (10. és 11. táblázat).  

Vadkacsa 

Az injektálásos kezelést követően az embriómortalitás előfordulási aránya 57,4%-ra 
emelkedett (p < 0,001) a kontrollnál tapasztalt 17,1%-hoz képest (12. táblázat). Az 
elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be, kiemelkedő mértékben a 
2. szakaszban (13. táblázat). A rendellenes fejlődést mutató embriók aránya 
(25,5%) megnőtt (p < 0,01) a kontroll csoportban kapott értékhez képest (8,9%) 
(12. táblázat). A kezelt embriók között gyakrabban fordult elő törpe növekedés és 
ciszta kialakulása, valamint néhány esetben az érhálózat gyenge fejlettsége vagy 
hiánya (14. táblázat). 

Az embrionális testtömegadatok statisztikai értékeléséhez nem állt rendelkezésre 
kellő mennyiségű adat (15. és 16. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az elhalt embriók aránya 43,7%-ra nőtt  
(p < 0,01) a kontroll csoportban tapasztalt 17,1%-os arányhoz képest (12. táblázat). 
Az elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be, kiemelkedő mér-
tékben a 1. szakaszban (13. táblázat). A rendellenesen fejlődött embriók aránya 
(10,4%) nem szignifikáns mértékben nőtt a kontroll csoportban mért értékekhez 
hasonlítva (8,9%) (12. táblázat). A kontroll embriókhoz viszonyítva igen gyakori 
volt a törpe növekedés (15. és 16. ábra) (14. táblázat). 

 
15. ábra. 30 órás kontroll vadkacsaembrió (1:52,5) 
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16. ábra. 33 órás kezelt vadkacsaembrió (kadmiummal fürösztött) (1:52,5). 

Elváltozás: törpe növekedés 

Az embrionális testtömegadatok statisztikai értékeléséhez nem állt rendelkezésre 
kellő mennyiségű adat (15. és 16. táblázat). 

4.1.5. Benz(a)pirén és króm együttes hatása 

Tyúk 

A két anyag injektálásos expozícióját követően 23,1%-kal emelkedett (p < 0,01) az 
embrióhalandóság mértéke a kontroll csoportban tapasztalt 0%-hoz képest (7. táb-
lázat). Az elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakaszban következtek be (8. táblázat). 
A rendellenesen fejlődő embriók aránya 20,5%-ra emelkedett (p < 0,05) a kontroll 
csoport 2,6%-os mutatójához viszonyítva (7. táblázat). Az előforduló elváltozások 
között a kezelés hatására megjelent a vérgyűrű, a ciszta, valamint bevérzések a tör-
zsön és a végtagokon (9. táblázat). 

Az embriók nedves testtömege a 4. inkubációs napon nagyobb volt (p < 0,01), az 
5. inkubációs napon kisebb volt (p < 0,05) a kontrollnál mért értékekhez képest. A 
száraz testtömeg a 9. napon meghaladta a kontrollnál tapasztalt értéket (p < 0,05) 
(10. és 11. táblázat). 

Fürösztéssel a tojásba juttatva, a két szer hatásaként jelentkező embrióhalandóság 
mértéke nem szignifikáns módon 5,1%-ra nőtt a kontroll csoporthoz viszonyítva 
(0%) (7. táblázat). Az összes elhalás az 1. fejlődési szakaszban következett be  
(8. táblázat). A rendellenes fejlődésű embriók aránya nem szignifikáns mértékben 
7,7%-ra emelkedett a kontroll csoportban mért értékekehez képest (2,6%) (7. táb-
lázat). A kezelés hatására több embrió esetében is előfordult az érhálózat gyenge 
fejlettsége vagy hiánya (9. táblázat). 
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Az embrionális nedves testtömeg az inkubáció 4. (p < 0,05), valamint 10. napján 
(p < 0,05) meghaladta a kontroll csoportra jellemző tömeget. A száraz testtömeg a 
9. napon bizonyult nagyobbnak (p < 0,05) a kontrollhoz viszonyítva (10. és 11. táb-
lázat). 

Vadkacsa 

A két anyagot injektálással a tojásokba juttatva az embrióhalandóság aránya 
(20,7%) nem szignifikáns mértékben nőtt a kontroll csoporthoz képest (17,1%)  
(12. táblázat). Az elhalások mind a négy fejlődési szakaszban, de kiemelkedően az 
1. és a 2. következtek be (13. táblázat). A rendellenes fejlődésű embriók aránya 
8,9%-ról 39,7%-ra emelkedett (p < 0,001) (12. táblázat). A kezelés hatására több 
embrió esetében is előfordult az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya (14. táb-
lázat). 

Az embrionális nedves testtömeg az inkubáció 7. napján meghaladta a kontroll 
embrióknál mért értéket (p < 0,05). A száraz testtömeg nem különbözött szignifi-
káns mértékben a kontroll embrióknál mért értékekhez képest (15. és 16. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően az elhalt embriók aránya (18,2%) nem szigni-
fikáns mértekben nőtt a kontroll csoportban tapasztalt arányhoz képest (17,1%)  
(12. táblázat). Az elhalások az 1. és a 2. fejlődési szakaszban léptek fel (13. táblá-
zat). A rendellenes fejlődést mutató embriók aránya 29,1%-ra emelkedett (p < 0,01) a 
kontroll embrióknál tapasztalt 8,9%-hoz képest (12. táblázat). Igen nagy mértékben 
jelent meg az anomáliák között az érhálózat gyenge fejlettsége vagy hiánya. A kont-
roll embriókhoz viszonyítva szintén gyakori volt a törpe növekedés, a fej- és szem-
rendellenességek kialakulása a kezelt embriók között (14. táblázat). 

Az embrionális nedves testtömeg az inkubáció 6. napján meghaladta a kontroll 
embrióknál mért értéket (p < 0,05). A száraz testtömeg a kontroll csoportban mért 
értékekhez hasonlóan alakult (15. és 16. táblázat). 

4.2. Keltethetőségi vizsgálat 

4.2.1. Előkísérlet 

A kontroll csoport kelési aránya 89,5% volt, a naposcsibék között nem találtam 
kelésgyengét. Az előkeltetés és a bujtatás alatt egyformán 5,7%-os elhalás lépett fel 
(17. táblázat). 

A naposállatok szerv- és testtömeg adatait a 18. táblázat tartalmazza. 
Az olajjal injektált csoportban a termékeny tojások keltethetősége 46,5%-ra 

csökkent (p < 0,001) a kontroll csoportban tapasztalt 89,5%-os kelési arányhoz ké-
pest. A kikelt állatok között nem volt kelésgyenge egyed. Az elhalások döntő több-
sége (48,8%) az előkeltetés során következett be, és csupán 4,7%-a a bujtatás alatt. 
Az előkeltetés alatti mortalitás szignifikáns mértékben nagyobb (p < 0,05), míg a 
bujtatás alatti halandóság szignifikáns mértékben kisebb volt (p < 0,05) a kontroll 
csoportban tapasztalt értékekhez viszonyítva (17. táblázat). 
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A kikelt állatok testtömege a kontrollhoz hasonlóan alakult. A szív tömegében 
ugyanakkor csökkenést (p < 0,05), a máj tömegében pedig növekedést (p < 0,05) 
tapasztaltam a kontrollhoz képest. 

A bekenéses expozíció hatására az inkubáció során az összes állat elpusztult az 
előkeltetési szakaszban, ami szignifikánsan eltért a kontroll csoportban az előkel-
tetési szakaszban fellépő halandóság mértékétől (p < 0,001) (17. táblázat). 

Mivel egy állat sem kelt ki, szerv-, illetve testtömeget nem tudtam mérni. 

4.2.2. Kontroll csoportok 

Tyúk 

A kontroll csoportban a berakott termékeny tojások 87,1%-a kelt ki. Az előkeltetés 
alatt 3,5%-os, a bujtatás alatt 9,4%-os halandóság lépett fel (19. táblázat). A kelési 
eredmény a tojóhibridre jellemző értékhatáron belül, bár inkább az alsó tartomány 
közelében mozgott. A naposállatok között kelésgyengeséget nem tapasztaltam, a ki-
kelt naposcsibék életképesek voltak, homogén állományt alkottak. A kikelt életké-
pes állatok testtömegét, valamint szív- és májtömegét a 20. táblázat tartalmazza. 
Az állatok testtömege a hibridre jellemző értéktartományon belül volt. 

A csapvízzel injektált csoportban a kelés aránya 78,9% volt. Az előkeltetés és a 
bujtatás alatt egyenlő mértékben fordult elő elhalás (10,5%). A kikelt állatok vitális 
homogén állományt alkottak, kelésgyenge egyedet nem találtam (19. táblázat). A 
kelési eredmény, valamint a kikelt állatok test-, szív- és májtömege (20. táblázat) a 
kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem volt ki-
mutatható. 

A csapvízben való fürösztést követően a termékeny tojások 84,9%-a kelt ki, 
kelésgyengeség nem volt jellemző. Az előkeltetés alatt 4,3%-os, míg a bujtatás alatt 
10,8%-os elhalás jelentkezett, ami csaknem megegyezett a kezeletlen kontroll cso-
portban megfigyelt értékekkel (19. táblázat). A naposcsibék életképesek voltak, 
egyöntetű állományt alkottak, testtömegük valamint, szív- és májtömegük a kontroll 
csoport értékeihez hasonlóan alakult (20. táblázat). 

Vadkacsa 

A kontroll csoportban a berakott termékeny tojások 78,9%-a kelt ki. Ez a kelési 
eredmény jónak mondható a zárttéri tenyészetekben tapasztalt átlagosan 71,1%-os 
kelési eredményhez képest. Az intenzív zárttéri tenyésztés során nyert vadkacsa-
tojások keltetési eredménye 62,9–79,3% közé esik (NAGY, 1990). A napos állatok 
között kelésgyengeség nem fordult elő. Az összes elhalás megoszlása a következő 
volt: előkeltetés alatt 15,6%, bujtatás alatt 5,5% (21. táblázat). A kikelt naposálla-
tok egyöntetűen egészségesek és életképesek voltak, kelésgyenge nem volt közöttük 
Az állatok keléskori testtömege, valamint szív- és májtömege a fajra jellemző volt 
(22. táblázat). 
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A tojások csapvízzel történő injektálását követően 66,0%-os kelést tapasztaltam. 
Ez kismértékű csökkenést mutatott a kezeletlen kontroll csoporthoz képest, de az 
eltérés nem bizonyult szignifikánsnak, és mint a későbbiekben látni fogjuk, a vizs-
gált anyagok hatására a kelési arány minden esetben jelentősen tovább romlott. Az 
előkeltetés során 20,2%-os, míg a bujtatás alatt 13,8%-os elhalás lépett fel (21. táb-
lázat). A kikelt állatok életképes homogén állományt alkottak, kelésgyenge egyed 
nem fordult elő közöttük. A kelési és elhalási ráta, valamint a naposállatok test-, 
szív- és májtömege (22. táblázat) a kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, 
szignifikáns különbség nem volt kimutatható. 

A csapvízben történő fürösztést követően a termékeny tojások 75,0%-a kelt ki. A 
elhalások 15,0%-a az előkeltetés alatt, 10,0%-a a bujtatás során következett be (21. 
táblázat). A kikelt állatok között nem találtam kelésgyengét, az állomány homo-
génnek mutatkozott. A kelési és elhalási ráta, valamint a naposállatok test-, szív- és 
májtömege (22. táblázat) a kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult. 

A csapvizes kontroll csoportok eredménye fontos információval szolgált: a tojá-
sok fürösztése (amellyel a gyakorlatban érvényesülő hatást modellezhetjük) nem 
befolyásolta az előkeltetés alatt fellépő mortalitást, vagyis a kezelés és a csapvíz 
mint vivőanyag nem zavarta meg az embriogenezis folyamatát. Mind a tyúk-, mind 
a vadkacsatojások keltetése folyamán a kontrollal egyező arányú halandóságot ta-
pasztaltam az előkeltetési időszakban (19. és 21. táblázat). 

Mivel a csapvízzel való injektálás és fürösztés egyik vizsgálati szempont szerint 
sem okozott számottevő eltérést a kezeletlen kontroll csoporttól, így az eredmények 
ismertetése és értékelése során a kezelések hatását a kezeletlen kontroll csoportban 
kapott eredményekkel vetettem össze.  

4.2.3. Poliaromás szénhidrogén vegyületekkel történő kezelések 

Benz(a)pirén 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a kelési eredmény 75,6%-os volt. Kelésgyen-
geséget a naposállatok között nem tapasztaltam. Az elhalások egyenlő arányban 
léptek fel (12,2–12,2%) az előkeltetés és a bujtatás során (19. táblázat). A kelési és 
elhalási arányok, valamint a naposállatok test-, szív- és májtömegének (20. táblá-
zat) változásai nem voltak szignifikáns mértékűek a kontroll csoport értékeihez vi-
szonyítva.  

A tojások fürösztését követően a kelési arány 82,0%-os volt, a kikelt állatok kö-
zött egy kelésgyenge egyedet találtam (2,4%). Az előkeltetés során 6,0%, a bujtatás 
alatt pedig 12,0% volt az elhalt állatok aránya (19. táblázat). A változások nem 
voltak szignifikáns mértékűek a kontroll csoporthoz viszonyítva. A naposállatok 
szívének tömege csökkenést mutatott (p < 0,05), a test- és májtömegben nem mutat-
kozott szignifikáns mértékű különbség a kontrollhoz képest (20. táblázat). 
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Vadkacsa 

Az injektálásos expozíciót követően a csoport kelési aránya 60,4%-ra csökkent  
(p < 0,01) a kontrollhoz viszonyítva (78,9%). Kelésgyengeség a naposállatok között 
nem fordult elő. Az előkeltetés során 27,1%-os, míg a bujtatás alatt 12,5%-os elha-
lás lépett fel (21. táblázat). A naposállatok test-, szív- és májtömege a kontroll cso-
port értékeihez hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem volt kimutatható (22. 
táblázat).  

A tojások fürösztését követően 75,5%-os kelési arányt tapasztaltam. A napos-
állatok között nem fordult elő kelésgyengeség. Az elhalás aránya 14,3% volt az elő-
keltetés során, és 10,2% a bujtatás alatt (21. táblázat). A kelési és elhalási arányok 
statisztikailag nem tértek el a kontrolltól. A naposállatok test-, szív- és májtömege a 
kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult (22. táblázat).  

Benz(k)fluorantén 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a tojások keltethetősége 64,0%-ra csökkent  
(p < 0,001) a kontroll csoport kelési arányához képest (87,1%). Kelésgyengeséget a 
naposállatok között nem tapasztaltam. Az elhalások megoszlása (előkeltetés alatt 
26,0%, bujtatás alatt 10,0%) szignifikánsan eltért a kontroll csoportnál előforduló 
arányoktól (p < 0,01) (19. táblázat). A kikelt állatok test- és szívtömege a kontroll 
csoport értékeihez hasonlóan alakult, a máj tömege azonban meghaladta azt  
(p < 0,05) (20. táblázat). 

A tojások fürösztését követően 72,0%-ra csökkent a kelési arány (p < 0,05) a 
kontroll csoporthoz képest (87,1%). A naposállatok között nem fordult elő kelés-
gyengeség. Az elhalások 18,0%-a az előkeltetés alatt, 10,0%-a a bujtatás során kö-
vetkezett be, ami statisztikailag eltért a kontroll csoport halandóságának a két sza-
kaszra jellemző arányától (p < 0,05) (19. táblázat). A naposállatok test-, szív- és 
májtömege (20. táblázat) a kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, szignifi-
káns különbség nem volt kimutatható.  

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíció után a csoport kelési aránya 31,3%-ra csökkent  
(p < 0,001) a kontroll csoportban tapasztalt 78,9%-hoz képest. A kikelt állatok kö-
zött nem fordult elő kelésgyengeség. Jelentős mértékű elhalás lépett fel az előkel-
tetés alatt (43,8%), és a bujtatás során is (25,0%) (21. táblázat). A naposkacsák 
test-, szív-, valamint májtömege a kontroll csoporthoz hasonlóan alakult, szignifi-
káns eltérés nem mutatkozott (22. táblázat). 

A tojások fürösztését követően 68,0%-os kelési arányt tapasztaltam. A kikelt 
állatok közül egy kacsa (2,9%) bizonyult kelésgyengének. Az előkeltetés alatt 
22,0%-os, míg a bujtatás alatt 10,0%-os elhalás lépett fel (21. táblázat). Az arányok 
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változása a kontroll csoporthoz hasonlítva nem volt szignifikáns mértékű. A napos-
állatok test-, szív-, valamint májtömege is a kontroll állatokéhoz hasonlóan alakult 
(22. táblázat). 

Fluorantén 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a csoport kelési aránya 73,5%-ra csökkent  
(p < 0,05) a kontrollhoz képest (87,1%). Kelésgyengeség a naposállatok között nem 
fordult elő. Az előkeltetés során 14,3%-os, míg a bujtatás alatt 12,2%-os elhalás lépett 
fel (19. táblázat). A naposállatok test-, szív- és májtömege a kontroll csoport érté-
keihez hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem volt kimutatható (20. táblázat).  

A tojások fürösztését követően 79,6%-os kelési arányt tapasztaltam. A napos-
állatok közül egy csibe (2,6%) bizonyult kelésgyengének. Az elhalás aránya 6,1% 
volt az előkeltetés során és 14,3% a bujtatás alatt. A kelési és elhalási arányok vál-
tozása nem volt szignifikáns mértékű a kontroll csoportban mutatkozó arányokhoz 
képest (19. táblázat). A naposállatok test-, szív- és májtömege is a kontroll cso-
portnál tapasztalt értékekhez hasonlóan alakult (20. táblázat).  

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíció után a csoport kelési aránya 38,8%-ra csökkent  
(p < 0,001) a kontrollhoz képest (78,9%). A kikelt állatok között nem fordult elő 
kelésgyengeség. Jelentős mértékű elhalás lépett fel az előkeltetés alatt (36,7%) és a 
bujtatás során is (24,5%) (21. táblázat). A naposkacsák test-, szív-, valamint máj-
tömege a kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem 
volt kimutatható (22. táblázat). 

A tojások fürösztését követően 70,2%-os kelési arányt tapasztaltam. A kikelt 
állatok közül egy kacsa (2,9%) bizonyult kelésgyengének. Az előkeltetés alatt 
25,5%-os, míg a bujtatás során 4,3%-os elhalás lépett fel (21. táblázat). Az arányok 
változása nem volt szignifikáns mértékű a kontroll csoportban mutatkozó arányok-
hoz képest. A naposállatok test-, szív-, valamint májtömege is a kontrollhoz hason-
lóan alakult, szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (22. táblázat). 

4.2.4. Nehézfémekkel történő kezelések 

Króm 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően 60,5%-ra csökkent a kelési arány (p < 0,001) a 
kontroll csoporthoz viszonyítva (87,1%). Kelésgyengeséget a naposállatok között 
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nem tapasztaltam. Az elhalások 16,3%-os arányban léptek fel az előkeltetés, és 
23,2%-os arányban a bujtatás során (19. táblázat). A naposállatok test- és máj-
tömege (20. táblázat) a kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, szignifikáns 
különbség nem volt kimutatható. A szív tömegében a kontrollhoz képest csökkenést 
tapasztaltam (p < 0,01). 

A tojások fürösztését követően 84,0%-os volt a kelési arány, a kikelt állatok kö-
zött egy kelésgyenge egyedet találtam (2,3%). Az előkeltetés során 2,0%, a bujtatás 
alatt pedig 14,0% volt az elhalt állatok aránya (19. táblázat). A kelési és elhalási 
arányok eltérése a kezelt és a kontroll csoport között nem volt szignifikáns mértékű. 
A naposállatok szívének tömege a kontrollhoz képest csökkenést mutatott (p < 0,01), 
a test- és májtömeg a kontrollhoz hasonlóan alakult (20. táblázat). 

Vadkacsa 

Az anyag injektálással való bejuttatását követően a termékeny tojások keltethető-
sége 55,3%-ra csökkent (p<0,01) a kontroll csoporthoz képest (78,9%). A napos-
állatok 7,7%-a bizonyult kelésgyengének. Az elhalások közel azonos arányban kö-
vetkeztek be az előkeltetési (23,4%) és a bujtatási szakaszban (21,3%) (21. táb-
lázat). A kikelt állatok test-, szív- és májtömegében nem volt kimutatható szignifi-
káns különbség a kontrollhoz képest (22. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően a tojások 76,0%-a kelt ki. Kelésgyengeséget a 
naposállatok között nem tapasztaltam. Az előkeltetés során 16,0%-os, a bujtatás 
során pedig 8,0%-os halandóság lépett fel (21. táblázat). A kelési és elhalási ará-
nyok eltérése a kezelt és a kontroll csoport között nem volt szignifikáns mértékű. A 
naposkacsák test-, szív-, valamint májtömege a kontrollhoz hasonlóan alakult, szig-
nifikáns eltérés nem volt kimutatható (22. táblázat). 

Ólom 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a csoport kelési aránya 65,2%-ra csökkent  
(p < 0,01) a kontroll csoport keltethetőségéhez képest (87,1%). Kelésgyengeséget a 
naposállatok között nem tapasztaltam. Az elhalások megoszlása (előkeltetés alatt 
23,9%, bujtatás alatt 10,9%) szignifikánsan eltért a kontroll csoportnál előforduló 
arányoktól (p < 0,05) (19. táblázat). A kikelt állatok szív- és májtömege a kontroll-
hoz hasonlóan alakult, a testtömeg azonban meghaladta azt (p < 0,05) (20. táblá-
zat). 

A tojások fürösztését követően 80,9%-os kelési arány jelentkezett. A naposálla-
tok között nem fordult elő kelésgyengeség. Az elhalások 6,4%-a az előkeltetés alatt, 
12,8%-a a bujtatás során következett be (19. táblázat). A naposállatok szívtömege 
a kontroll csoport értékeihez hasonlónak mutatkozott. A testtömegben a kontrollhoz 
képest növekedést (p < 0,01) tapasztaltam, csakúgy, mint a májtömegben (p < 0,05) 
(20. táblázat). 
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Vadkacsa 

Az anyag injektálásának hatására a tojások keltethetősége 40,4%-ra csökkent  
(p < 0,001) a kontroll csoport kelési arányához képest (78,9%). A naposállatok 
között nem tapasztaltam kelésgyengeséget. Jelentős mértékű elhalás lépett fel az 
előkeltetés során (42,6%), a bujtatás alatti halandóság pedig 17,0%-ot tett ki (21. 
táblázat). A kikelt állatok test-, szív- és májtömege a kontrollhoz hasonlóan ala-
kult, szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (22. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően 67,3%-os kelési eredmény mutatkozott. A ki-
kelt állatok között nem fordult elő kelésgyenge. Az előkeltetés során 20,4%-os, a 
bujtatás során 12,3%-os halandóság lépett fel (21. táblázat). Sem a kelési és elha-
lási arányok, sem a kikelt állatok test-, szív- és májtömegében nem mutatkozott 
szignifikáns mértékű eltérés a kontroll csoporthoz képest (22. táblázat). 

Kadmium 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a csoport kelési aránya 70,8%-ra csökkent  
(p < 0,01) a kontroll csoport keltethetőségéhez viszonyítva. Kelésgyengeség a na-
posállatok között nem fordult elő. Az előkeltetés során 20,8%-os, míg a bujtatás 
alatt 8,3%-os elhalás lépett fel, amely arányok eltértek a kontroll csoport ezen 
szakaszokban fellépő halandósági arányaitól (p < 0,05) (19. táblázat). A napos-
állatok test-, szív- és májtömege a kontrollhoz hasonlóan alakult, szignifikáns elté-
rés nem volt kimutatható (20. táblázat).  

A tojások fürösztését követően 83,7%-os kelési arányt tapasztaltam. A naposálla-
tok között kelésgyengét nem találtam. Az elhalás aránya 6,1% volt az előkeltetés 
során, és 10,2% a bujtatás alatt (19. táblázat). A naposállatok test- és szívtömege 
nem tért el szignifikáns mértékben a kontroll csoportnál tapasztalt értékektől, a máj 
tömege azonban meghaladta a kontroll állatokét (p < 0,01) (20. táblázat).  

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíció után a csoport kelési aránya 31,9%-ra csökkent  
(p < 0,001) a kontroll tojások keltethetőségéhez képest (78,9%). A kikelt állatok kö-
zött nem fordult elő kelésgyengeség. Jelentős mértékű elhalás lépett fel az előkelte-
tés alatt (53,2%) és a bujtatás során is (14,9%) (21. táblázat). A naposkacsák test-, 
szív-, valamint májtömege a kontrollhoz hasonlóan alakult, szignifikáns eltérés nem 
volt kimutatható (22. táblázat). 

A tojások fürösztését követően 58,3%-ra csökkent (p < 0,01) a kelési arány a 
kontroll csoporthoz képest (78,9%). A kikelt állatok közül egy kacsa (3,6%) bizo-
nyult kelésgyengének. Az előkeltetés alatt 27,1%-os, míg a bujtatás alatt 14,6%-os 
elhalás lépett fel (21. táblázat). A naposállatok test-, valamint májtömege a kont-
rollhoz hasonlóan alakult, a szív tömege azonban elmaradt a kontroll állatokétól  
(p < 0,05) (22. táblázat). 
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4.2.5. Benz(a)pirén és króm együttes hatása 

Tyúk 

A keltethetőségi vizsgálat során az együttes méreghatást tyúkon nem vizsgáltam. 

Vadkacsa 

Az anyag injektálással való bejuttatását követően a termékeny tojások kelési aránya 
56,5%-ra csökkent (p < 0,01) a kontroll tojások keltethetőségéhez képest (78,9%). 
A naposállatok között kelésgyengeség nem jelentkezett. Az elhalások 26,1%-ban az 
előkeltetési és 17,4%-ban a bujtatási szakaszban következtek be (21. táblázat). A 
kikelt állatok test-, szív- és májtömege nem különbözött szignifikáns mértékben a 
kontroll csoportban tapasztalt értékektől (22. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően a tojások 70,2%-a kelt ki. Kelésgyengeséget a 
naposállatok között nem tapasztaltam. Az előkeltetés során 17,0%-os, a bujtatás so-
rán pedig 12,8%-os halandóság lépett fel (21. táblázat). A kelési és elhalási ará-
nyok a kontroll csoportban tapasztalt arányokhoz hasonlóan alakultak. A naposka-
csák test-, szív-, valamint májtömege is a kontrolléhoz hasonlóan alakult, szig-
nifikáns eltérés nem volt kimutatható (22. táblázat). 

4.3. Alkalikus foszfatáz enzimaktivitás vizsgálat 

4.3.1. Poliaromás szénhidrogén vegyületekkel történő kezelések 

Benz(k)fluorantén 

Tyúk 

Sem az injektálásos, sem a fürösztéses expozíciót követően nem tért el a 19 napos 
embriók plazmájában mért alkalikus foszfatáz enzimaktivitás szintje a kezeletlen 
kontroll csoportban mért értékektől (23. táblázat). 

Vadkacsa 

A benz(k)fluorantén sem az injektálásos, sem a fürösztéses expozíció mellett nem 
hatott a naposkacsák ALP enzimaktivitásának szintjére (24. táblázat). 

Fluorantén 

Tyúk 

Az injektálásos kezelést követően szignifikáns csökkenést tapasztaltam (p < 0,05) a 
plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitás szintjében (23. táblázat). 
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A fürösztéses expozíció hatására a 19 napos embriók plazma ALP enzimakti-
vitásának szintje a kezeletlen kontroll csoport értékeihez hasonlóan alakult, szig-
nifikáns különbség nem volt kimutatható (23. táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálással a tojásokba juttatott fluorantén hatására csökkent (p < 0,01) a kelés 
napján mért plazma ALP enzimaktivitásának szintje a kezeletlen kontroll állatok 
plazmájában mért értékhez képest (24. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően szignifikáns mértékben csökkent (p < 0,01) a 
plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitás szintje a kezeletlen kontroll értékhez vi-
szonyítva (24. táblázat). 

4.3.2. Nehézfémekkel történő kezelések 

Ólom 

Tyúk 

Az injektálásos kezelés hatására szignifikáns csökkenést (p < 0,01) tapasztaltam a 
plazma ALP enzimaktivitásban a kezeletlen kontroll csoporthoz viszonyítva (23. táb-
lázat).  

A fürösztéses kezelést követően nem mutatkozott szignifikáns különbség a plaz-
ma alkalikus foszfatáz enzimaktivitásban a kezeletlen kontroll csoporthoz képest 
(23. táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíciót követően nem mutatkozott szignifikáns eltérés a keze-
letlen kontroll csoporthoz viszonyított ALP enzimaktivitásban (24. táblázat). 

A fürösztéses kezelés hatására az ólom szignifikánsan csökkentette (p < 0,05) a 
plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitást (24. táblázat). 

Kadmium 

Tyúk 

Az injektálásos kezelést követően a kadmium hatására csökkenés mutatkozott  
(p < 0,01) az embriók 19. napi plazma ALP enzimaktivitásának szintjében a keze-
letlen kontroll csoporthoz viszonyítva (23. táblázat). 

A fürösztéses expozíció mellett a tojásba jutó anyag nem változtatta meg a plaz-
ma alkalikus foszfatáz enzimaktivitásának szintjét (23. táblázat). 
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Vadkacsa 

Sem az injektálásos, sem a fürösztéses expozíciót követően nem volt kimutatható 
szignifikáns eltérés a naposállatok plazma ALP enzimaktivitás szintjében a keze-
letlen kontroll csoportban mért értékekhez hasonlítva (24. táblázat). 

4.4. Hematokrit értékek 

4.4.1. Poliaromás szénhidrogén vegyületekkel történő kezelések 

Benz(k)fluorantén 

Tyúk 

Az injektálásos expozíciót követően a 19 napos embriók vérének hematokrit értéke 
a kezeletlen kontroll magzatok vérének hematokrit értékéhez hasonlóan alakult, 
szignifikáns különbség nem volt kimutatható (23. táblázat). 

A benz(k)fluorantént fürösztéssel a tojásokba juttatva megemelkedett a vér he-
matokrit értéke (p < 0,05) a kezeletlen kontroll értékéhez képest (23. táblázat). 

Vadkacsa 

A benz(k)fluorantén hatására sem injektálásos, sem fürösztéses expozíciót követően 
nem mutatkozott szignifikáns különbség a naposállatok vérének hematokrit értéke 
és a kezeletlen kontroll csoportban mért értékek között (24. táblázat). 

Fluorantén 

Tyúk 

Injektálással a tojásokba juttatva az anyagot, a kezeletlen kontrollhoz viszonyított 
vér hematokrit értékben nem tapasztaltam változást (23. táblázat). 

A fürösztéses kezelést követően az embriók 19. napon mért vér hematokrit értéke 
szignifikáns növekedést mutatott (p < 0,05) a kezeletlen kontroll csoportban mért 
értékhez képest (23. táblázat). 

Vadkacsa 

A fluorantén hatására sem az injektálásos, sem a fürösztéses expozíciót követően 
nem mutatkozott szignifikáns mértékű eltérés a naposállatok vérének hematokrit 
értéke és a kezeletlen kontroll csoportban mért értékek között (24. táblázat). 
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4.4.2. Nehézfémekkel történő kezelések 

Ólom 

Tyúk 

Sem az injektálásos, sem a fürösztéses kezelést követően nem tapasztaltam az ólom 
hatására szignifikáns változást a vér hematokrit értékében (23. táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíció hatására nem mutatkozott változás a naposállatok vér 
hematokrit értékében (24. táblázat). 

A fürösztéses kezelést követően az ólom hatására szignifikáns csökkenést tapasz-
taltam (p < 0,05) a vér hematokrit értékében (24. táblázat). 

Kadmium 

Tyúk 

A kadmium tojásba injektálásának hatására megemelkedett (p < 0,05) az embriók 
19. napon mért vér hematokrit értéke a kezeletlen kontroll csoportban mért érté-
kekhez képest (23. táblázat). 

A fürösztéses expozíciót követően a kezeletlen kontroll és a kezelt csoport véré-
nek hematokrit értéke hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem volt kimutat-
ható (23. táblázat). 

Vadkacsa 

Az injektálásos expozíciót követően a tojásba jutó kadmium hatására szignifikáns 
csökkenést tapasztaltam (p < 0,05) a naposállatok vérének hematokrit értékében a 
kezeletlen kontroll értékhez képest (24. táblázat). 

A tojások fürösztéses kezelése után a naposkacsák vérének hematokrit értéke a 
kezeletlen kontroll csoportéhoz hasonlóan alakult, szignifikáns különbség nem mu-
tatkozott (24. táblázat). 

4.5. Szövettani vizsgálat 

A kezelések hatására esetlegesen fellépő kórszövettani elváltozásokat a májban csak 
a vadkacsára vonatkozóan vizsgáltam. A vizsgálat céljából eltávolított májak okker-
sárga színeződésűek voltak, a kezelések hatására nem találtam tömegbeli eltérést a 
kontroll állatok májának tömegéhez hasonlítva (22. táblázat). 
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4.5.1. Kontroll csoportok 

A kezeletlen kontroll csoport kikelt állatainak májában a hepatociták épek és sok-
szögletűek voltak, kettős sorokba rendeződtek. A citoplazma enyhén vakuolizáltnak 
mutatkozott, amely a naposállatoknál normális fiziológiai jelenség. A májsejtsorok 
között a szinuszoidok épek, normál tágasságúak voltak (17. ábra). 

 
17. ábra. Kezeletlen kontroll naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

 
18. ábra. Csapvizes kontroll naposvadkacsából vett májszövet (1:200). 

Elváltozás: májsejtek enyhe mértékű elhalása a vérér környékén 
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A csapvízzel való injektálás és fürösztés hatására a vérerek környékén a paren-
chyma-sejtek károsodásának formájában enyhe fokú májdisztrófiát tapasztaltam a 
vizsgált májak mintegy 60%-a esetében (18. ábra). Ezekben a régiókban a máj-
sejtek határa kisebb sávokban eltűnt, a máj szerkezete nehezen felismerhetővé vált. 
Egyes sávokban a hepatociták magvai nem voltak láthatók. Limphoid sejtek diffúz 
megjelenése mindössze egy állat mája esetében volt megfigyelhető. 

4.5.2. Kezelt csoportok 

Az injektálásos és a fürösztéses kezelés hatására a következő nem anyag-specifikus 
tüneteket észleltem: a csapvizes kontroll csoportban észlelt károsodott sávoknál 
hozzávetőlegesen 2–3-szor nagyobb területeken jelentkezett májsejtelhalás (diszt-
rófia) (19–23. ábra). Ezekben az elsősorban erek mentén lévő sávokban a máj szer-
kezete nem ismerhető fel, a sejthatárok eltűnnek, gyakran a nukleuszok sem látha-
tók. Az elhalt területeken, illetve annak közelében limphoid sejtek jelennek meg, il-
letve a hepatociták között elszórtan limphoid sejtes beszűrődés látható. Sok esetben 
a vérerek károsodása, szétesése is szembetűnő. Az elváltozások az injektálással ke-
zelt csoportokban erőteljesebbnek mutatkoztak, mint a fürösztéses expozíció hatá-
sára, ahol azonban a szórás nagyobb volt az egyes egyedeknél tapasztalt tünetekben. 
Az egyes kezelési csoportokban az elváltozások mértékét a 25. táblázat tartal-
mazza. 

 
19. ábra. Krómmal injektált naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

Elváltozás: májsejtek mérsékelt elhalása a vérér környékén 
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20. ábra. Krómmal fürösztött naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

Elváltozás: limphoid sejtes beszűrődés 

 
21. ábra. Kadmiummal injektált naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

Elváltozás: mérsékelt májsejtelhalás, limphoid sejtek megjelenése 
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22. ábra. Benz(k)fluoranténnal injektált naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

Elváltozások: súlyos májsejtelhalás, limphoid sejtes beszűrődés 

 
23. ábra. Benz(a)pirénnel + krómmal fürösztött naposvadkacsából vett májszövet (1:200) 

Elváltozások: súlyos májsejtelhalás, sejtmagmentes terület 
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4.6. A tojás mészhéj adszorpciós képességének vizsgálata 

Tyúk 

A tyúktojás héjának fajlagos felülete a mediális régióban bizonyult a legkisebbnek 
(0,052±0,008 m2/g), a hegyes végen pedig a legnagyobbnak (0,065±0,012 m2/g). A 
tompa vég fajlagos felülete az előző kettő között helyezkedett el (0,058±0,006 
m2/g). A pórustérfogat szintén a mediális régióban mutatkozott a legkisebbnek  
(0,22±0,03 mm3/g), ezt követte a hegyes vég (0,25±0,05 mm3/g), a tompa vég pó-
rustérfogata pedig a legnagyobbnak bizonyult (0,29±0,07 mm3/g) (26. táblázat). 

A tojáshéj egyes részeinek kumulatív pórustérfogat-eloszlása (24. ábra) megmu-
tatta, hogy a mediális részen kisebb a pórustérfogat, mint a tompa és a hegyes vé-
gen. 
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24. ábra. A tyúktojás mészhéjának kumulatív pórustérfogat-eloszlása  

Vadkacsa 

A vadkacsa tojások héjának fajlagos felülete a mediális részen bizonyult a leg-
kisebbnek (0,069±0,010 m2/g). A tompa vég ennél nagyobb fajlagos felülettel ren-
delkezik (0,084±0,0344 m2/g), míg a hegyes vég felülete mutatkozott a leg-
nagyobbnak (0,099±0,012 m2/g). A legkisebb pórustérfogatot a mediális régió 
mutatta (0,24±0,02 mm3/g), a tompa vég (0,31±0,03 mm3/g) és a hegyes vég  
(0,31±0,01 mm3/g) pórustérfogata hasonlónak bizonyult. 
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A kumulatív pórustérfogat-eloszlás görbe (25. ábra) szerint a pórusok térfoga-
tának aránya a héj három régiója között a következőképpen alakul:  
 

mediális rész < tompa vég < hegyes vég. 
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25. ábra. A vadkacsatojás mészhéjának kumulatív pórustérfogat-eloszlása 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 
ÉS JAVASLATOK 

5.1. Korai embrionális vizsgálat 

5.1.1. Előkísérlet 

Az embriótesztelt könnyű fehér olaj, amelyet a PAH-vegyületek esetében vivő-
anyagként kívántam alkalmazni, az előkísérlet során igen toxikusnak bizonyult. Mi-
vel az amerikai kontinensen született az olajszármazékok ökotoxicitására vonatkozó 
szakirodalom nagy része azt hangoztatja, hogy az olajok toxicitásáért elsősorban a 
bennük kisebb-nagyobb koncentrációban megtalálható nagyobb molekulatömegű 
poliaromás szénhidrogén vegyületek a felelősek (HOFFMAN és EASTIN, 1981; 
HOFFMAN, 1990, 1995; LEE et al., 1986), érdemesnek tűnt analitikai vizsgálat alá 
vetni a könnyű fehér olajat is. Az analitikai kémiai mérés során 18 különböző PAH-
vegyületet sikerült az olajban kimutatni (6. táblázat).  

A tojások felületi kezelése (bekenése) során a különböző olajszármazékokban 
előforduló poliaromás szénhidrogén vegyületeknek a mészhéjon és a héjhártyákon 
át a tojásba, majd az embrióhoz való bejutását gázkromatográfhoz kapcsolt tömeg-
spektrométerrel kimutatták. Egyes olajok esetében már a mészhéj felület 10%-ának 
bekenése is szignifikáns mértékű csökkenést okozhat a keltethetőségben, növelheti 
a rendellenességek kialakulását valamint csökkent növekedéshez vezethet (HOFF-
MAN és GAY, 1981).  

Az előző megállapításokat igazolta saját kísérletem is, mivel a könnyű fehér olaj-
jal történő kezelések (bekenés és fürösztés) során csaknem 90%-os embrióhalandó-
ságot tapasztaltam (p < 0,001) (3. táblázat). Az elhalások az inkubáció első 3 nap-
jában következtek be (4. táblázat), az embriók jelentős hányada azonban már a ke-
zeléskor elpusztult. Az olajjal történő kezelés olyan mértékű toxikus hatást fejtett ki 
a blastula állapotú csírakorongra, hogy a keltetőgépbe helyezve a tojásokat, a fejlő-
dés nem kezdődött el. Ezeket „kezeléskor elhalt” embrióknak neveztem, és arányu-
kat külön feltüntettem a 4. táblázatban. A fejlődés kezdetén lezajló nagyarányú el-
halás következtében fejlődési rendellenességek kialakulására nem kerülhetett sor, 
hiszen az embriók jelentős hányada elpusztult, mielőtt az organogenezis folyamatai 
elkezdődtek volna (5. táblázat).  

Az olaj injektálásának hatására 50% körüli embriómortalitás lépett fel (p < 0,001), 
ami a kezeletlen kontrollnál tapasztalt érték közel 8-szorosa, de elmarad az előbb 
említett két kezelési mód után bekövetkező elhalás mértékétől (3. táblázat). Mivel 
injektálásos expozíciót követően az elhalások többsége az 1. és 2. fejlődési stádium-
ban következett be, vagyis a bekenésnél és fürösztésnél tapasztalt „kezeléskor el-
halt” kategória erre a csoportra kevésbé volt jellemző (4. táblázat), így több embrió 
is életben volt még az organogenezis szakaszában. Ennél fogva 4,5-szer gyakrabban 
fordultak elő rendellenes fejlődésű embriók (p < 0,001), mint a kezeletlen kontroll 
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csoportban, vagyis megmutatkozott az olaj teratogén potenciálja (3. táblázat). 
Többféle anomália típust is elkülönítettem, amelyek közül leggyakrabban a szikér-
hálózat fejletlensége vagy hiánya, a szem rendellenességek és a törpe növekedés 
(nanosomia) fordultak elő (5. táblázat). 

Az eredmények több szempontból is érdekesek. A tojások felületi kezelése (be-
kenés, fürösztés) során kapott eredményekből úgy tűnik, hogy az olaj jóval nagyobb 
mennyiségben jutott be a tojásokba, mint az injektált 0,1 ml. Ez joggal feltételez-
hető, hiszen a mészhéjon átjutva a szemipermeábilis biológiai menbránok nem 
jelentenek akadályt a lipofil anyagok számára. Az 1960–70-es években az amerikai 
kontinensen végzett hasonló vizsgálatok (BIRKHEAD et al., 1973; HARTUNG, 1965) 
beszámolóiban az egyes olajszármazékok embriótoxicitását annak tulajdonították, 
hogy a tojáshéj pórusait elzárja, ami zavarja a normális fejlődéshez szükséges 
megfelelő mennyiségű oxigén felvételét. Később kimutatták, hogy a tojásfelület 
10%-ának bekenése is már jelentősen növeli az embriómortalitást (HOFFMAN és 
GAY, 1981). A pórusok elzárása és a nagy mértékű igen korai elhalás közötti ok-
okozati összefüggést a tyúkembrió gázanyagcseréjéről rendelkezésre álló informá-
cióink (SINKOVITSNÉ H. I., 1968) kétségessé teszik. A tyúk embriogenezisének kez-
deti időszakában (0–48. óra) az embrió légzése az oxigén lehasadása útján, vagyis 
kémiai átalakulással, intramolekulárisan megy végbe. Ez a légzési forma a pete le-
válásától a szikvérkeringés kialakulásáig tart, mely időszak alatt a csirkeembrió a 
légzés szempontjából anaerob szervezet (NEEDHAM, 1963). Ennél fogva a pórusok 
blokkolása önmagában nem elégséges magyarázat az igen nagy mértékű embrió-
mortalitásra az embriogenezis kezdeti időszakában. Az okokat minden bizonnyal a 
poliaromás szénhidrogén vegyületek jelenlétében kell keresni. 

Az előző eredmények értelmében a könnyű fehér olaj, mint vivőanyag használa-
tát elvetettem, és hasonló céllal történő alkalmazását nem javaslom. 

5.1.2. Poliaromás szénhidrogén-vegyületek hatásai 

A PAH-vegyületek nemcsak az egyes olajszármazékokban fordulnak elő, hanem 
megtalálhatók minden természetes felszíni vízben is, ahol toxikus hatást fejthetnek 
ki a vízzel életmódjuknál fogva közvetlen kapcsolatban álló élőlényekre (gerincesek 
közül elsősorban halakra és vízimadarakra). Toxicitásuk mértéke a molekulatömeg 
növekedésével fokozódik, és bár ezzel együtt oldhatóságuk is csökken, már igen kis 
koncentrációban is kedvezőtlen hatást fejthetnek ki az élő szervezetekre (HOFFMAN, 
1995). 

A felszíni vizek minőségére vonatkozó magyar szabvány (MSZ 12749) is meg-
említi a PAH-vegyületeket, de ezek közül csupán a benz(a)pirénre vonatkozó határ-
értékeket közli (0,05 µg/L), ami azt sugallja, hogy a vegyületcsoportból ezt tekintik 
a legveszélyesebbnek, illetve olyan mennyiségben előfordulónak, amely komolyabb 
kockázatot jelenthet a vízi élőlényekre. 

A tyúk a madarakon végzett ökotoxikológiai vizsgálatok leggyakoribb alanya. 
Ennek elsődleges oka, hogy fajtái és hibridjei igen fontos szerepet töltenek be a ter-
melésben, ezért fontos tudni, hogy toxikológiai szempontból (elsősorban takarmány 
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és ivóvíz vonatkozásában) milyen veszélynek vannak kitéve. Ugyanakkor a tyúkra 
megállapított eredmények kellő körültekintéssel extrapolálhatók más madárfajokra 
is. A tyúk közkedvelt modellállatnak is tekinthető, hiszen segítségével megközelítő 
adatot nyerhetünk olyan fajok esetében is, amelyekkel nem áll módunkban vizsgá-
latot végezni védettségük vagy egyéb okok miatt. Madarak esetében (elsősorban 
akut toxicitási adatok vonatkozásában) az interspecies extrapoláció végrehajtásához 
1,2-es allometrikus átszámítási faktor alkalmazható a következő képletben: 
 

Aw = At x (BWt/BWw)1-b, 
 
ahol Aw = a vad fajra vonatkozó keresett toxicitási érték, At = a tesztfaj esetében 
rendelkezésre álló toxicitási érték, BWt = tesztfaj testtömege, BWw = vad faj test-
tömege, b = allometrikus átszámítási faktor (SAMPLE és ARENAL, 1999). 

A PAH-vegyületek embrionális fejlődésre gyakorolt hatása madarakon alig vizs-
gált terület. Bár HOFFMAN (1995) leírja, hogy a vizekben oldott formában jelenlévő 
poliaromás szénhidrogének veszélyt jelenthetnek a velük kapcsolatba kerülő élő-
lények számára, vizes közegben a vegyületek hatását csak halakon vizsgálták kiter-
jedtebben. A vízimadarak tollazatáról, lábáról a kotlás és a tojások forgatása során a 
vízben jelenlévő különböző szennyező anyagok a tojásokra, illetve tojásokba kerül-
hetnek, és ezzel veszélyeztetik az adott faj szaporaságát. 

Injektálásos expozíció 

Az eredmények tényszerű megvitatása előtt feltétlen hangsúlyozni kell, hogy a 
vizsgált PAH-vegyületekből egy-egy tojásba injektált mennyiség [benz(a)pirén:  
0,2 ng, benz(k)fluorantén: 2,2 ng, fluorantén: 20 ng] csak töredéke a BRUNSTRÖM et 
al. (1990) által vizsgált mennyiségnek (0,12 mg mindhárom vegyületből). Az 
említett szerző tyúk-, pulyka-, vadkacsa- és pehelyrécetojásokat felhasználva a 
PAH-vegyületeket a szikbe injektálta az inkubáció 4. napján, vivőanyagnak pedig 
mogyoróolaj, lecitin és víz keverékét alkalmazta. Az inkubáció 18. napján felbontva 
a tojásokat a következő mortalitási arányokat állapította meg: benz(k)fluorantén: 
100%, benz(a)pirén: 30%, fluorantén: 20%. Vizsgálataimban az injektálásos expo-
zíciót követően a PAH-vegyületek jelentősen kisebb mennyisége is mind a tyúk-  
(3–26%), mind a vadkacsaembriók (22–50%) mortalitási rátáját megnövelte (7. és 
12. táblázat). Bár a változás csak a csoportok felében volt szignifikáns mértékű, 
minden kezelési csoportban nőtt a mortalitás, amit mint tendenciát, nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. A mortalitási értékek azt jelzik, hogy a vadkacsa érzéke-
nyebben reagált a PAH-vegyületekre, mint a tyúk (KERTÉSZ és KOVÁCS, in press). 
Az egyes vegyületekkel szembeni fajspecifikus érzékenység is kimutatható, mert a 
tyúkembriók a benz(a)pirénnel szemben mutatkoztak a legérzékenyebbnek, a vad-
kacsaembriók esetében pedig a benz(k)fluorantén váltotta ki a legnagyobb mértékű 
mortalitást. A két faj érzékenysége a 3 vegyülettel szemben a következőképpen ír-
ható le: 

– tyúk: benz(a)pirén > benz(k)fluorantén > fluorantén 
– vadkacsa: benz(k)fluorantén > fluorantén > benz(a)pirén. 
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Faunavédelmi szempontból jó volna ismerni felszíni vizeinkben a benz(k)fluo-
rantén-szennyeződés mértékét, különösen ott, ahol sok víziszárnyas él. 

Az elhalások időpontját tekintve is különbséget figyelhetünk meg a kontroll cso-
porthoz képest mindkét fajban. A kontroll tyúkembriók között nem fordult elő mor-
talitás. A kontroll vadkacsaembriók között a 2. fejlődési szakaszban mutatkozott 
több elhalás, amely egybeesik a normális körülmények között történő keltetés alatti 
embrióelhalások első csúcsával (BOGENFÜRST, 1987). Az ebben az időszakban zaj-
ló élettani folyamatokat (vérkeringés kialakulása, az anyagcserében résztvevő szén-
hidrátok, fehérjék és zsírok arányának megváltozása) bármilyen külső tényező meg-
zavarhatja, ami az embrió legyengüléséhez vagy elpusztulásához vezethet. A kont-
roll csoporttal szemben a kezelések hatására a vadkacsa esetében mindhárom PAH-
vegyület, tyúk esetében pedig két vegyület [benz(a)pirén és a benz(k)fluorantén] 
injektálásának hatására az 1. fejlődési szakaszban, vagyis az embriogenezis kez-
detén lépett fel nagyobb arányú embriómortalitás (8. és 13. táblázat). Mindez a ve-
gyületek gyors toxicitásának megnyilvánulását mutatja, amennyiben a mészhéj vé-
delmi funkciója nem működik.  

A vegyületek teratogén hatása mindkét fajon megmutatkozott. Tyúkban a 
benz(a)pirén injektálás hatására szignifikáns mértékben (p < 0,01), a benz(k)fluo-
rantén és a fluorantén injektálás hatására nem szignifikáns módon nőtt a rendellenes 
fejlődésű embriók aránya (7. táblázat). Vadkacsában a benz(a)pirén (p < 0,001), a 
benz(k)fluorantén (p < 0,01) és a fluorantén (p < 0,01) injektálásának hatására is 
szignifikáns mértékben növekedett a rendellenességek kialakulása (12. táblázat). 
Mindez azt mutatja, hogy a PAH-vegyületek kifejezett teratogén potenciállal ren-
delkeznek. A két vizsgált faj vonatkozásában, a fenti adatok szerint, a vadkacsa 
mondható érzékenyebbnek. Mindkét faj esetében azonban elmondható, hogy a 
benz(a)pirén okozta a legtöbb rendellenességet.  

A két faj érzékenysége az egyes vegyületek teratogén hatásával szemben a követ-
kezőképpen alakult: 

– tyúk: benz(a)pirén > fluorantén > benz(k)fluorantén 
– vadkacsa: benz(a)pirén > benz(k)fluorantén > fluorantén. 
A tyúkembrióknál mindhárom PAH-vegyület a szikérhálózat fejlődését gátolta 

leggyakrabban, 2–4-szer gyakrabban, mint azt a kontroll csoportban tapasztaltam. A 
benz(a)pirén hatására ezenkívül az embriók közel 8%-ánál fordultak elő nagy 
kiterjedésű, bevérzések elsősorban a törzsön, de egyes esetekben a végtagokon, illetve 
a fejen is (9. táblázat). A vadkacsa embriók esetében többféle típusú rendellenesség 
fordult elő, mint a tyúkembrióknál, de ez a kontroll csoportra is jellemző volt, így az 
elváltozások sokfélesége a kontrollhoz viszonyítva nem tért el olyan mértékben, mint 
a tyúkembriók esetében (14. táblázat). Benz(a)pirén hatására több embriónál is 
tapasztaltam torzfejlődést és a szikérhálózat gyenge fejlettségét vagy hiányát. A 
benz(k)fluorantén és a fluorantén is elsősorban a szikérhálózatra hatott károsan. 
Mindhárom anyag hatására nőtt a bevérzések előfordulása a törzsön és a végtagokon, 
valamint a szemrendellenességek (anophthalmia, monophthalmia, microphthalmia, 
monomicrophthalmia) előfordulása. A benz(a)pirén és a benz(k)fluorantén teratogén 
hatását tyúk- és vadkacsatojásokba injektálva BRUNSTRÖM et al. (1990) is leírták. 
Elsősorban degeneratív májelváltozásokról, valamint szívkörüli és bőralatti ödéma 
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megjelenéséről számoltak be a két vegyület hatására. Mivel a tojások kezelését 4 nap 
inkubálást követően végezték el, a szervfejlődés legérzékenyebb időszakát kikerülték. 
Ez magyarázza azt is, hogy nem találkoztak a vizsgálataim során leggyakrabban 
felmerülő szikérhálózati rendellenességekkel, valamint bevérzésekkel sem, hiszen az 
érhálózat kialakulása eddigre már lezajlott.  

Az embrionális testtömeget a tyúk esetében a 4., vadkacsa esetében az 5. inku-
bációs naptól követtem a 10. napig. A vadkacsa embriók nedves és száraz test-
tömegében nem találtam eltérést a PAH-vegyületek injektálásának hatására (15. és 
16. táblázat). A tyúkembriók növekedési erélyében azonban változást tapasztaltam 
(10. és 11. táblázat). A változás során nem egy meghatározott tendencia érvénye-
sült, hanem a növekedés üteme módosult olyan formában, hogy a kezelt embriók 
nedves testtömege bizonyos napokon elmaradt, más napokon pedig meghaladta a 
kontroll embriók nedves testtömegét. A száraz testtömeget csak a 7. inkubációs 
naptól tudtam értékelni, mivel ennél korábban az igen alacsony értékeknek túlságo-
san nagy volt a szórása. A nedves testtömeg növekedése a kezelt csoportokban so-
sem járt együtt a száraz testtömeg növekedésével, ami azt jelenti, hogy a tömegnö-
vekedés hátterében vízfelhalmozás, vagyis a szövetek magasabb víztartalma áll. 

Fürösztéses expozíció 

A fürösztéses expozíció a természetes körülményeket kívánta modellezni. Ennél a 
kezelési formánál nem ismerjük a tojásba jutó mennyiségeket, csak a kiváltott elvál-
tozásokat, amelyek alapján a vizsgált anyag hatását megítélhetjük. Meg kell emlí-
teni azt a tényt is, hogy a tojásba bejutó anyag mennyiségét döntően befolyásolhatja 
– egyéb tényezők mellett – a tojások mészhéjának porozitása. A porozitás ugyan 
fajra jellemző bélyeg, de nagymértékben függ a mészhéjképződéskor jelenlévő 
egyéb tényezőktől (hőmérséklet, fény stb.) is, amelynek következtében az 
ugyanazon egyedtől származó, egymást követő tojások mészhéjporozitása is eltérő 
lehet (TULLETT és DEEMING, 1982; TYLER, 1955). 

Vizsgálataimban a fürösztéses expozíciót követően nem tapasztaltam olyan nagy 
mértékű elhalást egyik csoportban sem, mint az injektálásos kezelés esetén. A 
tyúkembriók esetében 2,6–7,7%-os mortalitás mutatkozott (7. táblázat). A vadka-
csaembriókban a három PAH-vegyület közül csak a benz(k)fluorantén hatására 
haladta meg az embriómortalitási ráta (12%-kal) a kontroll csoportban tapasztalt 
arányt (12. táblázat).  

A benz(k)fluorantén hatására nőtt az 1. fejlődési szakaszban, a cito- és organo-
tipikus folyamatok idején kialakuló elhalások aránya a 2. szakaszhoz képest (13. 
táblázat), ami azt mutatja, hogy az anyag a fürösztést követően viszonylag hamar 
átjut a tojáshéjon, eléri az embriót, és fokozza a kezdeti igen érzékeny időszak során 
fellépő elhalást. A két faj érzékenysége az egyes vegyületekkel szemben a követ-
kezőképpen alakult: 

– tyúk: benz(k)fluorantén = fluorantén > benz(a)pirén; 
– vadkacsa: a mortalitást figyelembevéve csak a benz(k)fluoranténnel szemben 

mutatkozott érzékenynek. 
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Mindhárom PAH-vegyület hatására mindkét faj esetében megnőtt a rendellenes 
fejlődésű embriók aránya. A kontroll csoporthoz viszonyítva a tyúkembriók között 
8–11%-kal, míg a vadkacsaembriók között 6–22%-kal több rendellenes fejlődést 
mutató egyed fordult elő (7. és 12. táblázat). A rendellenes fejlődések arányának 
növekedése a vadkacsa esetében a benz(a)pirén (p < 0,001) és a benz(k)fluorantén 
(p < 0,01) hatására szignifikáns mértékű volt. A vegyületek teratogén hatásával 
szembeni érzékenység a két fajban a következőképpen alakult: 

– tyúk: benz(k)fluorantén > fluorantén = benz(a)pirén; 
– vadkacsa: benz(a)pirén > benz(k)fluorantén > fluorantén. 
Tehát fürösztéses expozíciót követően a tyúk esetében a benz(k)fluorantén, míg a 

vadkacsánál a benz(a)pirén mutatkozott leginkább teratogén hatásúnak. 
A tyúkembriókon észlelt fejlődési elváltozásokra jellemző, hogy többféle típus 

fordult elő, viszonylag alacsony gyakoriság mellett (9. táblázat). A egyetlen elvál-
tozástípus, amely mindhárom PAH-vegyület hatására jelentkezett, a szikérhálózat 
gyenge fejlettsége vagy teljes hiánya volt. Előfordulása a benz(k)fluoranténnal ke-
zelt csoportban volt a leggyakoribb. A vadkacsaembriók esetében a benz(a)pirén 
elsősorban a szikérhálózatot károsította, valamint szemrendellenességeket és a test 
teljes felületén nagy kiterjedésű bevérzéseket okozott. A benz(k)fluorantén hatására 
szintén szikérhálózat és szemrendellenességek fordultak elő a leggyakrabban. A 
fluorantén elsősorban törpe növekedést okozott és szintén a szikérhálózatot károsí-
totta (14. táblázat).  

A benz(a)pirén teratogén hatását vadkacsában a tojások felületi kezelését köve-
tően HOFFMAN és GAY (1981) is leírták. A kezelést 72 óra inkubációt követően haj-
tották végre, és vivőanyagként nyersolajat (10µl/tojás) alkalmaztak. A vivőanyag 
önmagában (bár az elhalások arányát kismértékben növelte) nem mutatkozott tera-
togén hatásúnak, azonban 0,02% vagy 0,1% benz(a)pirén hozzáadása hatására szig-
nifikáns mértékben nőtt a rendellenes fejlődések, elsősorban a törpe növekedés, 
valamint a szemet (anophthalmia) és az agyat (exencephalia) érintő elváltozások 
előfordulása.  

A fejlődési elváltozások típusait és az esetszámokat figyelembevéve megálla-
pítható, hogy a 3 vegyület hatására mindkét faj embrióin hasonló jellegű elválto-
zások alakultak ki. Ez feltehetően nemcsak annak tulajdonítható, hogy hasonló ka-
rakterű, vagyis fizikai és kémiai tulajdonságaik tekintetében egymáshoz közel álló 
vegyületekről van szó, hanem ennek következtében valószínűleg hasonló módon, 
mértékben és időben érték el a fejlődő embriót. A teratológia egyik alaptörvény-
szerűsége az, hogy egymástól nagyon különböző anyagok is válthatnak ki hasonló 
torzkeltő hatást, amennyiben az expozíció ugyanabban az időben és módon történik. 

Csakúgy, mint az injektálásos kezelés hatására már láthattuk, a fürösztéses expo-
zíciót követően is megváltoztatták a PAH-vegyületek a tyúk embriók növekedési 
ütemét (10. és 11. táblázat). Mindhárom anyag hatására szignifikáns mértékben 
nőtt a nedves testtömeg a 4. napon, majd a 6. napon a benz(a)pirén és a benz(k)fluo-
rantén szignifikánsan csökkentette a nedves testtömeget. A vadkacsa embriók ese-
tében csak a benz(a)pirénes fürösztés hatására tapasztaltam szignifikáns növekedést 
a nedves testtömegben a 6. inkubációs napon (15. és 16. táblázat). A száraz testtö-
megről ezen a napon nem áll rendelkezésre adat, ezért nem lehet megállapítani, 
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hogy a növekedés csak vízfelhalmozódást jelent, vagy a test szárazanyag-tartalma is 
arányosan növekedett-e. 

Összegzés 

Az ismertetett tények birtokában megállapítható, hogy a PAH-vegyületek a mada-
rak embrionális fejlődésére gyakorolt hatásuk alapján igen káros és veszélyes anya-
goknak tekinthetők. Különösen veszélyes teratogén hatása miatt a benz(a)pirén és a 
benz(k)fluorantén. Ezen vegyületek a tojásba bejutva és az embriót elérve a fejlődés 
korai szakaszában (a cito- és organotipikus szakaszban) nagymértékű embrióhalan-
dóságot okoznak. Elsődlegesen a szikérhálózatot, a keringési rendszert károsítják, 
rendellenes szemfejlődést idéznek elő, és a test teljes felületén nagy kiterjedésű be-
vérzéseket okoznak. Ezek az elváltozások előbb vagy utóbb letális következmé-
nyekkel járnak. A fejlődési elváltozást nem mutató, életképesnek látszó egyedeknél 
a fejlődés 4–10. napig terjedő időszakában a növekedésre gyakorolt hatás abban 
nyilvánult meg, hogy az embriók növekedési erélye és a növekedés üteme megvál-
tozott. A nedves testtömegben mutatkozó - kontrollhoz viszonyított - eltérések el-
sődlegesen az embriók magas víztartalmából fakadtak, mivel a szárazanyag tarta-
lom ennek ellenére stagnált, vagy egyes esetekben kismértékben csökkent. A vizs-
gált két faj nem egyforma érzékenységet mutatott a vegyületekkel szemben. A vad-
kacsa bizonyult érzékenyebbnek és emiatt veszélyeztetettebbnek. 

5.1.3. Nehézfémek hatásai 

A különböző nehézfém-vegyületek hatásait igen kiterjedten vizsgálták adult ma-
darak vonatkozásában. Embrionáliskori vizsgálatokat azonban csak az ólomra vo-
natkozóan találtam a szakirodalomban. RIDGWAY és KARNOFSKY (1952) az in-
kubáció 4. napján ólom-nitrátot injektált tyúktojásokba. A megállapított LD50 érték 
0,1 mg/tojás volt.  

Vizsgálataim során ennél jóval kevesebb, ng-nyi mennyiséget juttattam a tojá-
sokba a nehézfém vegyületek törzsoldataiból (1. táblázat), amelyek koncentrációja 
megfelel az MSZ 12749-ben megadott IV. felszíni vízszennyezettségi kategóriának. 
Mivel azonban a kezeléseket az inkubáció megkezdése előtt hajtottam végre, nem 
hagyva ki a fejlődés szempontjából köztudottan legérzékenyebb első napokat, 
toxikus hatást tapasztaltam mindhárom nehézfémmel való kezelést követően. 

Injektálásos expozíció 

Injektálásos kezelést követően a króm, ólom és kadmium vegyületek toxikus hatása 
megmutatkozott mind a tyúk-, mind pedig a vadkacsa embriókon. Míg a tyúk eseté-
ben a kontroll csoportban nem lépett fel embrióhalandóság, addig a kezelések hatá-
sára az embriók 10–35%-a elhalt (7. táblázat). A króm (p < 0,001) és a kadmium  
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(p < 0,05) szignifikáns, míg az ólom nem szignifikáns mértékben növelte az emb-
rióhalandóságot. Érdekes, hogy a vadkacsa esetében a króm nem növelte a mortali-
tást, az elhalás mértéke megegyezett a kontroll embrióknál tapasztalt értékkel. 
Ugyanakkor az ólom 16%-kal (p < 0,05), a kadmium pedig mintegy 40%-kal  
(p < 0,001) szignifikáns módon növelte a kontrollhoz viszonyított embriómortalitást 
(12. táblázat). E két nehézfémmel szemben a vadkacsa embriók érzékenyebbnek 
bizonyultak, mint a tyúkembriók. Az elhalások időpontját illetően mindkét faj ese-
tében a fejlődés kezdeti szakasza emelhető ki, azaz a cito- és organotipikus fejlődési 
szakaszban fordult elő az elhalások többsége a kezelés hatására (8. és 13. táblázat).  

A két faj 3 nehézfémmel szembeni érzékenysége az embrióhalandóságot illetően 
a következőképpen alakult: 

– tyúk: króm > kadmium > ólom; 
– vadkacsa: kadmium > ólom > króm. 
Mindhárom nehézfém teratogénnek bizonyult. Az injektálásos kezelést követően 

a torz tyúkembriók aránya szignifikáns mértékben nőtt a króm (p < 0,01), az ólom  
(p < 0,05) és a kadmium (p < 0,05) hatására a kontroll csoporthoz képest (7. táblá-
zat). A vadkacsa esetében a króm- (p < 0,01), az ólom- (p < 0,05) és a kadmium-  
(p < 0,01) injektálás is szignifikáns mértékben növelte a rendellenes fejlődésű emb-
riók arányát (12. táblázat). A százalékos arányokat véve figyelembe, a nehézfémek 
teratogén hatásával szemben a tyúk bizonyult érzékenyebbnek. Az érzékenység a  
3 vizsgált nehézfémmel szemben a teratogén hatást illetően a következőképpen 
írható le: 

– tyúk: króm > kadmium > ólom; 
– vadkacsa: króm > kadmium > ólom. 
A tojásba injektált króm, ólom és kadmium a tyúk esetében, csakúgy, mint a 

PAH-vegyületeknél láthattuk, elsősorban a szikérhálózat rendellenes fejlődését 
idézte elő. Ezen kívül a króm esetében több tyúkembriónál is tapasztaltam szem-
fejlődési rendellenességet (anophthalmia, microphthalmia) (9. táblázat). A vad-
kacsaembriók vizsgálata során a króm és az ólom hatása szintén elsősorban a 
szikérhálózat gyenge fejlettségében, illetve hiányában mutatkozott meg. Mindhá-
rom fém hatására ezenkívül több vadkacsa embrió is elmaradt a növekedésben a 
kontrollhoz képest (14. táblázat). 

Az embrionális testtömeg vizsgálata során kiderült, hogy a nehézfémek is, 
csakúgy mint a PAH-vegyületeknél láthattuk, a növekedés ütemét változtatják meg, 
vagyis nem egy meghatározott (növekvő vagy csökkenő) tendencia érvényesült. A 
tyúkembriókban a króm injektálás hatására a 6. napon tapasztaltam a nedves test-
tömeg szignifikáns mértékű csökkenését (10. és 11. táblázat). Az ólom a tyúk-
embriók nedves testtömegét nem befolyásolta, a száraz testtömegben azonban a 7. 
napon csökkenés, a 9. napon növekedés mutatkozott. A kadmium injektálás a 4. na-
pon a tyúkembriók nedves testtömegében növekedést, míg a 10. napon a száraz test-
tömegben csökkenést okozott. A vadkacsa embriók növekedését is befolyásolta a 
kezelés, a króm hatására a 7. napi nedves testtömegben mutatkozott szignifikáns 
mértékű növekedés (15. és 16. táblázat). 
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Fürösztéses expozíció 

A vizsgált nehézfémvegyületek törzsoldataiban megfürösztött tyúk- és vadkacsa-
tojásokban kisebb mértékű embriótoxicitást tapasztaltam, mint az injektálásos keze-
lés esetében. Ennek oka valószínűleg az, hogy a króm, ólom és kadmium vegyüle-
tek vizes oldatai kisebb mennyiségben és nehezebben jutnak át a tojás mészhéján és 
az alatta lévő kettős héjhártyán. Ennél fogva később érik el a csírakorongot. 

A tyúkembriók esetében mindhárom nehézfém hatására azonos mértékű embrió-
toxikus hatás mutatkozott, 5%-kal nőtt az embriómortalitás a kontroll csoporthoz 
képest (7. táblázat). A vadkacsa embriók ugyanakkor másképpen reagáltak e vizs-
gálati szempontból: a kadmium szignifikáns mértékben (p < 0,01), 27%-kal növelte 
az elhalást, míg a króm és az ólom nem mutatkozott embriótoxikusnak, nem nőtt az 
elhalási arány a kontroll csoporthoz képest (12. táblázat). A vadkacsára nézve tehát 
a kadmium mutatkozott embriótoxikusnak, míg a tyúkembriók számára kisebb mér-
tékben ugyan, de mindhárom nehézfém egyformán toxikusnak mutatkozott. Az el-
halások döntő többsége – mindkét faj esetében – az igen érzékeny 1. és 2. fejlődési 
szakaszban következett be (8. és 13. táblázat). 

Az egyes nehézfémek teratogén hatása igen eltérő mértékben mutatkozott meg a 
tyúk- és vadkacsaembriókon. Míg a króm hatására tyúkban csupán 2,4%-kal, addig 
vadkacsában 29,7%-kal (p < 0,001) nőtt a rendellenes fejlődésű embriók száma, 
vagyis a króm vegyület a vadkacsára nézve kifejezetten teratogénnek mutatkozott 
(7. és 12. táblázat). Az ólom 13%-kal növelte tyúkban, 7%-kal vadkacsában a 
rendellenes fejlődésű egyedek számát. A kadmium hatására a tyúkembriók között 
5%-kal nőtt a rendellenes egyedek száma a kontroll csoporthoz képest, a vadkacsa 
embrióknál ez az érték csupán 1,5% volt. A két faj a 3 nehézfém teratogén hatásá-
val szembeni érzékenysége a következőképpen alakult: 

– tyúk: ólom > kadmium > króm; 
– vadkacsa: króm > ólom > kadmium. 
Fürösztéses kezelés esetében a króm hatására tyúkembriókban szemrendellenes-

ség, vadkacsaembriókban szem- és fejrendellenesség, valamint törpe növekedés és a 
szikérhálózat fejletlensége jelent meg. Az ólom a tyúkembriók esetében elsősorban 
a szikérhálózat fejlődésébe avatkozott be, a vadkacsa esetében pedig megjelentek az 
ún. vérgyűrűs tojások. A kadmium hatására mindkét fajban több vérgyűrűs tojást is 
találtam, ezen kívül a tyúkembriók szikérhálózata is több esetben gyenge fejlett-
séget mutatott (9. és 14. táblázat). 

Mindhárom nehézfém beavatkozott a tyúkembriók növekedési ütemébe, vagyis 
bizonyos napokon eltérést okozott a nedves vagy száraz testtömegben. A króm 
hatására a 4. napon meghaladta a tyúkembriók nedves testtömege a kontroll cso-
portban mért értéket, míg a 9. napon a száraz testtömegben mutatkozott emelkedés. 
Az ólommal való fürösztés az inkubáció 6. napján csökkentette, a 7. napján meg-
növelte a tyúkembriók nedves testtömegét, a száraz testtömegben azonban nem mu-
tatkozott változás. A kadmium hatására a 4. és a 7. napon tapasztaltam a nedves 
testtömeg növekedését. A száraz testtömegben nem mutatkozott eltérés (10. és 11. 
táblázat). A nehézfémek fürösztéses expozíció mellett nem gyakoroltak hatást a 
vadkacsaembriók testtömegére (15. és 16. táblázat). 
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Összegzés 

Az eredmények értelmében elmondható, hogy amennyiben a króm, az ólom és a 
kadmium bejut a tojásba, a fejlődő embrióra toxikus hatást fejt ki. Az injektálásos 
kezelés során, amikor egy meghatározott mennyiséget (1. táblázat) juttatunk a to-
jásba, a kiváltott hatások erőteljesebbnek mutatkoznak: magasabb embrióhalandó-
ság, több fejlődési rendellenesség figyelhető meg. A fürösztéses kezelésnél bejutó 
anyag mennyisége ismeretlen, és úgy tűnik, lassabban is éri el az embriót, hiszen a 
toxikus hatás enyhébb. A tyúk és a vadkacsa eltérő érzékenységet mutatott a nehéz-
fémekkel szemben. A tyúk esetében a króm, a vadkacsánál pedig a kadmium okozta 
a legtöbb embrióhalandóságot, közvetlenül a tojásba juttatva. A tojásokat megfü-
rösztve az egyes nehézfém vegyületek oldataiban, a tyúk kismértékű érzékenységet 
mutatott mindhárom anyaggal szemben, a vadkacsa pedig a kadmiumra reagált a 
legérzékenyebben. 

A korai embrionális vizsgálat során mind a PAH-vegyületek, mind a nehézfémek 
esetében megfigyelhető volt, hogy káros hatást gyakoroltak a szikérhálózat fejlő-
désére, vagy teljes mértékben gátolták annak kialakulását. Ez felhívja a figyelmet 
arra, hogy nemcsak az embrionális szervezetre kifejtett direkt hatást, hanem az 
extraembrionális struktúrákban bekövetkező változásokat is figyelembe kell venni 
az elváltozások értékelésekor, hiszen ezek végső soron az embrió normális fejlődé-
sét gátolják, és így közvetve hozzájárulhatnak az embrióban kialakuló strukturális 
elváltozások létrejöttéhez, illetve az embrió elhalásához. 

5.1.4. Benz(a)pirén és króm együttes méreghatása 

Egy adott környezetben adott időben mindig egyszerre több xenobiotikum is jelen 
van, és ezek az ott található élőlényekre együttesen fejtik ki hatásukat. Ökotoxikoló-
giai szempontból igen fontos az egyes elemek toxicitásán felül az interakciók 
vizsgálata. Kísérleteim során egy PAH-vegyület, a benz(a)pirén, és egy nehézfém, a 
króm együttes hatását is vizsgáltam az első 10 inkubációs nap során (KERTÉSZ és 
HLUBIK, 1998). Sem az embriótoxicitás, sem a teratogén hatás vizsgálata során nem 
tapasztaltam a két vegyület esetében additív hatást vagy inhibíciót, az interakciós 
vizsgálat során kapott számadatok az egyenkénti méreghatás vizsgálatban kapott 
értékek körül mozogtak (7. és 12. táblázat). 

A két vegyület együttes hatására mind a tyúk, mind a vadkacsa embriók esetében 
tapasztaltam testtömeg változást. Injektálásos kezelést alkalmazva a tyúkembriók 
nedves testtömege a 4. napon szignifikáns mértékben megnőtt, az 5. napon pedig 
csökkent a kontroll csoporthoz viszonyítva. A száraz testtömegben a 9. napon mu-
tatkozott növekedés. Fürösztéses kezelést alkalmazva a 4. és a 10. napon nőtt meg a 
tyúkembriók testtömege a kontrollhoz képest. A száraz testtömegben egyik napon 
sem mutatkozott eltérés (10. és 11. táblázat). A vadkacsa embriók nedves testtö-
megét a két vegyület együttes injektálása a 7. inkubációs napon szignifikáns mér-
tékben megnövelte. Fürösztéses expozíciót követően a 6. napon mutatkozott növe-
kedés az embriók nedves testtömegében. Mindkét esetben víz felhalmozásról volt 
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szó, mivel a száraz testtömegben egyik napon sem tapasztaltam eltérést (15. és 16. 
táblázat). 

5.2. Keltethetőségi vizsgálat 

A keltethetőségi vizsgálatok során a PAH-vegyületek és a nehézfémek életképes-
ségre gyakorolt hatását tanulmányoztam a teljes inkubáció alatt, és a kelést köve-
tően a napos állatokon. 

5.2.1. Előkísérlet 

A könnyű fehér olaj hatását nemcsak a korai embrionális vizsgálat, hanem a keltet-
hetőségi vizsgálat során is felmértem tyúkon.  

A 10 napos vizsgálat eredményeihez hasonló eredményeket kaptam. Injektálásos 
expozíciót követően a kelési arány a felére csökkent (46,5%; p < 0,001) a kontroll 
csoporthoz képest (89,5%). Az olaj az előkeltetés alatti halandóság mértékét szigni-
fikánsan növelte (p < 0,05). Az elhalások időpontja az előkeltetési időszakra toló-
dott előre, ekkor halt el az embriók csaknem 50%-a (17. táblázat). Ezzel szemben a 
bujtatás alatti halandóság csökkent (p < 0,05) a kontroll csoporthoz képest. A kikelt 
állatok testtömege nem tért el szignifikáns mértékben a kontrolltól. A szív nedves 
tömege szignifikáns mértékben csökkent a kontroll csibék szívének tömegéhez ké-
pest (p < 0,05). A májtömeg esetében ugyanakkor megnagyobbodást tapasztaltam 
(p < 0,05) a kontrollhoz viszonyítva (18. táblázat). Az előkísérletben résztvevő 
állatok májából kórszövettani vizsgálat nem történt, ezért a megnagyobbodás pon-
tos oka nem ismert. A jelenség mögött azonban feltételezhetően valamilyen degene-
ratív folyamat áll, melynek hatására a májszövet proliferatív elváltozással reagált. A 
szakirodalomban madárembriók illetve naposállatok vonatkozásában a különböző 
olajszármazékokkal végzett ökotoxikológiai vizsgálatokban igen ritkán tesznek em-
lítést májra vonatkozó eredményekről. Ezekben pedig elsősorban különböző enzi-
mek szintjének változásáról számolnak be (HOFFMANN, 1990). A máj proliferatív 
elváltozásairól nem találtam irodalmi adatot az olajszármazékokra vonatkozóan. 

A tojások olajjal való bekenése hatására az összes embrió elpusztult az elő-
keltetési szakaszban (17. táblázat). A feltételezett okok megegyeznek a korai emb-
rionális vizsgálat előkísérletének értékelésekor leírt okokkal.  

Az embriótesztelt könnyű fehér olaj a dolgozatban leírtak értelmében embrioló-
giai, illetve toxikológiai vizsgálatok során nem alkalmazható. 

5.2.2. Poliaromás szénhidrogén-vegyületek hatásai 

Injektálásos expozíció 

A PAH-vegyületek injektálását követően mind a tyúk-, mind a vadkacsatojások kel-
tethetősége jelentősen csökkenést mutatott (19. és 21. táblázat). A benz(a)pirénnel 
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való kezelés hatására a tyúktojások keltethetősége 12%-kal (nem szignifikáns mér-
tékben), a vadkacsáé pedig 19%-kal (p < 0,01) csökkent. A benz(k)fluorantén hatá-
sára a tyúktojások 23%-kal (p < 0,001), míg a vadkacsa tojások 48%-kal (p < 0,01) 
keltek gyengébben, mint a kontroll csoport. A tyúkembriók esetében szignifikáns 
eltérést tapasztaltam (p < 0,01) a kontrolltól az elhalások időpontjának tekintetében. 
Míg a kontroll csoportban bekövetkező elhalásoknak csak igen kis hányada esett az 
előkeltetési időszakra, addig a benz(k)fluorantén hatására az elhalások nagyobb 
része az előkeltetés alatt következett be. A szerhatás következményeként a napos-
csibék esetében szignifikáns (p < 0,05) májmegnagyobbodást tapasztaltam (20. táb-
lázat). A fluorantén injektálás a tyúkok kelési eredményét 14%-kal (p < 0,05), míg 
a vadkacsákét 40%-kal (p < 0,001) rontotta. Az előbbiekben említett máj megna-
gyobbodás kivételével a többi kezelési csoportban a naposcsibék és kacsák test-
tömege, illetve szervtömege nem tért el a kontrolltól (20. és 22. táblázat). 

Az előzőekben leírtak értelmében a három vegyülettel szembeni érzékenység a 
mortalitást illetően csökkenő sorrendben a következőképpen alakult: 

– tyúk: benz(k)fluorantén > fluorantén > benz(a)pirén; 
– vadkacsa: benz(k)fluorantén > fluorantén > benz(a)pirén. 
A keltethetőségi vizsgálat során, csakúgy, mint a korai embrionális vizsgálatban, 

mindhárom PAH-vegyület toxikusnak mutatkozott mindkét fajra nézve. A keltet-
hetőségi vizsgálatban a benz(k)fluorantén bizonyult a legnagyobb mértékben toxi-
kus hatású vegyületnek. BRUNSTRÖM et al. (1990), akik 18 PAH-vegyület toxicitá-
sát vizsgálták embrionált tyúktojásokba injektálva, szintén hasonló eredményre 
jutottak: a benz(k)fluorantén okozta a legnagyobb mértékű elhalást.  

Emlősökben kimutatták, hogy embrionális illetve magzati korban már olyan mik-
roszomális enzimek működnek, amelyek a poliaromás szénhidrogének metabolizá-
ciója során az eredeti vegyületeknél toxikusabb végterméket állítanak elő (NEBERT, 
1978). A PAH-vegyületek toxikus hatását madárembriókban az is fokozza, hogy az 
említett metabolizációs folyamat nagyobb kapacitással zajlik a madárembriók szer-
vezetében, mint az emlősökében (JELLINCK és SMITH, 1973). Ez magyarázatul szol-
gálhat arra, hogy a dolgozatban kis koncentrációban végzett kezeléseket követően 
jelentős toxikus hatást tapasztaltam minden vizsgált PAH-vegyület esetében, mind a 
vadkacsa-, mind pedig a tyúkembriókban. 

Fürösztéses expozíció 

A fürösztéssel bejutó kis mennyiségű anyag hatására is minden kezelési csoportban 
csökkent a kelési eredmény, bár kisebb mértékben, mint azt az injektálásos expo-
zíciót követően láthattuk (19. és 21. táblázat). A benz(a)pirénnel történő fürösztés a 
tyúktojások keltethetőségét 5%-kal, míg a vadkacsa tojásokét 3%-kal csökkentette. 
A kikelt naposcsibék szívének tömege szignifikáns mértékben elmaradt a kontroll-
tól (p < 0,05), a naposkacsák esetében nem tapasztaltam eltérést. Benz(k)fluorantén 
hatására 15%-kal romlott a tyúktojások (p < 0,05) és 11%-kal a vadkacsa tojások 
keltethetősége. A tyúkembriók esetében szignifikáns eltérést tapasztaltam (p < 0,01) 
a kontrolltól az elhalások időpontjának tekintetében. Míg a kontroll csoportban 
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bekövetkező elhalásoknak csak igen kis hányada esett az előkeltetési időszakra, 
addig a benz(k)fluorantén hatására az elhalások nagyobb része az előkeltetés alatt 
következett be. A fluorantén kezelés 8%-os csökkenést okozott a tyúktojások és 
9%-os csökkenést a vadkacsa tojások keltethetőségében. A naposcsibék és -kacsák 
testtömege, illetve szervtömege az előbb ismertetett eseten kívül a többi kezelési 
csoportban nem tért el szignifikáns mértékben a kontroll csoportban mért értékektől 
(20. és 22. táblázat). 

A három vegyülettel szembeni érzékenység a mortalitást illetően csökkenő sor-
rendben a következőképpen alakult: 

– tyúk: benz(k)fluorantén > fluorantén > benz(a)pirén; 
– vadkacsa: benz(k)fluorantén > fluorantén > benz(a)pirén. 

5.2.3. Nehézfémek hatásai 

Injektálásos expozíció 

A nehézfémek injektálását követően mind a tyúk-, mind a vadkacsa tojások keltet-
hetősége szignifikáns mértékben romlott (19. és 21. táblázat). A króm hatására a 
kikelt csibék aránya 27%-kal (p < 0,001), míg a kikelt kacsák aránya 24%-kal  
(p < 0,01) csökkent. A naposcsibék szívtömege szignifikáns mértékben kisebb volt 
a kontrollhoz viszonyítva (p < 0,01). A tojások ólommal való injektálása a tyúk-
tojások keltethetőségét 22%-kal (p < 0,01), a vadkacsa tojásokét pedig 39%-kal  
(p < 0,001) csökkentette. A tyúkembriók esetében szignifikáns eltérést tapasztaltam 
(p < 0,05) a kontrolltól az elhalások időpontjának tekintetében. Míg a kontroll cso-
portban bekövetkező elhalásoknak csak igen kis hányada esett az előkeltetési idő-
szakra, addig az ólom hatására az elhalások nagyobb része az előkeltetés alatt kö-
vetkezett be. Ugyanakkor a kikelt állatok testtömege kis mértékben nőtt a kontroll 
csibék testtömegéhez képest (p < 0,05) (20. táblázat). A kadmium injektálás 
hatására 16%-kal csökkent a tyúk (p < 0,01), és 47%-kal a vadkacsa (p < 0,001) ke-
lési eredménye. A tyúkembriók esetében az előkeltetés alatt következett be az el-
halások jelentős része. Ez szignifikáns eltérést mutatott a kontrollhoz képest  
(p < 0,05), ahol az elhalások többsége a bujtatási időszakra esett. A naposállatok 
test- és szervtömege az említett két csoporton kívül nem tért el szignifikáns mér-
tékben a kontrollnál tapasztalt értékektől (20. és 22. táblázat).  

A nehézfémekkel szembeni érzékenység csökkenő sorrendben a következőkép-
pen alakult: 

– tyúk: króm > ólom > kadmium; 
– vadkacsa: kadmium > ólom > króm. 

Fürösztéses expozíció 

A fürösztéssel bejutó anyag mennyiség hatására is minden kezelési csoportban 
csökkent a kelési eredmény, bár kisebb mértékben, mint azt az injektálásos expo-
zíciót követően tapasztaltam (19. és 21. táblázat). A króm hatására a kikelt csibék 
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és kacsák aránya egyaránt 3–3%-kal csökkent. A naposcsibék szívtömege szigni-
fikáns mértékben kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva (p < 0,01). Az ólommal való 
fürösztés 6%-kal csökkentette a tyúktojások, és 12%-kal a vadkacsa tojások keltet-
hetőségét. A kikelt naposcsibék testtömege (p < 0,01) és májtömege (p < 0,05) 
meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket (20. táblázat). A májmegnagyob-
bodás a szerv testtömeghez viszonyított arányában is megmutatkozott, ami a kont-
roll csoport esetében 1,84%, míg a kezelt csoportban 1,99% volt. A kadmium hatá-
sára a tyúktojások keltethetősége csak 3%-kal, a vadkacsa tojásoké azonban 21%-
kal csökkent. A naposcsibék mája megnagyobbodott (p < 0,01) a kontrollhoz viszo-
nyítva (20. táblázat). A naposkacsák szívtömegében ugyanakkor szignifikáns csök-
kenést tapasztaltam (p < 0,05) a kadmium kezelés hatására (21. táblázat). 

Az előzőekben leírtak értelmében fürösztéses kezelés esetén a nehézfémekkel 
szembeni érzékenység csökkenő sorrendben a következőképpen alakult: 

– tyúk: ólom > króm = kadmium; 
– vadkacsa: kadmium > ólom > króm. 

5.2.4. Benz(a)pirén és króm együttes méreghatása 

A keltethetőségi vizsgálat során a benz(a)pirén és a króm együttes hatását csak a 
vadkacsán vizsgáltam. Injektálással a tojásokba juttatva a két vegyület együttesen is 
hasonló mértékű csökkenést mutatott (p < 0,01) a keltethetőségben (22%), mint azt 
külön-külön láthattuk (benz(a)pirén: 19%, króm: 24%). A fürösztéses kezelést 
követően azonban 9%-kal csökkent a keltethetőség, míg a benz(a)pirén és a króm is 
önmagában csak 3–3%-kal rontotta a kelési eredményt, vagyis additív hatás mutat-
kozott (21. táblázat). A kikelt állatok test- és szervtömege a kontroll csoportéhoz 
hasonlóan alakult, szignifikáns eltérés nem mutatkozott (22. táblázat). 

5.2.5. Összegzés 

Minden vizsgálati anyagról mind a vadkacsa, mind a tyúk esetében elmondható, 
hogy injektálásos expozíciót követően nagyobb mértékű elhalás mutatkozott, mint a 
tojások fürösztését követően. A jelenség mögött feltételezhetően az a magyarázat 
áll, hogy injektálással az adott anyag igen hamar eléri a csírakorongot és a legkriti-
kusabb cito- és organotipikus fejlődési szakaszokban is már képes kifejteni a hatá-
sát. A fejlődés első 3–4 napjában ezért nemcsak nagyobb mortalitást, hanem fejlő-
dési rendellenességek nagyobb arányú megjelenését is észlelhetjük az injektálással 
tojásba juttatott anyagok esetében, amennyiben ilyen potenciállal rendelkeznek. A 
fürösztéses expozíció alkalmával az anyagoknak át kell jutniuk a tojás természetes 
védelmi rendszerét képező mészhéjon és az alatta található kettős héjhártyán is, és 
ez a folyamat időigényes lehet, a mészhéj felszínén való jelenlét azonban folya-
matos penetrációt tesz lehetővé. A bejutó anyag felvételét és az embrióhoz való el-
juttatását az inkubáció kb. 9. napjától a chorio-allantois membrán is elősegíti. Ezt 
támasztják alá VARGA (1999) vizsgálatai, melyek értelmében az inkubáció előtt 
injektálással a tojásba juttatott fenitrothion növényvédő szer már az inkubáció 
kezdetétől a 6. inkubációs napon is kimutatható volt az embrióban gázkromato-
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gráfiás módszerrel. A tojások 0. napi fürösztéses expozícióját követően a hatóanyag 
csak az inkubáció 9. napjától volt kimutatható. A 12. napon történő fürösztést köve-
tően azonban a hatóanyag már a 13. naptól és még a 19. napon is kimutatható volt. 
Mindez összhangban áll HOFFMAN et al. (1995) adataival, és azt hangsúlyozza, 
hogy a chorio-allantois membrán, mely csirkeembriókban a 9. napra már igen fejlett 
és a 12. napra záródik, fontos szerepet játszik a tojás felszínéről bejutó anyagok 
embrióhoz való eljuttatásában. 

Mindezen eredmények alátámasztják azt a vizsgálataimban megnyilvánuló ten-
denciát, amely szerint a fürösztéses expozíció hatására kisebb mértékű mortalitást 
és teratogenitást tapasztaltam minden vizsgálati anyag esetében. Ezen az expozíciós 
úton folyamatosan, de lassabban jutott el az anyag az embriókhoz, így a kezdeti 
igen kritikus fejlődési szakaszban még nem volt olyan nagy koncentrációban jelen, 
hogy az injektálásnál tapasztalt mértékű hatást kiváltotta volna. A fejlődés 4-5. 
napját követően pedig az embrió a teratogén hatásokkal szemben már védettebb, 
hiszen eddigre befejeződik az organogenezis és a makroszkópos fejlődési renedelle-
nességek kialakulása kevésbé jellemző. A toxikus hatásokkal szemben is védettebbé 
válik az embrió, bár a fejlődés későbbi szakaszában is előfordulnak érzékenyebb 
időszakok, amikor fokozódhat a mortalitás. 

5.3. Alkalikus foszfatáz enzimaktivitás vizsgálat 

Az ökotoxikológiai vizsgálatok során a nyilvánvaló mortalitási és teratogenitási 
adatokat célszerű kiegészíteni funkcionális és fiziológiai paraméterek vizsgálatával, 
mert a kettő együttes vizsgálata során, azaz a morfológiai és funkcionális paramé-
terek közti kapcsolatok felderítésével teljesebb képet nyerhetünk a vizsgált vegyület 
toxicitásának jellemzőiről. Egyes hematológiai paraméterek megváltozása vagy 
plazma enzimek aktivitásának módosulása például igen gyakran toxikus hatásra 
utal, illetve az ezzel kapcsolatos sejt- vagy szervszintű károsodásra (EL SEBAI et al., 
1994; SARKAR et al., 1976). 

A kapott eredmények értékelése során a vadkacsára és a tyúkra vonatkozó ada-
tokat külön-külön tárgyalom, mivel a tyúk esetében a mérés még embrionális kor-
ban, az inkubáció 19. napján történt, míg a vadkacsa esetében a kelést követően a 
napos állatok véréből határoztam meg a vizsgált paramétert. A mérést a dolgozat-
ban tárgyalt három PAH-vegyület közül a benz(k)fluoranténre és a fluoranténre, a 
nehézfémek közül pedig az ólomra és a kadmiumra vonatkozóan végeztem el. 

5.3.1. Tyúk 

Kontroll csoportok 

A kontroll csoportban meghatározott magas enzimaktivitási értékek (23. táblázat) a 
neonatális korra jellemző igen intenzív enzimaktivitással magyarázhatók. A vizes 
injektálás illetve fürösztés hatására nem tapasztaltam szignifikáns eltérést a kontroll 
csoportban mért értékektől. Madár embriókban mért alkalikus foszfatáz enzimakti-
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vitási adatok terén igen hiányos a szakirodalom. A VARGA (1999) által szintén 19 
napos tyúkembriókban mért értékek hasonló nagyságrendűek, VÁRNAGY (1982) 
azonban alacsonyabb enzimaktivitást tapasztalt a 19. napon.  

Az alkalikus foszfatáz enzim aktivitását madarakban elsősorban tojótyúkokban 
mérték, mivel a termelőképességnek igen jó markere, valamint fiatal vadmadarak-
ban. A szerzők egyetértenek azzal, hogy a kelés utáni magas értékek a szubadult 
korban fokozatosan csökkennek, mely változás a madarak csontosodási folyamatai-
val van összefüggésben (ALBUSTANY et al., 1998; DOBADO-BERRIOS és FERRER, 
1997; KUMAR és RAWAT, 1976). A kapott értékek nemcsak a kor függvényében 
változnak, de jelentős a fajok közti különbség is (ITOH et al., 1995; POLO et al., 
1998; VAN WYK et al., 1998). 

Kezelt csoportok 

A mért plazma ALP értékekben mind a négy vegyület hatására jelentős egyedi 
variációt találtam (23. táblázat). A benz(k)fluoranténnal való injektálás nem 
változtatta meg szignifikáns mértékben az enzimaktivitási értékeket. A fluorantén 
(p < 0,05), ólom (p < 0,01) és kadmium (p < 0,01) injektálás hatására azonban a 
plazma ALP aktivitási értékek szignifikáns csökkenést mutattak a kontrollhoz 
képest, jóllehet, az injektálás során bejutó mennyiségek (fluorantén: 20 ng, ólom: 
10 ng, kadmium: 0,5 ng) igen minimálisak voltak. Toxikus hatásuk az embrionális 
és keltethetőségi vizsgálatok során megmutatkozott. Az enzimaktivitásbeli eltérések 
azt mutatják, hogy az embrionáliskori toxikus hatást túlélő vitálisnak tűnő kikelt 
állatok fiziológiai paramétereiben is lényeges változások mehettek végbe. Mindezt 
a későbbiekben leírt máj hisztopatológiai vizsgálat eredményei is alátámasztják, 
mely szerint minden vizsgálati anyag hatására kimutatható volt a májsejtek elhalása. 
Az ALP enzimaktivitásbeli változás magyarázata további vizsgálatokat ígényel. 
HICKS et al. (1996) kimutatták, hogy az ólom kedvezőtlen hatással van az oszteo-
genezis folyamataira. Az ólom porcsejtekre gyakorolt hatását vizsgálva, az alka-
likus foszfatáz enzimaktivitás csökkenését tapasztalták egyéb kedvezőtlen hatások 
mellett. Feltételezhető, hogy a madárembriókban is a csontosodási folyamatokat za-
varja meg az ólom jelenléte, és ennek köszönhető az aktivitásbeli változás. A kad-
mium hatására EL SEBAI et al., (1994) szintén ALP enzimaktivitásbeli csökkenést 
tapasztalt, amikor tojótyúkok alaptakarmányát kadmium-kloriddal egészítette ki. A 
fluorantén vonatkozásában irodalmi adatokat nem találtam. 

A négy vizsgált anyagot fürösztéssel a tojásokba juttatva nem változott szignifi-
káns mértékben a plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitás, bár az értékek mind-
egyik csoportban csökkenő tendenciát mutattak. Mivel a fürösztéses expozíció a 
gyakorlatban megnyilvánuló hatást modellezi, az enzimaktivitási értékek csökkenő 
tendenciájának jelzés értéke van. Az injektálás során megnyilvánuló szignifikáns 
változás a potenciális toxicitást mutatja, amellyel a vizsgált anyagok rendelkeznek, 
míg a fürösztés hatására mutatkozó nem szignifikáns csökkenés arra enged követ-
keztetni, hogy a káros hatást indikáló változási folyamatok ebben az esetben is meg-
kezdődtek (KERTÉSZ és HLUBIK, in press).  
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5.3.2. Vadkacsa 

Az enzimaktivitás érték meghatározásához a kikelt, morfológiai elváltozást nem 
mutató egészséges naposállatok vérét használtam. 

Kontroll csoportok 

A kezeletlen kontroll csoportban mért plazma ALP aktivitási érték (5 039,5±382,0 
U/L) referencia értékül is szolgálhat a vadkacsa vonatkozásában, erre vonatkozó 
irodalmi adatot ugyanis nem találtam. A csapvízzel való fürösztés hatására nem 
mutatkozott szignifikáns mértékű eltérés a kontrollhoz képest, a csapvizes injektálás 
azonban szignifikánsan csökkentette (p < 0,05) a plazma alkalikus foszfatáz enzim-
aktivitást (24. táblázat). Az eltérés okát nem tudom magyarázni, feltehetően a vér-
minta szennyeződhetett a mérés során, mivel ha a víz önmagában okozná a vál-
tozást, akkor az összes kezelt csoportban eltérést kellett volna tapasztalni, hiszen az 
oldatok ugyanazzal a csapvízzel készültek. 

Kezelt csoportok 

Az egyes kezelési csoportokban mért plazma ALP aktivitási értékek jelentős mér-
tékű egyedi varianciát mutattak. A kontroll csoportban tapasztalt szórás kisebb volt, 
mint a kezelt csoportokban, ami arra enged következtetni, hogy a faj egyes egyedei 
között alapesetben fennálló variancia a kezelésre való reagálás során tovább nőtt. 
Ezen túlmenően megállapítható, hogy az injektálással kezelt csoportokban minden 
esetben nagyobb szórás mutatkozott, mint ugyanazon elem fürösztéssel való tojásba 
juttatásakor. 

Mind a négy vizsgált anyag, a kezelés módjától függetlenül, a plazma ALP 
enzimaktivitás csökkenését okozta. Bár a csökkenés nem bizonyult minden csoport-
ban szignifikáns mértékűnek, a tendencia tisztán látható (24. táblázat). A fluoran-
tén mindkét kezelési módon a tojásba juttatva csökkentette a kikelt állatok enzim-
aktivitását (p < 0,01). Az ólommal való fürösztés hatására szintén csökkenést ta-
pasztaltam a napos állatok ALP enzimaktivitásában (p < 0,05). Figyelemfelkeltő az 
az eredmény, hogy fürösztéses expozíció mellett két vizsgált anyag is szignifikáns 
mértékben csökkentette a vizsgált enzim aktivitását vadkacsában. Mindez felveti 
annak a lehetőségét, hogy a fürösztéses kezelés során több anyag jutott be a vad-
kacsatojásokba a mészhéjon keresztül, mint injektálás során. Ezt a feltételezést a 
mészhéj adszorpciós képességének vizsgálata során kapott eredményeim is alátá-
masztják, amelyek értelmében a vadkacsa tojás mészhéjának nemcsak a fajlagos 
felülete, hanem a pórustérfogata is nagyobb a tyúktojáshoz viszonyítva. Ezen tulaj-
donságok nagyban elősegítik a mészhéjon keresztüli anyag transzportot. 
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5.4. Hematokrit értékek 

Madarakon embrionális korban mért hematokrit értékeket csak elvétve találhatunk a 
szakirodalomban. VÁRNAGY (1982) 19 napos tyúkembriókban 0,287 L/L értéket ál-
lapított meg. 

A rendelkezésre álló hematokrit értékek többnyire különböző fajok adult egye-
deiben mért referencia adatok. ATWAL et al. (1964) megállapították, hogy a napos 
japán fürjek vérének hematokrit értéke alacsonyabb, mint az adult fürjeké. Az érté-
kek az ivarérettség eléréséig fokozatosan emelkednek. SCHLOSBERG et al. (1996) 
vizsgálatai felfedték, hogy a különböző környezeti tényezők változása által okozott 
metabolikus stressz hatására a hematokrit értékek szintje megemelkedhet. A szer-
zők egy 600 egyedből álló brojler populációt vizsgálva megállapították, hogy a po-
puláció viszonylatában magas illetve alacsony hematokrit értékeket mutató állatok 
körében jelentősen nagyobb volt a különböző okokból bekövetkező elhullás. Mind-
ez azt mutatja, hogy a szélsőséges hematokrit értékek a mortalitás növekedésével is 
összefüggésbe hozhatók. 

5.4.1. Tyúk 

Kontroll csoportok 

A kontroll csoportban mért átlagos hematokrit érték 0,355 L/L volt (23. táblázat). 
A csapvízzel való injektálás és fürösztés hatására nem mutatkozott szignifikáns 
mértékű eltérés a kontroll csoportban mért értékhez képest.  

Kezelt csoportok 

A tojásba bejutó xenobiotikumok az embrióban illetve a magzatban zajló meta-
bolikus folyamatokat megzavarhatják és az így kialakuló metabolikus stressz a 
magzati hematokrit érték növekedését okozhatja, amint azt adult madarak esetében 
kimutatták (SCHLOSBERG, 1996).  

A négy vizsgált vegyület közül három esetében találtam szignifikáns eltérést a 
kontroll csoporthoz viszonyított hematokrit értékekben. A két PAH-vegyület 
[benz(k)fluorantén és fluorantén] fürösztéses kezelés mellett, valamint a kadmium 
injektálást követően okozta a hematokrit érték szignifikáns növekedését (p < 0,05) a 
19 napos magzatokban (23. táblázat). A többi kezelési csoportban nem szignifikáns 
mértékű növekedést tapasztaltam. A SCHLOSBERG (1996) által tett megállapítást – 
amely szerint a megnövekedett hematokrit értékek összefüggésbe hozhatók az 
elhullással – a keltethetőségi vizsgálat során kapott eredményeim is alátámasztják. 
A kelési arány csökkenése a kezelt csoportokban, valamint a kezelések hatására ta-
pasztalt megemelkedett hematokrit értékek között feltételezhetően összefüggés van. 
A jelenség mögött álló okok tisztázása azonban további vizsgálatokat igényel. 
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5.4.2. Vadkacsa 

Kontroll csoportok 

A kikelt kontroll naposkacsák véréből meghatározott átlagos hematokrit érték 0,322 
L/L volt. A csapvízzel való fürösztés hatására nem mutatkozott eltérés a kontrollhoz 
képest, a csapvizes injektálás azonban szignifikánsan csökkentette (p < 0,05) a 
hematokrit értéket (24. táblázat). Az eltérés okát a rendelkezésre álló adatok 
ismeretében nem tudom magyarázni. 

Kezelt csoportok 

A kezelt csoportokban a mért értékek szórása minden esetben nagyobb volt, mint a 
kontroll csoportban mutatkozó szórás, mely jelenség hátterében a kezelésekre adott 
reakció nagy egyedi variációja állhat. A vizsgált anyagtól és a kezelés módjától füg-
getlenül minden egyes kezelési csoportban a hematokrit értékek csökkenő tenden-
ciát mutattak. Szignifikáns mértékű csökkenést azonban csak két csoportban (ólom-
fürösztött, kadmium-injektált) tapasztaltam (24. táblázat). Ez a tendencia összhang-
ban áll COOPER (1975) valamint HAWKEY et al. (1985) vizsgálatainak eredményei-
vel, amelyek értelmében a hematokrit értékek változása (csökkenése) következhet 
be, amennyiben egy madár általános egészségi állapota nem kielégítő. A mészhéjon 
át a tojásba jutó idegen anyagok is fejthetnek ki hasonló hatást az érzékeny fejlődő 
embrió homeosztázisának megzavarásával. Az ólom és a hematokrit érték vonat-
kozásában több irodalmi adat is rendelkezésre áll. HOFFMANN et al. (1985) amerikai 
sólyom (Falco sparverius) fiókák hematokrit értékének csökkenését tapasztalták 
125 mg/kg ólom etetésének hatására. Japán fürj csibékben szintén hematokrit érték 
csökkenés mutatkozott takarmánnyal fogyasztott 1000 mg/kg ólom hatására (MOR-
GAN et al., 1975). BLUS et al., (1999) ólommal terhelt területen begyűjtött agonizáló 
hattyúk vérében mutott ki szignifikáns mértékű hematokrit értékbeli csökkenést. 
KELLY et al. (1998) ólom söréttel etetett vadkacsákban tapasztalta a hematokrit ér-
ték csökkenését. Az ólom terhelés hatására a vadkacsák relatív májtömege növeke-
dést mutatott, és a májban kimutatható ólom mennyisége is nőtt. A kadmium vonat-
kozásában kevesebb irodalmi adat áll rendelkezésre. CAIN et al. (1983) vadkacsák 
kadmiummal való etetésének hatására szignifikáns mértékű hematokrit értékbeli 
csökkenést tapasztalt. Ezek az adatok összhangban állnak az általam talált eredmé-
nyekkel, amelyek szintén az ólom és a kadmium hematokrit értéket csökkentő hatá-
sát bizonyították. 

A napos állatokra vonatkozó adatok hiányoznak a szakirodalomból. A dolgo-
zatban leírt adatok hiánypótlónak tekinthetőb. A xenobiotikumok hatására mutat-
kozó hematokrit érték csökkenés mint jelenség mögött álló mechanizmusok fel-
derítése ugyanakkor további vizsgálatokat kíván. 
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5.5. Szövettani vizsgálat 

A madarak vonatkozásában a xenobiotikumok hepatotoxicitásáról szóló irodalmi 
adatok elsősorban a májban mért koncentrációkra, a toxicitás kialakulásához szük-
séges dózis szint megállapítására, illetve a máj makroszkopikus elváltozásaira kor-
látozódnak (BURGER and GOCHFELD, 1985; BURGER and GOCHFELD, 1999; JAMAL 
et al., 1991; MYKLEBUST and PEDERSEN, 1999; NYHOLM, 1998; PACE et al., 1999). 
A vizsgálatok jelentős részét elhullott, vagy betegen begyűjtött fiatal, illetve felnőtt 
madár példányokon végezték. A tojásba bejutó és az embrionális fejlődés normális 
menetébe beavatkozó anyagok májra gyakorolt hatásáról igen kevés adat áll rendel-
kezésre. 

A máj a szervezetet érő kadmiumterhelésnek megközelítőleg 50%-át akkumu-
lálja, aminek a dózistól függően hosszabb vagy rövidebb időn belül a következő 
specifikus következményei mutatkozhatnak: szöveti elváltozások funkcionális zava-
rokkal kísérve, fibrózis, nekrózis, kariopiknózis, a Kupffer-sejtek vakuolizációja 
stb. (BOKORI et al., 1995). OCHIAI et al. (1993) nagy liliken szubakut ólommérge-
zést vizsgálva a máj következő elváltozásait észlelte: Kupffer-sejt hemosziderózis, a 
hepatociták epeszínű pigmentációja, epe átszivárgás és ebből adódó máj nekrózis. 
Énekes hattyúk ólom toxikózisának máj hisztopatológiai megnyilvánulását vizsgál-
va OCHIAI et al. (1992) hemolitikus sárgaságot és hemosziderózist állapítottak meg. 
VESELINOVA et al. (1985) brojler csirkék takarmányát keléstől 8 hetes korig kad-
mium-kloriddal egészítették ki. A kadmium hatására az állatok májában a hepato-
citák súlyos mértékű elhalását észlelték. 

A poliaromás szénhidrogén vegyületek embrionális májra gyakorolt hatásáról 
igen hiányos a szakirodalom. BRUNSTRÖM et al. (1990) több különböző PAH-ve-
gyület hatására is a máj degeneratív elváltozását tapasztalták tyúkembriókban. A 
nehézfémek embriotoxikus hatásáról rendelkezésre álló adatok elsősorban emlő-
sökön történő vizsgálatok eredményeit ismertetik. DANNIELSSON et al. (1983) ki-
mutatták, hogy vemhes egereknek a gesztáció különböző időpontjaiban (a 8. és 18. 
nap között) egyszeri i.v. ólom injekciót adva a magzatok májában már a gesztáció 
12. napjától kimutatható az ólom. Ez feltételezhetően annak köszönhető, hogy a 
fejlődő máj az intrauterin időszakban hemopoietikus szövetet tartalmaz, és az ólom 
ennélfogva elsősorban a hemoglobinhoz kötődik. 

Madárembriókat illetően csak az ólomra vonatkozóan találtam irodalmi adatokat. 
ABU-SINNA et al. (1991) ólom-nitráttal kezeltek tyúktojásokat az inkubáció 3. 
napján. A 8 napos embriók májában a májsejtsorok rendezetlenségét, abnormálisan 
megnagyobbodott szinuszoidokat, valamint extenzív sejt nekrózisra utaló jeleket 
észleltek. A 12 és 18 napos embriók májában hasonló elváltozásokat, valamint 
rendellenesen kicsi és sötétre festődő sejtmagokat találtak. 

A hat különböző anyaggal végzett vizsgálataim a májban csak a károsodás mér-
tékében eltérő, de hasonló jellegű elváltozásokat fedtek fel. Az igen alacsony kör-
nyezeti koncentrációk hatására is a hepatociták enyhe-súlyos mértékű elhalását 
találtam a kezelt tojásokból kikelt életképesnek mutatkozó naposkacsák májában. 
Mindez arra enged következtetni, hogy az inkubáció kezdete előtt a tojásba juttatott 
anyag a máj fejlődése során is jelen van a tojásban és az embrionális kor végén már 



 

79 

funkcionáló májban irreverzíbilis károsodást képes okozni. A csapvízzel kezelt 
állatok májában is egyes területeken a sejtek enyhe fokú elhalását észleltem, ami a 
madárembrió fokozott érzékenységét mutatja az ivóvízben igen kis koncentrációban 
jelenlévő különböző szennyezőanyagok iránt. 

A májsejt elhalás kialakulásának egyik jellemző oka a véráram által szállított to-
xikus anyagok káros hatása lehet. A sejtek elhalása a májműködés zavarához vezet, 
általában sárgaságot, idegrendszeri tüneteket eredményez és végül a májműködés 
teljes csődje, máj-kóma következhet be (KARDEVÁN, 1976). 

Mivel a keltethetőségi vizsgálat végén kikelt naposállatok életerősnek tűntek, ke-
lésgyengeség csak elenyésző mértékben fordult elő, és testtömegüket tekintve sem 
különböztek a kontroll csoportban kelt kacsáktól, igencsak figyelemfelkeltő az a 
tény, hogy a májuk ugyanakkor irreverzíbilis károsodást szenvedett már az inku-
báció során. Mindez arra enged következtetni, hogy a látszólag ép és vitális állatok 
májműködése nem megfelelő, hiszen a májnak kisebb nagyobb része károsodást 
szenvedett, az elhalt részek nem funkcióképesek. Mivel mélyreható regresszív fo-
lyamatról van szó, melynek során a máj rácsrosthálózatának pusztulása következik 
be, az intralobuláris újraképződés lehetősége nem áll fenn. Bár vizsgálataim a kelés 
utáni időszakra már nem terjedtek ki, joggal feltételezhető, hogy a hepatociták elha-
lásának súlyosságától függően előbb vagy utóbb az épnek tűnő állatok elhullottak 
volna a májműködés csődje következtében. 

5.6. A tojás mészhéj adszorpciós képességének vizsgálata 

A tojáshéj a madarak tojásainak több létfontosságú funkciót is betöltő része. A 
mészhéj átereszti a gázokat, a nedvességet, bizonyos mértékben a folyadékot, de 
áteresztheti a mikróbákat és a tojással közvetlen kapcsolatba kerülő idegen anya-
gokat is. Porózussága lehetővé teszi az embrió allantois-légzését, ugyanakkor ve-
szélyt jelent a xenobiotikumok és mikróbák behatolása szempontjából. A mészhéj 
igen fontos feladata az embrió fizikai védelme mellett a fejlődéshez szükséges ásvá-
nyi anyagok jelentős részének biztosítása. Az egyes baromfifajok és fajták tojásai-
nak héja, sőt ugyanazon fajta egyedei között is lényeges eltérés van (KISS, 1968). 

A madarak tojásain végzett ökotoxikológiai vizsgálatok során többféle kezelési 
módot alkalmaznak. A legrégebben ismert mód az, amikor a tojás valamely részébe 
injektálják a vizsgálni kívánt anyagot. Ekkor az anyag által kiváltott direkt hatást, 
illetve a károsító hatás potenciálját vizsgálják, megkerülve a mészhéj nyújtotta vé-
delmi rendszert. A tojások bepermetezéses, bekenéses vagy fürösztéses kezelése so-
rán az anyag indirekt hatását vizsgálhatjuk csak, de egyúttal jó megközelítéssel mo-
dellezhetjük a gyakorlatban érvényesülő hatást (VÁRNAGY, 1985). Ezeknél a keze-
lési módoknál a mészhéj mint ultraszűrő működik és a kutikulával, illetve a kettős 
héjhártyával együtt nagymértékben meghatározza a tojásba jutó anyag mennyiségét. 

A madarak tojásának héját az összes faj közül leginkább a házityúk vonatkozá-
sában vizsgálták (NEEDHAM, 1963; ROMANOFF és ROMANOFF, 1949). Megállapí-
tották, hogy a tyúktojás pórusainak száma átlagosan 8000 és 10000 között változik, 
és négyzetcentiméterenként mintegy 150 db pórus található. Együttes keresztmet-
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szetük mindössze kb. 2 mm2 (BOGENFÜRST, 1987). ETCHES (1996) szerint szintén 
mintegy 10 000 pórus található egy tyúktojás mészhéjában, melyek átlagos átmérője 
17 nm. A pórusok összességében a mészhéj 0,034%-át teszik ki. Érdekes adat, hogy 
az inkubáció során a pórusokon keresztül 4,6 liter oxigén jut be a tojásba, és 3,9 
liter szén-dioxid távozik. A pórusok ovális, kör, vagy szabálytalan alakúak, méretük 
és számuk változó, a mészhéjban egyenlőtlenül oszlanak el. Legsűrűbben a tojás 
tompa végén, legritkábban a hegyes végén találhatók. A pórus alakja fajra jellemző 
bélyeg. A pórusok felülete, illetve térfogata határozza meg a mészhéj gázáteresztő 
képességet, azt a funkcionális tulajdonságot, amely mind az embrió anyagcsere-
szükségletével, mind a tojáshéj két oldalán tapasztalható oxigén nyomás-különb-
séggel összefüggésben van. A pórusok száma és eloszlása a mészhéjban genetikai-
lag rögzített fajspecifikus tulajdonság (SIMKISS, 1980; TYLER, 1955). 

A vadkacsa és tyúk tojáshéj adszorpciós képességének vizsgálata során kapott 
eredmények összehasonlításával a következő információkat kaptam: 

A pórusok átmérője mind a tyúk, mind a vadkacsa mészhéj esetében 3–70 nm 
közöttinek mutatkozott. Ez az eredmény megerősíti az ETCHES (1996) által pub-
likált adatokat a tyúktojás pórusainak méretére vonatkozóan. 

A fajlagos felület, mely igen nagy szerepet játszik a felületre kerülő anyagok 
megkötésében és így a tojásba való bejutásuk elősegítésében, a tyúktojások mész-
héja esetében mintegy 20–30%-kal kisebb a vadkacsa mészhéj fajlagos felületéhez 
viszonyítva (26. táblázat). Ez az állítás a tojások tompa és hegyes vége, valamint a 
mediális sík esetében is fennáll. Ennek értelmében a vadkacsa tojások nagyobb 
felülete kedvezőbb az adszorpciós folyamatok végbemenetele szempontjából. 

A vadkacsa és tyúk mészhéj pórustérfogata a tojások tompa végén és a mediális 
részen megközelítőleg egyforma, a hegyes vég pórustérfogata azonban a vadkacsa 
esetében mintegy 25%-kal nagyobbnak mutatkozott (26. táblázat). 

A kumulatív pórustérfogat-eloszlás görbe (24. és 25. ábra) alapján megállapítha-
tó, hogy a pórustérfogat a mészhéj mediális síkjában a legkisebb, ahol jobbára keve-
sebb, de nagyobb átmérőjű pórus található mind a tyúk, mind a vadkacsa tojások-
ban. Az anyag transzport feltételezhetően a tojás ezen régiójában a legkevésbé in-
tenzív. A pórustérfogat-eloszlás a tyúk és a vadkacsa mészhéj hegyes végében meg-
közelítően egyforma, de a tompa vég pórustérfogat-eloszlása a vadkacsa tojások 
esetében mintegy 30%-kal nagyobb, ami a különböző méretű pórusok nagyszámú 
előfordulásának köszönhető. Mindez az anyag transzport szempontjából igen ked-
vező. 

A bemutatott eredmények értelmében a vadkacsa mészhéj a tyúktojáséhoz viszo-
nyított nagyobb fajlagos felülete és pórustérfogata lehetővé teszi a mészhéj felszí-
nére kerülő anyagok nagyobb mértékű megkötését, illetve a pórusokon keresztüli 
felvételét. Ez a megfigyelés összhangban áll a disszertációban bemutatott embrio-
nális vizsgálatok eredményeivel, melyek szerint a vadkacsa a tyúknál érzéke-
nyebbnek bizonyult a tojások PAH-vegyületekkel és a nehézfémekkel történő keze-
lését követően. Ennek a jelenségnek a hátterében minden bizonnyal szerepet játszik 
az is, hogy a vadkacsa tojások mészhéjának relatíve nagyobb fajlagos felülete és 
pórustérfogata fokozhatja a tojásban fejlődő embriót érő expozíció mértékét. 
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5.7. A tyúkon és vadkacsán nyert eredmények 
összevethetősége 

A vadkacsa és a tyúk vizsgált vegyületekkel szemben mutatott érzékenységének 
összehasonlítására először az injektálásos kezelések során kapott eredményeket 
vettem alapul, mivel ennél a kezelési módnál azonos mennyiségű anyag jutott mind 
a vadkacsa-, mind a tyúktojásokba, így a válaszreakciók összemérhetők. Ezek alap-
ján megállapítható, hogy mind a poliaromás szénhidrogén, mind a nehézfém vegyü-
letek esetében a vadkacsa érzékenyebbnek bizonyult, mivel a kezelések hatására na-
gyobb mértékben fordult elő elhalás, illetve fejlődési elváltozás. Amennyiben a 
fürösztéses expozíció során kapott eredményeket vetjük össze, szintén megálla-
pítható, hogy a vadkacsa a vizsgált paraméterek alapján kismértékben érzékenyebb-
nek bizonyult, mint a tyúk. Ez összhangban áll a két faj mészhéjának vizsgálata 
során kapott eredményekkel, amelyek szerint a vadkacsa tojás mészhéjának na-
gyobb a fajlagos felülete és a pórustérfogata, mely több anyag megkötését és a to-
jásba való bejutását teszi lehetővé. A kezeletlen kontroll csoport eredményeit figye-
lembe véve azonban elmondható, hogy a vadkacsa esetében a fajra jellemző morta-
litás és a rendellenességek kialakulása a kelés során alapjában véve magasabb, mint 
a tyúk esetében. Így ha a kontroll csoportok eredményeinek figyelembe vételével 
hasonlítjuk össze a két fajnál tapasztalt adatokat, megállapítható, hogy a fajok közti 
különbség a válaszreakciókban még kisebb, bár továbbra is elmondható, hogy a 
vadkacsa kismértékben érzékenyebben reagált a vizsgálati anyagokkal szemben. 
SAMPLE és ARENAL (1999) leírták, hogy a különböző madárfajokon nyert toxicitási 
adatok 1,2-es allometrikus átszámítási faktor alkalmazásával extrapolálhatók. Az 
általam nyert eredményekben mutatkozó nem jelentős mértékű eltérések is azt 
mutatják, hogy a tyúkembrió alkalmas modellszervezetnek tekinthető a vadkacsa 
esetében. 
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5.8. Új tudományos eredmények 

Kimutattam, hogy a patkányokon embriótesztelt könnyű fehér olaj (paraffinolaj), 
amelyet embriológiai vizsgálatokban gyakran alkalmaznak, a tyúkembrióra nézve 
toxikus, mivel jelentős mortalitást és fejlődési elváltozásokat okozott az inkubáció 
első 10 napjában. Ezen eredmények értelmében a könnyű fehér olaj használata 
tyúktojásokkal végzett ökotoxikológiai vizsgálatokban nem javasolt. 

Megállapítottam a benz(a)pirén, a benz(k)fluorantén, a fluorantén, az ólom, a 
króm és a kadmium embrionális fejlődésre gyakorolt hatását, más szerzőktől elté-
rően vizes oldatban, az inkubáció előtti kezeléssel, vagyis az embriogenezis kezdeti 
igen érzékeny időszakát is figyelembe véve. 

Fajspecifikus érzékenységet állapítottam meg embrionális korban a vizsgált ve-
gyületekkel szemben, aminek mértéke függ a tojásba jutó anyag mennyiségétől. A 
vadkacsa embriókra a PAH-vegyületek közül a benz(k)fluorantén, a nehézfémek 
közül a kadmium bizonyult a legnagyobb mértékben toxikus hatásúnak. A tyúk-
embriók az embriogenezis első felében a benz(a)pirénnel szemben, a teljes inku-
bációs szakaszt tekintve a benz(k)fluoranténnel szemben tűntek legérzékenyebbnek. 
A nehézfémek közül a króm bizonyult legnagyobb mértékben toxikusnak a tyúk-
embriókra nézve. 

Az embrionális korban végzett madár ökotoxikológiai vizsgálatok során kevéssé 
vizsgált vegyület csoportokat tanulmányoztam. A benz(a)piréntől és a krómtól elte-
kintve a másik négy vegyületről embrionális korban hatásvizsgálatokat madarakon 
nem végeztek, ezért az értekezésben közölt adatok hiánypótlónak tekinthetők. A 
kadmium, az ólom, a benz(k)fluorantén és a fluorantén egyaránt növelték az emb-
riómortalitást, és teratogén hatásúnak mutatkoztak. A kiváltott fejlődési elválto-
zások közül az érhálózatra gyakorolt kedvezőtlen hatás kiemelendő, amely nagy 
számban fordult elő mind a négy vegyület hatására, és nemcsak az embrió érháló-
zatának károsításában és bevérzések előfordulásában nyilvánult meg, hanem az 
embriót tápláló szikérhálózat fejlődésének gátlásában is megmutatkozott. 

Megállapítottam, hogy a tyúkembrió alkalmas modellszervezetnek tekinthető a 
vadkacsát embrionális korban érő toxikus hatások felmérése esetében, mivel a két 
fajon végzett párhuzamos vizsgálatok eredményei nem mutattak jelentős mértékű 
eltérést a hat vizsgált vegyület hatását tekintve. 

Kórszövettani vizsgálattal megállapítottam, hogy a kezelést követően a tojásból 
kikelt, életképesnek tűnő napos állatok nem tekinthetők egészségesnek, mert az 
embriogenezis során a vizsgált vegyületek a májat nagy mértékben károsítják, a 
májsejtek elhalását okozva. Mindez az állatok túlélési esélyeit jelentősen csök-
kentheti. 
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5.9. Javaslatok 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei további kutatási irányokat körvonalaznak. 

A természetes vizek szennyezőanyag koncentrációja – a vizsgált vegyületek von-
atkozásában – káros hatásúnak bizonyult mind a vadkacsa, mind a tyúk fejlődésére 
és életképességére. A felszíni vizek minőségére vonatkozó szabvány (MSZ 12749) 
a PAH-vegyületek kategóriájában egyedül a benz(a)pirénre vonatkozó határértéke-
ket közli. Mivel vizsgálataim értelmében a benz(k)fluorantén nagy mértékben toxi-
kusnak mutatkozott a vadkacsa embrionális fejlődésére és életképességére, fontos 
megismerni az erre a vegyületre vonatkozó aktuális koncentrációt természetes vi-
zeinkben. 

A felszíni vizek szennyezettségének felmérése során a határértékek megállapítá-
sához javasolt a vízimadár fajokra vonatkozó toxikológiai adatok figyelembevétele. 

Célszerű volna az ismerten szennyezett felszíni vizek madárpopulációinak dina-
mikai vizsgálata. Ily módon a szennyezőanyagok toxikus hatása populációs szinten 
is felmérhető lenne. 

Kísérleteim a fejlődés embrionális szakaszára terjedtek ki, a keléssel bezárólag. 
További vizsgálatok során érdemes lenne a posztembrionális időszakban is vizs-
gálni az állatok fejlődését, növekedését, viselkedését, életképességét. 

A kikelt vadkacsák májának szövettani vizsgálata a májsejtek elhalását mutatta ki 
minden vizsgált anyaggal való kezelés hatására. Mivel ez a károsodás a növendék 
állatok túlélési esélyeit jelentős mértékben csökkenti, érdemes volna az állatok 
kelés utáni életképességét nyomon követni. Ennek során célszerű lenne vizsgálni, 
hogy a nagy regenerációs képességgel rendelkező májszövet milyen mértékben ké-
pes regenerálódni az embrionális korban bekövetkező sérülést követően. 

A hat vegyületre vonatkozó vizsgálataim során elsősorban morfológiai és néhány 
funkcionális paraméterben történő változásokat mértem fel. Az eredmények 
kiegészíthetők további hematológiai, enzimdiagnosztikai, bomlásdinamikai stb. 
vizsgálatokkal az egyes anyagok hatásmechanizmusának pontosabb megismerése 
céljából. Az ilyen irányú vizsgálatokat fontosnak tartom elvégezni több vegyület 
együttes méreghatásának feltérképezése érdekében is. 

A két madárfajon végzett toxikológiai vizsgálatok eredményei fontos információt 
szolgáltathatnak a három PAH-vegyület és a három nehézfém veszélyességének 
megítélése során, így a környezeti kockázatbecslést segíthetik. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozat keretében három policiklusos aromás szénhidrogén vegyület [benz(a)pi-
rén, benz(k)fluorantén, fluorantén] és három nehézfém (króm, ólom, kadmium) ha-
tását ismertetem a modellként választott házityúk, valamint vadkacsa embriókon. 
Ezek a vegyületek a magyar felszíni vizekben kivétel nélkül megtalálhatók mint kü-
lönféle ipari tevékenységekből származó szennyezőanyagok. A reprodukciós idő-
szakban a víziszárnyas tojók lábáról, tollazatáról és fészekanyagairól a tojásokra ke-
rülve a mészhéjon át bejuthatnak a fejlődő embrióhoz, és toxikus, illetve teratogén 
hatást kifejtve veszélyeztethetik a faj szaporaságát. 

A vizsgálni kívánt vegyületeket kétféle kezelési móddal, injektálással és fürösz-
téssel juttattam a tojásokba. A nehézfémek esetében az MSZ 12749 sz. a felszíni vi-
zek minőségére vonatkozó szabvány IV. szennyezettségi kategóriájának határérté-
keit vizsgáltam. A PAH-vegyületeket igen gyenge vízoldékonyságuk miatt a telí-
tettségi határra jellemző koncentrációban alkalmaztam. A kísérleteket 1950 db 
tyúktojás és 2150 db vadkacsa tojás felhasználásával hajtottam végre. 

A korai embrionális vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a PAH vegyületek 
a madarak embrionális fejlődésére gyakorolt hatásuk alapján igen káros és veszé-
lyes anyagoknak tekinthetők. Különösen veszélyes teratogén hatása miatt a 
benz(a)pirén és a benz(k)fluorantén. Ezen vegyületek a tojásba bejutva és az emb-
riót elérve a fejlődés korai szakaszában (a cito- és organotipikus szakaszban) nagy-
mértékű embrióhalandóságot okoznak. Elsődlegesen a szikérhálózatot, a keringési 
rendszert károsítják, rendellenes szemfejlődést idéznek elő, és testszerte nagy kiter-
jedésű bevérzéseket okoznak. Ezek az elváltozások előbb vagy utóbb letális követ-
kezményekkel járnak. A fejlődési elváltozást nem mutató, életképesnek látszó egye-
deknél a fejlődés 4–10. napig terjedő időszakában a növekedésre gyakorolt hatás 
abban nyilvánult meg, hogy az embriók növekedési erélye és a növekedés üteme 
megváltozott. A nedves testtömegben mutatkozó – kontrollhoz viszonyított – eltéré-
sek elsődlegesen az embriók magas víztartalmából fakadtak, mivel a szárazanyag 
tartalom ennek ellenére stagnált, vagy egyes esetekben kismértékben csökkent. A 
vizsgált két faj nem egyforma érzékenységet mutatott a vegyületekkel szemben. A 
vadkacsa bizonyult érzékenyebbnek és emiatt veszélyeztetettebbnek. 

A nehézfémekre vonatkozóan elmondható, hogy amennyiben a króm, az ólom és 
a kadmium bejut a tojásba, a fejlődő embrióra toxikus hatást fejt ki. Az injektálásos 
kezelés során, amikor egy meghatározott mennyiséget juttatunk a tojásba, a kivál-
tott hatások erőteljesebbnek mutatkoznak: magasabb embrióhalandóság, több fejlő-
dési rendellenesség figyelhető meg. A fürösztéses kezelésnél bejutó anyag mennyi-
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sége ismeretlen, és úgy tűnik, lassabban is éri el az embriót, hiszen a toxikus hatás 
enyhébb. A tyúk és a vadkacsa eltérő érzékenységet mutatott a nehézfémekkel 
szemben. A tyúk esetében a króm, a vadkacsánál pedig a kadmium okozta a legtöbb 
embrióhalandóságot, közvetlenül a tojásba juttatva. A tojásokat megfürösztve az 
egyes nehézfém vegyületek oldataiban, a tyúk kismértékű érzékenységet mutatott 
mindhárom anyaggal szemben, a vadkacsa pedig a kadmiumra reagált legérzé-
kenyebben. Mind a tyúk-, mind a vadkacsaembriók növekedési erélye és a növe-
kedés üteme megváltozott a kezelések hatására. 

Keltethetőségi vizsgálatok során tanulmányoztam a PAH-vegyületek és a nehéz-
fémek életképességre gyakorolt hatását. A kezeléseket követően minden vizsgálati 
anyag hatására csökkent a tyúk és vadkacsa tenyésztojások keltethetősége a kontroll 
csoporthoz képest. Az injektálásos kezelés hatására nagyobb, a fürösztéses kezelést 
követően kisebb mértékű csökkenést tapasztaltam a keltethetőségben. A jelenség 
mögött feltételezhetően az a magyarázat áll, hogy injektálással az adott anyag igen 
hamar eléri a csírakorongot és a legkritikusabb cito- és organotipikus fejlődési 
szakaszokban is már képes kifejteni a hatását. A fejlődés első 3–4 napjában ezért 
nemcsak nagyobb mortalitást, hanem erőteljesebb teratogén hatást is észlelhetünk 
az injektálással tojásba juttatott anyagok esetében. A fürösztéses expozíció alkal-
mával az anyagoknak át kell jutniuk a tojás természetes védelmi rendszerét képező 
mészhéjon és az alatta található kettős héjhártyán is, és ez a folyamat időigényes 
lehet, a mészhéj felszínén való jelenlét azonban folyamatos penetrációt tesz lehe-
tővé. 

A keltethetőségi vizsgálatok során mind a tyúk, mind a vadkacsa esetében – a 
kezelés módjától függetlenül – a benz(k)fluorantén bizonyult a leginkább toxi-
kusnak a PAH-vegyületek közül. A nehézfémek tekintetében fajspecikfikus érzé-
kenységet tapasztaltam: a tyúk a krómmal és az ólommal, míg a vadkacsa a kad-
miummal szemben tűnt érzékenyebbnek. 

Az embrionális és keltethetőségi kísérletek elsősorban a vizsgált vegyület toxikus 
hatását és a kiváltott morfológiai elváltozásokat közelítik meg. A kapott ered-
ményeket fiziológiai paraméterek vizsgálatával is kiegészítettem, mivel a morfoló-
giai és funkcionális paraméterek közti kapcsolatok felderítésével teljesebb kép 
nyerhető egy adott vegyület toxicitásának jellemzőiről. Két PAH-vegyület [benz(k)-
fluorantén, fluorantén] és két nehézfém (kadmium, ólom) esetében megvizsgáltam a 
plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitásra, illetve a vér hematokrit értékére gya-
korolt hatást. 

A tyúk esetében az enzimaktivitás mérést 19 napos embriók vérplazmájából vé-
geztem. Az injektálásos expozíciót követően a benz(k)fluorantén kivételével mind-
egyik vegyület szignifikáns mértékben csökkentette a plazma ALP enzimaktivitást. 
A négy vizsgált anyagot fürösztéssel a tojásokba juttatva nem változott szignifikáns 
mértékben a plazma alkalikus foszfatáz enzimaktivitás, bár az értékek mindegyik 
csoportban csökkenő tendenciát mutattak. Mivel a fürösztéses expozíció a gyakor-
latban megnyilvánuló hatást modellezi, az enzimaktivitási értékek csökkenő ten-
denciájának jelzés értéke van. Az injektálás során megnyilvánuló szignifikáns vál-
tozás a potenciális toxicitást mutatja, mellyel a vizsgált anyagok rendelkeznek, míg 
a fürösztés hatására mutatkozó nem szignifikáns csökkenés arra enged következ-
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tetni, hogy a káros hatást indikáló változási folyamatok ebben az esetben is 
megkezdődtek. 

A vadkacsa esetében az ALP enzimaktivitást a kikelt és életképesnek mutatkozó 
naposállatok plazmájából határoztam meg. Mind a négy vizsgálati anyag, a kezelés 
módjától függetlenül, a plazma ALP enzimaktivitás csökkenését okozta. Bár a csök-
kenés nem bizonyult minden csoportban szignifikáns mértékűnek, a tendencia egy-
értelműen látható. A fluorantén mindkét kezelési módon a tojásba juttatva csök-
kentette a kikelt állatok enzimaktivitását. Az ólommal való fürösztés hatására szin-
tén csökkenést tapasztaltam a napos állatok ALP enzimaktivitásában. Figyelemfel-
keltő az az eredmény, hogy fürösztéses expozíció mellett két vizsgált anyag is szig-
nifikáns mértékben csökkentette a vizsgált enzim aktivitását vadkacsában. Mindez 
felveti annak a lehetőségét, hogy a fürösztéses kezelés során több anyag jutott be a 
vadkacsa tojásokba a mészhéjon keresztül, mint injektálás során. Ezt a feltételezést 
a mészhéj adszorpciós képességének vizsgálata során kapott eredményeim is 
alátámasztják, amelyek értelmében a vadkacsa tojás mészhéjának nemcsak a 
fajlagos felülete, hanem a pórustérfogata is nagyobb a tyúktojáshoz viszonyítva. 
Ezek a tulajdonságok nagy mértékben elősegítik a mészhéjon keresztüli anyag-
transzportot. 

A kelés előtt 2 nappal a tyúkembriók vérének hematokrit értékében négy vizsgált 
vegyület közül három esetében találtam szignifikáns eltérést a kontroll csoporthoz 
viszonyítva. A két PAH-vegyület (benz(k)fluorantén és fluorantén) fürösztéses ke-
zelés mellett, valamint a kadmium injektálást követően okozta a hematokrit érték 
szignifikáns növekedését a 19 napos embriókban. A többi kezelési csoportban is 
inszignifikáns növekedést tapasztaltam. A tojásba bejutó xenobiotikumok az emb-
rióban zajló metabolikus folyamatokat megzavarhatják és az így kialakuló meta-
bolikus stressz az embrionális hematokrit érték növekedését okozhatja. A jelenség 
mögött álló okok tisztázása további vizsgálatokat igényel. 

A napos vadkacsák vérében a vizsgált anyagtól és a kezelés módjától függetlenül 
minden kezelési csoportban a hematokrit értékek csökkenését tapasztaltam. Szigni-
fikáns mértékű csökkenés azonban csak két csoportban (ólom-fürösztött, kadmium-
injektált) mutatkozott. Ez a tendencia összhangban áll más szerzők vizsgálatainak 
eredményeivel, amelynek értelmében a hematokrit értékek változása (csökkenése) 
következhet be, amennyiben egy madár általános egészségi állapota nem kielégítő. 
A mészhéjon át a tojásba jutó idegen anyagok is fejthetnek ki hasonló hatást az 
érzékeny fejlődő embrió homeosztázisának megzavarásával.  

A napos vadkacsák máját kórszövettanilag is megvizsgáltam. A hat különböző 
anyaggal végzett vizsgálataim a májban csak a károsodás mértékében eltérő, de ha-
sonló jellegű elváltozásokat fedtek fel. Az igen alacsony környezeti koncentrációk 
hatására is a hepatociták enyhe-súlyos mértékű elhalását találtam a kezelt tojások-
ból kikelt életképesnek mutatkozó naposkacsák májában. Mindez arra enged követ-
keztetni, hogy az inkubáció kezdete előtt a tojásba juttatott anyag a máj fejlődése 
során is jelen van a tojásban és az embriogenezis utolsó napjaiban már funkcionáló 
májban irreverzíbilis károsodást képes okozni. A csapvízzel kezelt állatok májában 
is egyes területeken a sejtek enyhe fokú elhalását észleltem, ami a madárembrió 
nagymértékű érzékenységét mutatja az ivóvízben igen kis koncentrációban jelen-
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lévő különböző szennyezőanyagok iránt. Mivel a keltethetőségi vizsgálat végén ki-
kelt napos vadkacsák életerősnek tűntek, kelésgyengeség csak elenyésző mértékben 
fordult elő, és testtömegüket tekintve sem különböztek a kontroll csoportban kelt 
kacsáktól, igencsak figyelemfelkeltő az a tény, hogy a májuk ugyanakkor irrever-
zíbilis károsodást szenvedett már az inkubáció során. Mindez arra enged követ-
keztetni, hogy a látszólag ép és vitális állatok májműködése nem megfelelő, hiszen 
a májnak kisebb nagyobb része károsodást szenvedett, az elhalt részek nem funk-
cióképesek. Mivel mélyreható regresszív folyamatról van szó, melynek során a máj 
rácsrosthálózatának pusztulása következik be, az intralobuláris újraképződés lehe-
tősége nem áll fenn. Bár vizsgálataim a kelés utáni időszakra már nem terjedtek ki, 
joggal feltételezhető, hogy a hepatociták elhalásának súlyosságától függően előbb 
vagy utóbb az épnek tűnő állatok elhullottak volna a májműködés csődje következ-
tében. 

A vadkacsa- és tyúktojások mészhéjának adszorpciós képességének a vizsgálata 
során bebizonyosodott, hogy a tyúktojások mészhéjának fajlagos felülete mintegy 
20–30%-kal kisebb a vadkacsa mészhéj fajlagos felületéhez viszonyítva. Ennek 
értelmében a vadkacsa tojások nagyobb felülete kedvezőbb az adszorpciós folya-
matok végbemenetele szempontjából. A vadkacsa és tyúk mészhéj pórustérfogata a 
tojások tompa végén és a mediális részen megközelítőleg egyforma, a hegyes vég 
pórustérfogata azonban a vadkacsa esetében mintegy 25%-kal nagyobbnak mutat-
kozott. A pórustérfogat-eloszlás a tyúk és a vadkacsa mészhéj hegyes végében meg-
közelítően egyforma, de a tompa vég pórustérfogata a vadkacsa tojások esetében 
mintegy 30%-kal nagyobb, ami az anyagtranszport szempontjából kedvezőbb. 
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SUMMARY 

The effects of three polycyclic aromatic hydrocarbons (benz(a)pyrene, benz(k)fluo-
ranthene, fluoranthene) and three heavy metals (chromium, lead, cadmium) were 
studied on mallard embryos, as well as on chick embryos as model organisms. All 
of the above mentioned xenobiotics are present in Hungarian surface waters due to 
the polluting effect of different industrial activities. During the breeding season, 
contaminants on the breast feathers, feet or nesting materials of aquatic birds can be 
transferred to their eggs. Penetrating the eggshell, these contaminants can reach the 
developing embryo and cause toxic effects, thus endangering the reproductive 
success of the species. 
1950 hen eggs and 2150 mallard eggs were used in the experiments. Eggs were 

treated either by injection or by immersion method. The concentrations of the heavy 
metal solutions were equivalent of the limit values described in the Hungarian 
Standard No. 12749 („Quality of surface water”, pollution class 4). Since the water 
solubility of PAH compounds is very week, saturated solutions were prepared. 

PAH compounds proved to be harmful substances during the early embryonic 
development of the mallard and the hen. Benz(a)pyrene and benz(k)fluoranthene 
are dangerous due to their teratogenic effect. Having penetrated the porous eggshell, 
these compounds reach the embryo and cause significant embryonic mortality 
during the early stages of development (organogenesis). They primarily interfere 
with the development of the venous network of the yolk sac, the vascular system, 
the eyes, and cause diffuse haemorrhages. Such anomalies may have lethal con-
sequences. The effect on growth (between day 4 and day 10 of the embryogenesis) 
was also studied on viable embryos without any developmental anomalies. It was 
revealed that PAH compounds altered the rate and dynamics of growth. Differences 
in wet body weight compared to the control were due to a higher water content of 
the treated embryos, since dry body weight was unchanged, or slightly decreased in 
some cases. Of the two species, the mallard proved to be more sensitive to the 
adverse effects of PAH compounds during embryogenesis. 

Heavy metal compounds also proved to be toxic to the developing embryos. In 
the injection groups, adverse effects were more pronounced: the rate of mortality 
and developmental anomalies were higher. In the immersion groups where the 
compounds had to penetrate the eggshell and the shell membranes, less severe 
effects were noted indicating a slower onset of toxicity. The sensitivity of the hen 
and the mallard embryos to the three heavy metal compounds was different. After 
injection of the compounds into the eggs, the hen embryos proved to be most 
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sensitive to chromium, while for the mallard embryos cadmium caused the highest 
rate of mortality. In the immersion groups, mallard embryos were most sensitive to 
cadmium, while hen embryos showed little sensitivity to all three compounds. The 
growth rate of both the mallard and the hen embryos were altered due to treatment. 

In experiments on hatchability, the effect of the PAH and heavy metal com-
pounds on hatching success and viability of the hatchlings were studied. Hatching 
success of both the hen and the mallard eggs was decreased in each treatment group 
compared to the control. The decrease was more pronounced in the injected groups 
than in the immersed groups. The rationale behind this phenomenon might be that 
in the injected groups the compound can reach the germinal disc shortly after 
injection, thus might exert adverse effects during the critical stages of early embryo-
genesis (organ development). Hence, not only a higher rate of embryonic mortality, 
but also more marked teratogenic effects were observed in the injected groups 
during the first 3-4 days of embryogenesis. After immersion of the eggs, the test 
substances have to penetrate the eggshell and the connecting shell membranes, 
which form a part of the natural protection system of the egg. This process is time 
consuming, but the substance absorbed on the surface of the eggshell assures 
continuous penetration. 

The experiments on hatchability revealed that of the three PAH compounds 
benz(k)fluoranthene was the most toxic to both the mallard and the hen embryos, 
independently from the treatment method. The sensitivity of the embryos to heavy 
metal compounds proved to be specific of the species: hen embryos were more 
sensitive to chromium and lead treatment, while cadmium was the most toxic to 
mallard embryos. 

The above-mentioned experiments on embryonic development and hatchability 
concentrate mainly on toxic (lethal and teratogenic) effects of the test compounds. 
However, looking at the relationship between morphological and functional para-
meters may give a more precise description of the inherent toxicity of a compound. 
Hence, changes in some physiological parameters were also studied. The effects of 
two PAH compounds (benz(k)fluoranthene and fluoranthene) and two heavy metals 
(cadmium and lead) on the plasma alkaline phosphatase (ALP) enzyme activity and 
on blood haematocrit values were examined. 

In hen embryos, blood was withdrawn on day 19 of incubation for the deter-
mination of plasma ALP enzyme activity. In the injection groups, each test sub-
stance decreased ALP enzyme activity significantly, except for benz(k)fluo-
ranthene. None of the compounds caused significant reduction in ALP activity in 
the immersion groups, however a decreasing tendency was seen in these groups as 
well. Since the method of immersion is to stimulate the natural contamination of 
eggs, the decreasing tendency in enzymatic activity is an indication of importance. 
While the significant decrease in enzyme activity in the injected groups shows the 
potential toxicity of the test substances, the nonsignificant decrease in the immer-
sion groups suggests that an alteration in enzyme activity has started indicating 
adverse effects of the test compounds. 

In the mallard, ALP enzyme activity was determined in blood samples withdrawn 
from viable hatchlings on the day of hatching. Each test substance, independently 
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form the treatment method, decreased ALP enzyme activity. Though the decrease 
was not significant in every treatment group, a decreasing tendency can clearly be 
seen. Fluoranthene significantly decreased ALP enzyme activity of hatchlings in 
both the injection and in the immersion group. Lead immersion also caused a 
significant decrease in enzyme activity. It deserves attention that in the mallard, two 
of the test substances caused significant decrease in enzyme activity in the immer-
sion groups, while in the hen, significant decrease was seen only in the injected 
groups. This indicates that the penetration of the test substances into the mallard 
eggs through the eggshell might be more pronounced. This hypothesis is well 
supported by findings of our study on the eggshell characteristics of the hen and the 
mallard. According to these results, not only the specific surface area but also the 
pore volume of the mallard eggshell is larger than those of the hen eggshell. These 
properties may support the transfer of xenobiotics through the porous eggshell. 

In hen embryos, blood haematocrit values were significantly increased in three 
treatment groups. Both benz(k)fluoranthene and fluoranthene immersion, as well as 
cadmium injection caused a significant increase in the haematocrit value of 19-day-
old embryos. In other treatment groups, a nonsignificant increase was found. Xeno-
biotics that enter the egg might disturb the metabolic processes of the embryo, thus 
causing a metabolic stress leading to an increase in haematocrit values. The 
mechanisms by which these test substances alter haematocrit levels in embryos 
need further investigation. 

In mallard hatchlings, a decreasing tendency in haematocrit values was observed 
in each treatment group compared to the untreated control. However, significant 
difference was found only in two groups (lead-immersed and cadmium-injected). 
This tendency is in accordance with the findings of other authors, namely that 
haematocrit values may be altered (lowered) when the general state of health of a 
bird is not good. Foreign compounds penetrating the eggshell may cause such 
alteration by disturbing the homeostatic balance of the sensitive developing embryo. 

A histopathologic examination of the liver of mallard ducklings was carried out. 
The applied very low environmental doses caused mild to severe dystrophy in the 
form of hepatic necrosis. Signs were more pronounced in the injected groups com-
pared to the immersed groups and were not specific of the six different compounds. 
Difference could only be made in the severity of damage. These results suggest that 
the test compounds, which were introduced into the eggs prior to incubation, were 
still present in the egg during the development of the embryonic liver and 
irreversibly damaged the already functioning organ. Although the treated ducklings 
looked as viable as the control animals, their liver showed significant lesions. 
Hepatic necrosis is a regressive damage in which there is no chance of intralobular 
regeneration. However the posthatching development and viability of the ducklings 
was not studied, it is presumable with good reason that the treated animals would 
have perished within a short time due to the failure of liver functions. 

A study on the characteristics of the hen and the mallard eggshell was also 
carried out. Results showed that the specific surface area of the hen eggshell is 
approximately 20-30% smaller compared to that of the mallard eggshell. The 
relatively larger surface of the mallard eggshell is more favourable for the absorp-
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tion of xenobiotics. The pore volume values of the blunt end and the medial region 
of the mallard and hen eggshells are comparable, but the pore volume of the sharp 
end of the mallard eggshell is about 25% larger than that of the hen eggshell. The 
pore volume distribution of the sharp end of both both the mallard and the hen 
eggshell are similar, but the pore volume distribution of the blunt end of the mallard 
eggshell is 30% larger than that of the hen eggshell, which is more favourable for 
the absorption and transfer of xenobiotics into the eggs. 
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M2. Táblázatok 

1. táblázat. Az embriológiai vizsgálatokban alkalmazott anyagok és koncentrációk 

Vizsgálati anyag Törzsoldat koncentráció (µg/l) Injektált mennyiség (ng/tojás) 
Ólom 100  10 
Kadmium 5  0,5 
Króm 50  5 
Benz(a)pirén 2  0,2 
Benz(k)fluorantén 22  2,2 
Fluorantén 200  20 

2. táblázat. A vizsgálatok egyedszáma csoportonként (db tojás) 

Vizsgálati csoportok Tyúk Vadkacsa 
Kontroll (kezeletlen) 400 350 
Csapvizes kontroll/injektált 100 200 
Csapvizes kontroll/fürösztött 100 200 
Könnyű fehér olaj/injektált 80 - 
Könnyű fehér olaj/bekent 80 - 
Könnyű fehér olaj/fürösztött 30 - 
Ólom/injektált 90 100 
Ólom/fürösztött 90 100 
Kadmium/injektált 90 100 
Kadmium/fürösztött 90 100 
Króm/injektált 90 100 
Króm/fürösztött 90 100 
Benz(a)pirén/injektált 90 100 
Benz(a)pirén/fürösztött 90 100 
Benz(k)fluorantén/injektált 90 100 
Benz(k)fluorantén/fürösztött 90 100 
Fluorantén/injektált 90 100 
Fluorantén/fürösztött 90 100 
Benz(a)pirén+Króm/injektált 40 100 
Benz(a)pirén+Króm/fürösztött 40 100 
Összesen 1950 2150 
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3. táblázat. A könnyű fehér olaj letális és teratogén hatása tyúkban 

Termé-
keny tojás 

Élő  
embrió 

Elhalt  
embrió 

Normális 
fejlődésű 

Rendellenes 
fejlődésű Kezelési 

csoport 
db db % db % db % db % 

Kontroll 65 60 92,3 5 7,7 59 90,8 6 9,2 
Olaj/injektálás 29 14 48,3 15*** 51,7 17 58,6 12*** 41,4 
Olaj/bekent 27 3 11,1 24*** 88,9 24 88,9 3 11,1 
Olaj/fürösztés 24 3 12,5 21*** 87,5 20 83,3 4 16,7 
*** p < 0,001 

4. táblázat. A mortalitás megoszlása az egyes fejlődési szakaszokban tyúkban  
a könnyű fehér olaj hatására 

kezeléskor 0–3. nap 4–5. nap 6–7. nap 8–10. nap Kezelési 
csoport db %+ db %+ db %+ db %+ db %+ 

Kontroll 0 0 2 3,1 2 3,1 1 1,5 0 0 
Olaj/injektálás 2 6,9 5 17,2 6 20,7 2 6,9 0 0 
Olaj/bekent 15 55,5 9 33,3 0 0 0 0 0 0 
Olaj/fürösztés 15 62,5 6 25,0 0 0 0 0 0 0 
+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 

5. táblázat. Fejlődési rendellenességek megjelenése tyúkban  
az inkubáció első 10 napja során a könnyű fehér olaj hatására 

Kezelési 
csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 

Kontroll 65 torz test (1),  
vérgyűrű (2),  
szikérhálózat hiánya (3) 

Olaj/injektálás 29 szikérhálózat hiánya vagy gyenge fejlettsége (10),  
vérgyűrű (2),  
torz test (3),  
növekedési retardáció (5),  
szemrendellenességek (6),  
bevérzések a testen (2),  
fejrendellenesség (2),  
ciszta (1),  
nyitott testüreg (1),  
agyhólyag hiánya (1),  
végtagbimbó hiánya (1),  
4 láb (1) 

Olaj/bekent 27 szikérhálózat hiánya (3) 
Olaj/fürösztés 24 szikérhálózat hiánya (3),  

torz test (1),  
növekedési retardáció (1) 

n – egyedszám 
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6. táblázat. A könnyű fehér olaj analitikai vizsgálata során feltárt PAH-vegyületek 

PAH-vegyület neve PAH-vegyület koncentrációja (ng/g) 
naphthalene 68,3 
2-methylnaphthalene 61,0 
1-methylnaphthalene 48,7 
acenaphthylene 6,5 
acenaphtene 7,2 
fluorene 9,0 
phenanthrene 21,1 
anthracene 2,5 
fluoranthene 6,8 
pyrene 10,0 
benzo()anthracene 15,8 
chrysene 3,6 
benzo(b)fluoranthene 3,9 
benzo(k)fluoranthene 2,2 
benzo(a)pyrene 29,0 
indeno()pyrene 4,7 
dibenzo()anthracene 30,1 
benzo(g,h,i)perylene 1,4 

7. táblázat. A vizsgált anyagok letális és teratogén hatása tyúkban 

Termékeny 
tojás Élő embrió Elhalt embrió Normális 

fejlődésű 
Rendellenes 

fejlődésű Kezelési csoport 
db db % db % db % db % 

Kontroll 39 39 100,0 0 0 38 97,4 1 2,6 
Csapvíz/injektált 39 37 94,9 2 5,1 37 94,9 2 5,1 
Csapvíz/fürösztött 39 38 97,4 1  2,6 38 97,4 1 2,6 
BaP/injektált 39 29 74,4 10*** 25,6 30 76,9 9** 23,1 
BaP/fürösztött 38 37 97,4 1 2,6 33 86,8 5 13,2 
BkF/injektált 39 35 89,7 4 10,3 35 89,7 4 10,3 
BkF/ fürösztött 39 36 92,3 3 7,7 35 89,7 4 10,3 
F/injektált 38 37 97,4 1 2,6 33 86,8 5 13,2 
F/fürösztött 39 36 92,3 3 7,7 35 89,7 4 10,3 
Cr/injektált 37 24 64,9 13*** 35,1 27 73,0 10** 27,0 
Cr/fürösztött 40 38 95,0 2 5,0 38 95,0 2 5,0 
Pb/injektált 39 35 89,7 4 10,3 32 82,1 7* 17,9 
Pb/fürösztött 39 37 94,9 2 5,1 33 84,6 6 15,4 
Cd/injektált 39 34 87,2 5* 12,8 31 79,5 8* 20,5 
Cd/fürösztött 40 38 95,0 2 5,0 37 92,5 3 7,5 
BaP+Cr/ injektált 39 30 76,9 9** 23,1 31 79,5 8* 20,5 
BaP+Cr/fürösztött 39 37 94,9 2 5,1 36 92,3 3 7,7 
* p < 0,05 
** p < 0,01 
*** p < 0,001 
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8. táblázat. A mortalitás megoszlása az egyes fejlődési szakaszokban tyúkban 

0-3. nap 3-5. nap 5-7. nap 7-10. nap Összesen 
Kezelési csoport 

db %+ db %+ db %+ db %+ db %+ 
Kontroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Csapvíz/injektált 1 2,6 1 2,6 0 0 0 0 2 5,2 
Csapvíz/fürösztött 0 0 1 2,6 0 0 0 0 1 2,6 
BaP/injektált 5 12,8 3 7,7 1 2,6 1 2,6 10 25,6 
BaP/fürösztött 0 0 1 2,6 0 0 0 0 1 2,6 
BkF/injektált 3 7,7 1 2,6 0 0 0 0 4 10,3 
BkF/ fürösztött 2 5,1 1 2,6 0 0 0 0 3 7,7 
F/injektált 0 0 1 2,6 0 0 0 0 1 2,6 
F/fürösztött 2 5,1 1 2,6 0 0 0 0 3 7,7 
Cr/injektált 7 18,9 6 16,2 0 0 0 0 13 35,1 
Cr/fürösztött 2 5,0 0 0 0 0 0 0 2 5,0 
Pb/injektált 2 5,1 2 5,1 0 0 0 0 4 10,3 
Pb/fürösztött 1 2,6 1 2,6 0 0 0 0 2 5,1 
Cd/injektált 1 2,6 4 10,2 0 0 0 0 5 12,8 
Cd/fürösztött 2 5,0 0 0 0 0 0 0 2 5,0 
BaP+Cr/ injektált 4 10,3 5 12,8 0 0 0 0 9 23,1 
BaP+Cr/fürösztött 2 5,1 0 0 0 0 0 0 2 5,1 

+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 

9. táblázat. Fejlődési rendellenességek megjelenése az inkubáció első 10 napja során tyúkban 

Kezelési csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 
Kontroll 39 növekedési retardáció (1),  

nyitott testüreg (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1) 

Csapvíz/injektált 39 szemrendellenességek (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1) 

Csapvíz/fürösztött 39 növekedési retardáció (1),  
szemrendellenességek (1), 

BaP/injektált 39 nyitott testüreg (1),  
bevérzések a testen (3),  
szemrendellenességek (1),  
torz test (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (4), v 
érgyűrű (2),  
ciszta (1) 

BaP/fürösztött 38 növekedési retardáció (1),  
nyitott testüreg (1),  
szemrendellenességek (1),  
gerincrendellenesség (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1),  
vérgyűrű (1) 

BkF/injektált 39 szem rendellenességek (2),  
rendellenes fej (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (3) 
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A 9. táblázat folytatása 

Kezelési csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 
BkF/ fürösztött 39 növekedési retardáció (2),  

szemrendellenességek (1),  
rendellenes fej (1), csőrrendellenesség (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (5) 

F/injektált 38 növekedési retardáció (1),  
szemrendellenességek (1),  
velőcső-rendellenesség (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (2),  
vérgyűrű (1),  
ciszta (1) 

F/fürösztött 39 növekedési retardáció (1),  
sziámi iker (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1) 

Cr/injektált 37 bevérzések a testen (2),  
szemrendellenességek (4),  
végtaghiány (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű (2),  
ciszta (2) 

Cr/fürösztött 40 szemrendellenességek (2),  
végtaghiány (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1) 

Pb/injektált 39 növekedési retardáció (2),  
bevérzések a testen (1),  
rendellenes fej (1),  
végtaghiány (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű (2), 

Pb/fürösztött 39 növekedési retardáció (3),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (7),  
vérgyűrű (1) 

Cd/injektált 39 növekedési retardáció (1),  
bevérzések a testen (1),  
szemrendellenességek (1),  
torz test (1),  
végtag hiány (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (4),  
vérgyűrű (4) 

Cd/fürösztött 40 növekedési retardáció (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (2) 

BaP+Cr/ injektált 39 növekedési retardáció (2),  
nyitott testüreg (1),  
bevérzések a testen (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (2),  
vérgyűrű (2),  
ciszta (1) 

BaP+Cr/fürösztött 39 növekedési retardáció (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (4) 

n – egyedszám 
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12. táblázat. A vizsgált anyagok letális és teratogén hatása vadkacsában 

Termékeny 
tojás Élő embrió Elhalt embrió Normális 

fejlődésű 
Rendellenes 

fejlődésű Kezelési csoport 
db db % db % db % db % 

Kontroll 146 121 82,9 25 17,1 133 91,1 13 8,9 
Csapvíz/injektált 97 74 76,3 23 23,7 80 82,5 17 17,5 
Csapvíz/fürösztött 96 80 83,3 16 16,7 83 86,5 13 13,5 
BaP/injektált 60 47 78,3 13 21,7 39 65,0 21*** 35,0 
BaP/fürösztött 59 51 86,4 8 13,6 41 69,5 18*** 30,5 
BkF/injektált 44 22 50,0 22*** 50,0 31 70,5 13** 29,5 
BkF/ fürösztött 42 30 71,4 12 28,6 30 71,4 12** 28,6 
F/injektált 46 30 65,2 16* 34,8 35 76,1 11** 23,9 
F/fürösztött 48 40 83,3 8 16,7 41 85,4 7 14,6 
Cr/injektált 57 47 82,5 10 17,5 42 73,7 15** 26,3 
Cr/fürösztött 57 47 82,5 10 17,5 35 61,4 22*** 38,6 
Pb/injektált 45 30 66,7 15* 33,3 35 77,8 10* 22,2 
Pb/fürösztött 50 42 84,0 8 16,0 42 84,0 8 16,0 
Cd/injektált 47 20 42,6 27*** 57,4 35 74,5 12** 25,5 
Cd/fürösztött 48 27 56,3 21** 43,7 43 89,6 5 10,4 
BaP+Cr/ injektált 58 46 79,3 12 20,7 35 60,3 23*** 39,7 
BaP+Cr/fürösztött 55 45 81,8 10 18,2 39 70,9 16** 29,1 
* p < 0,05  
** p < 0,01  
** p < 0,001 

13. táblázat. A mortalitás megoszlása az egyes fejlődési szakaszokban vadkacsában 

0-3. nap 4-5. nap 6-7. nap 8-10. nap Összesen 
Kezelési csoport 

db %+ db %+ db %+ db %+ db %+ 
Kontroll 10 6,8 13 8,9 1 0,7 1 0,7 25 17,1 
Csapvíz/injektált 11 11,3 11 11,3 0 0 1 1,1 23 23,7 
Csapvíz/fürösztött 9 9,4 7 7,3 0 0 0 0 16 16,7 
BaP/injektált 7 11,7 5 8,3 1 1,7 0 0 13 21,7 
BaP/fürösztött 3 5,1 4 6,8 1 1,7 0 0 8 13,6 
BkF/injektált 14 31,8 7 15,9 1 2,3 0 0 22 50,0 
BkF/ fürösztött 10 23,8 2 4,8 0 0 0 0 12 28,6 
F/injektált 8 17,4 7 15,2 0 0 1 2,2 16 34,8 
F/fürösztött 2 4,2 4 8,3 1 2,1 1 2,1 8 16,7 
Cr/injektált 4 7,0 4 7,0 1 1,7 1 1,7 10 17,5 
Cr/fürösztött 4 7,0 6 10,5 0 0 0 0 10 17,5 
Pb/injektált 12 26,7 3 6,7 0 0 0 0 15 33,3 
Pb/fürösztött 4 8,0 4 8,0 0 0 0 0 8 16,0 
Cd/injektált 21 44,7 6 12,8 0 0 0 0 27 57,5 
Cd/fürösztött 15 31,3 6 12,5 0 0 0 0 21 43,8 
BaP+Cr/ injektált 4 6,9 6 10,3 1 1,7 1 1,7 12 20,7 
BaP+Cr/fürösztött 4 7,3 6 10,9 0 0 0 0 10 18,2 
+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 
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14. táblázat. Fejlődési rendellenességek megjelenése az inkubáció első 10 napja során vadkacsában 

Kezelési csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 
Kontroll 146 rendellenes fej (2),  

bevérzések a testen (2),  
szemrendellenességek (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (1),  
növekedési retardáció (1),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (7),  
ciszta (1) 

Csapvíz/injektált 97 rendellenes fej (2),  
bevérzések a testen (3),  
szemrendellenességek (3),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (2),  
növekedési retardáció (2),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (6) 

Csapvíz/fürösztött 96 rendellenes fej (3),  
bevérzések a testen (1),  
szemrendellenességek (2),  
növekedési retardáció (2),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (2),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4), ciszta (3) 

BaP/injektált 57 rendellenes fej (4),  
bevérzések a testen (3),  
szem rendellenességek (5),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (5),  
növekedési retardáció (3),  
agyhólyag bevérzés (1),  
nyitott velőcső (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (5),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (6),  
ciszta (3) 

BaP/fürösztött 57 rendellenes fej (2),  
bevérzések a testen (4),  
szemrendellenességek (5),  
torz test (1),  
növekedési retardáció (2),  
agyhólyag bevérzés (2),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (5),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (2) 

BkF/injektált 44 rendellenes fej (1),  
bevérzések a testen (2),  
szemrendellenességek (2),  
nyitott testüreg (1),  
torz test (1),  
növekedési retardáció (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (6),  
ciszta (2) 
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A 14. táblázat folytatása 
Kezelési csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 

BkF/ fürösztött 42 rendellenes fej (2),  
bevérzések a testen (1),  
szem rendellenességek (4),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
nyitott testüreg (1),  
torz test (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (4),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (3),  
ciszta (1) 

F/injektált 46 rendellenes fej (2),  
bevérzések a testen (3),  
szemrendellenességek (1),  
végtag hiány (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (2),  
torz test (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (6),  
ciszta (1) 

F/fürösztött 48 rendellenes fej (1),  
bevérzések a testen (1),  
szem rendellenességek (3),  
torz test (1),  
növekedési retardáció (4),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4) 

Cr/injektált 60 rendellenes fej (1),  
bevérzések a testen (2),  
szemrendellenességek (2),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (3),  
növekedési retardáció (1),  
agyhólyag bevérzés (1),  
nyitott velőcső (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (6),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (5) 

Cr/fürösztött 59 rendellenes fej (4),  
bevérzések a testen (1),  
szemrendellenességek (4),  
végtag hiány (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (2),  
növekedési retardáció (9),  
agyhólyag bevérzés (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (5),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4),  
ciszta (4) 

Pb/injektált 45 bevérzések a testen (1),  
szemrendellenességek (1),  
végtag hiány (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (2),  
torz test (2),  
növekedési retardáció (5),  
érhálózat gyenge fejlettsége, hiánya (7),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (2) 



 

109 

A 14. táblázat folytatása 
Kezelési csoport n Fejlődési anomáliák (esetszám) 

Pb/fürösztött 50 rendellenes fej (1),  
szem rendellenességek (1),  
torz test (1),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4) 

Cd/injektált 47 rendellenes fej (2),  
szemrendellenességek (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (2),  
növekedési retardáció (3),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (2),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (6),  
ciszta (2) 

Cd/fürösztött 48 bevérzések a testen (1),  
növekedési retardáció (3),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (1),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4) 

BaP+Cr/ injektált 58 rendellenes fej (2),  
bevérzések a testen (3),  
szemrendellenességek (5),  
végtag hiány (1),  
nyitott testüreg (1),  
torz test (6),  
növekedési retardáció (8),  
agyhólyag bevérzés (1),  
sziámi iker (1),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (10),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (3) 

BaP+Cr/fürösztött 55 rendellenes fej (3),  
bevérzések a testen (2),  
szem rendellenességek (2),  
végtag hiány (1),  
szomita hiány vagy rendellenesség (1),  
torz test (2),  
növekedési retardáció (4),  
érhálózat gyenge fejlettsége v. hiánya (5),  
vérgyűrű vagy vérszigetek (4) 

n – egyedszám 
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15. táblázat. Nedves testtömegértékek vadkacsában (g) 

Kezelési csoport 
6. nap 

X±S.D. 
7. nap 

X±S.D. 
8. nap 

X±S.D. 
9. nap 

X±S.D. 
10. nap 

X±S.D. 

Kontroll 0,241±0,026 0,437±0,039 0,849±0,056 1,184±0,109 1,616±0,099 

Csapvíz/injektált 0,252±0,032 0,449±0,045 0,825±0,045 1,185±0,142 1,583±0,094 

Csapvíz/fürösztött 0,264±0,036 0,464±0,046 0,791±0,092 1,185±0,191 1,654±0,107 

BaP/injektált 0,251±0,025 0,440±0,062 0,841±0,064 1,191±0,138 1,636±0,074 

BaP/fürösztött 0,282±0,013* 0,439±0,071 0,812±0,065 1,183±0,172 1,629±0,120 

BkF/injektált a a a a a 

BkF/ fürösztött a a a a a 

F/injektált a a a a a 

F/fürösztött 0,235±0,029 0,498±0,066 0,811±0,035 1,194±0,247 1,645±0,093 

Cr/injektált 0,233±0,051 0,512±0,043* 0,825±0,047 1,186±0,051 a 

Cr/fürösztött 0,272±0,028 0,455±0,072 0,836±0,068 1,181±0,132 1,625±0,162 

Pb/injektált a 0,500±0,128 0,868±0,059 1,186±0,130 1,658±0,134 

Pb/fürösztött 0,259±0,023 0,446±0,041 0,829±0,059 1,182±0,112 1,675±0,155 

Cd/injektált a a a a a 

Cd/fürösztött a a a a a 

BaP+Cr/ injektált 0,270±0,025 0,528±0,030* 0,838±0,056 1,188±0,142 1,624±0,128 

BaP+Cr/fürösztött 0,274±0,033* 0,442±0,066 0,824±0,083 1,184±0,157 1,655±0,141 
a – kevés adat miatt értékelhetetlen 
* p < 0,05 
X – átlag 

16. táblázat. Száraz testtömegértékek vadkacsában (g) 

Kezelési csoport 
6. nap 

 
7. nap 

X±S.D. 
8. nap 

X±S.D. 
9. nap 

X±S.D. 
10. nap 

X±S.D. 

Kontroll a 0,030±0,009 0,055±0,009 0,083±0,010 0,127±0,015 

Csapvíz/injektált a 0,036±0,011 0,055±0,011 0,084±0,014 0,124±0,020 

Csapvíz/fürösztött a 0,033±0,012 0,057±0,011 0,083±0,025 0,130±0,024 

BaP/injektált a 0,035±0,014 0,050±0,007 0,082±0,012 0,131±0,018 

BaP/fürösztött a 0,045±0,019 0,057±0,008 0,083±0,010 0,128±0,028 

BkF/injektált a a a a a 

BkF/ fürösztött a a a a a 

F/injektált a a a a a 

F/fürösztött a 0,032±0,003 0,045±0,007 0,080±0,007 0,122±0,008 

Cr/injektált a 0,040±0,009 0,043±0,012 0,081±0,019 a 

Cr/fürösztött a 0,045±0,009 0,051±0,013 0,074±0,011 0,133±0,015 

Pb/injektált a 0,034±0,008 0,058±0,004 0,080±0,009 0,125±0,010 

Pb/fürösztött a 0,029±0,010 0,046±0,005 0,084±0,010 0,134±0,008 

Cd/injektált a a a a a 

Cd/fürösztött a a a a a 

BaP+Cr/ injektált a 0,047±0,010 0,050±0,008 0,082±0,008 0,134±0,019 

BaP+Cr/fürösztött a 0,047±0,017 0,057±0,008 0,078±0,013 0,132±0,021 
a – kevés adat miatt értékelhetetlen 
X – átlag 
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17. táblázat. A könnyű fehér olaj keltethetőségre gyakorolt hatása tyúkban 

n Kikelt Összes elhalt Előkeltetés 
alatt elhalt 

Bujtatás alatt 
elhalt Kelésgyenge Kezelési 

csoport 
db db %+ db %+ db %+ db %+ db %++ 

Kontroll 87 77 89,5 10 11,5 5 5,7 5 5,7 0 0 
Olaj/injektált 43 20*** 46,5 23 53,5 21* 48,8 2* 4,7 0 0 
Olaj/bekent 47 0*** 0 47 100,0 47*** 100,0 0*** 0 0 0 
+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 
++ kikelt állatokra vetített százalékos adat 
* p < 0,05  
*** p < 0,001  
n – átlag 

18. táblázat. Naposcsibék test-, szív- és májtömege a könnyű fehér olaj hatására 

Kezelési csoport testtömeg (g) 
X±S.D. 

szívtömeg (g) 
X±S.D. 

májtömeg (g) 
X±S.D. 

Kontroll 41,35±1,28 0,272±0,037 0,795±0,099 
Olaj/injektált 42,21±1,60 0,232±0,027* 0,902±0,091* 
Olaj/bekent - - - 
- nincs adat az inkubáció alatti 100%-os elhalás következtében 
* p < 0,05 
X – átlag 

19. táblázat. A vizsgált anyagok keltethetőségre gyakorolt hatása tyúkban 

n Kikelt Összes elhalt Előkeltetés 
alatt elhalt 

Bujtatás alatt 
elhalt Kelésgyenge 

Kezelési csoport 
db db %+ db %+ db %+ db %+ db %++ 

Kontroll 170 148 87,1 22 12,9 6 3,5 16 9,4 0 0 
Csapvíz/injektált 95 75 78,9 20 21,1 10 10,5 10 10,5 0 0 
Csapvíz/fürösztött 93 79 84,9 14 15,1 4 4,3 10 10,8 0 0 
BaP/injektált 41 31 75,6 10 24,4 5 12,2 5 12,2 0 0 
BaP/fürösztött 50 41 82,0 9 18,0 3 6,0 6 12,0 1 2,4 
BkF/injektált 50 32*** 64,0 18 36,0 13** 26,0 5** 10,0 0 0 
BkF/fürösztött 50 36* 72,0 14 28,0 9* 18,0 5* 10,0 0 0 
F/injektált 49 36* 73,5 13 26,5 7 14,3 6 12,2 0 0 
F/fürösztött 49 39 79,6 10 20,4 3 6,1 7 14,3 1 2,6 
Cr/injektált 43 26*** 60,5 17 39,5 7 16,3 10 23,2 0 0 
Cr/fürösztött 50 42 84,0 8 16,0 1 2,0 7 14,0 1 2,3 
Pb/injektált 46 30** 65,2 16 34,8 11* 23,9 5* 10,9 0 0 
Pb/fürösztött 47 38 80,9 9 19,1 3 6,4 6 12,8 0 0 
Cd/injektált 48 34** 70,8 14 29,2 10* 20,8 4* 8,3 0 0 
Cd/fürösztött 49 41 83,7 8 16,3 3 6,1 5 10,2 0 0 
+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 
++ kikelt állatokra vetített százalékos adat 
* p < 0,05  
** p < 0,01 
*** p < 0,001 
n – átlag 
 



112 

20. táblázat. Naposcsibék test-, szív- és májtömegének alakulása a vizsgált anyagok hatására 

Kezelési csoport 
testtömeg (g) 

X±S.D. 
szívtömeg (g) 

X±S.D. 
májtömeg (g) 

X±S.D. 
Kontroll 43,68±3,99 0,279±0,045 0,804±0,085 
Csapvíz/injektált 43,44±4,19 0,271±0,045 0,817±0,166 
Csapvíz/fürösztött 44,71±2,34 0,258±0,032 0,797±0,096 
BaP/injektált 43,83±2,12 0,259±0,026 0,804±0,109 
BaP/fürösztött 44,44±1,30 0,247±0,011* 0,871±0,082 
BkF/injektált 45,46±4,90 0,281±0,025 0,967±0,120* 
BkF/fürösztött 45,66±3,17 0,262±0,016 0,923±0,069 
F/injektált 46,47±1,26 0,280±0,015 0,888±0,146 
F/fürösztött 44,73±2,58 0,284±0,030 0,824±0,099 
Cr/injektált 44,02±3,05 0,235±0,025** 0,784±0,109 
Cr/fürösztött 42,70±2,42 0,239±0,024** 0,866±0,136 
Pb/injektált 47,37±2,54* 0,264±0,049 0,847±0,102 
Pb/fürösztött 47,78±3,86** 0,267±0,045 0,951±0,191* 
Cd/injektált 46,30±0,98 0,268±0,011 0,855±0,136 
Cd/fürösztött 44,45±2,29 0,257±0,018 0,972±0,132** 
* p < 0,05 
** p < 0,01 
X – átlag 

21. táblázat. A vizsgált anyagok keltethetőségre gyakorolt hatása vadkacsában 

n Kikelt Összes elhalt Előkeltetés 
alatt elhalt 

Bujtatás alatt 
elhalt Kelésgyenge 

Kezelési csoport 
db db %+ db %+ db %+ db %+ db %++ 

Kontroll 199 157 78,9 42 21,1 31 15,6 11 5,5 0 0 
Csapvíz/injektált 94 62 66,0 32 34,0 19 20,2 13 13,8 0 0 
Csapvíz/fürösztött 100 75 75,0 25 25,0 15 15,0 10 10,0 0 0 
BaP/injektált 48 29** 60,4 19 39,6 13 27,1 6 12,5 0 0 
BaP/fürösztött 49 37 75,5 12 24,5 7 14,3 5 10,2 0 0 
BkF/injektált 48 15*** 31,3 33 68,8 21 43,8 12 25,0 0 0 
BkF/fürösztött 50 34 68,0 16 32,0 11 22,0 5 10,0 1 2,9 
F/injektált 49 19*** 38,8 30 61,2 18 36,7 12 24,5 0 0 
F/fürösztött 47 33 70,2 14 29,8 12 25,5 2 4,3 0 0 
Cr/injektált 47 26** 55,3 21 44,7 11 23,4 10 21,3 2 7,7 
Cr/fürösztött 50 38 76,0 12 24,0 8 16,0 4 8,0 0 0 
Pb/injektált 47 19*** 40,4 28 59,6 20 42,6 8 17,0 0 0 
Pb/fürösztött 49 33 67,3 16 32,7 10 20,4 6 12,3 0 0 
Cd/injektált 47 15*** 31,9 32 68,1 25 53,2 7 14,9 0 0 
Cd/fürösztött 48 28** 58,3 20 41,7 13 27,1 7 14,6 1 3,6 
BaP+Cr/injektált 46 26** 56,5 20 43,5 12 26,1 8 17,4 0 0 
BaP+Cr/fürösztött 47 33 70,2 14 29,8 8 17,0 6 12,8 0 0 
+ termékeny tojásra vetített százalékos adat 
++ kikelt állatokra vetített százalékos adat 
** p < 0,01 
*** p < 0,001 
n – egyedszám 
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22. táblázat. Naposkacsák test-, szív- és májtömegének alakulása a vizsgált anyagok hatására 

Kezelési csoport Testtömeg (g) 
X±S.D. 

Szívtömeg (g) 
X±S.D. 

Májtömeg (g) 
X±S.D. 

Kontroll 39,08±3,46 0,319±0,045 1,122±0,135 
Csapvíz/injektált 37,22±2,52 0,289±0,051 1,055±0,144 
Csapvíz/fürösztött 39,40±2,83 0,303±0,040 1,054±0,127 
BaP/injektált 39,52±3,87 0,322±0,021 1,096±0,078 
BaP/fürösztött 40,98±1,14 0,306±0,021 1,191±0,114 
BkF/injektált 38,09±3,20 0,290±0,038 1,129±0,166 
BkF/fürösztött 39,60±1,49 0,300±0,015 1,063±0,146 
F/injektált 39,09±2,55 0,306±0,048 1,094±0,119 
F/fürösztött 39,46±3,13 0,324±0,060 1,088±0,107 
Cr/injektált 41,40±3,71 0,324±0,036 1,169±0,183 
Cr/fürösztött 39,08±5,20 0,298±0,058 1,080±0,144 
Pb/injektált 38,93±1,40 0,310±0,022 1,018±0,112 
Pb/fürösztött 38,90±3,17 0,294±0,040 1,006±0,262 
Cd/injektált 37,97±2,09 0,295±0,049 1,066±0,124 
Cd/fürösztött 40,29±3,30 0,268±0,051* 0,995±0,126 
BaP+Cr/injektált 38,08±1,13 0,346±0,029 1,112±0,168 
BaP+Cr/fürösztött 41,72±1,91 0,320±0,047 1,180±0,099 
* p < 0,05; 
X – átlag 

23. táblázat. ALP enzimaktivitás és hematokrit mérés átlag eredményei tyúkban 

Kezelési csoport 
Alkalikus foszfatáz 

U/L 
Hematokrit 

L/L 
Kontroll 6590,8±1960,3 0,335±0,027 
Csapvíz/injektált 6039,3±1523,8 0,334±0,020 
Csapvíz/fürösztött 6472,4±1384,3 0,343±0,010 
BkF/injektált 7163,2±332,4 0,384±0,020 
BkF/fürösztött 6438,2±1547,3 0,388±0,042* 
F/injektált 4626,7±1539,1* 0,377±0,027 
F/fürösztött 5919,2±1451,9 0,389±0,012* 
Pb/injektált 3346,7±1116,8** 0,379±0,031 
Pb/fürösztött 4964,5±1516,8 0,343±0,028 
Cd/injektált 3985,9±1417,1** 0,392±0,022* 
Cd/fürösztött 4737,8±2227,9 0,360±0,027 

* p < 0,05 
** p < 0,01 
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24. táblázat. ALP enzimaktivitás és hematokrit mérés átlag eredményei vadkacsában 

Kezelési csoport 
Alkalikus foszfatáz 

U/L 
Hematokrit 

L/L 
Kontroll 5039,5±382,0 0,322±0,004 
Csapvíz/injektált 3946,2±548,3* 0,288±0,011* 
Csapvíz/fürösztött 4096,1±662,0 0,304±0,005 
BkF/injektált 4610,9±1652,4 0,312±0,018 
BkF/fürösztött 4238,2±354,1 0,312±0,013 
F/injektált 3477,8±950,5** 0,308±0,018 
F/fürösztött 3426,1±568,5** 0,310±0,014 
Pb/injektált 4527,8±723,3 0,310±0,014 
Pb/fürösztött 3991,7±523,6* 0,300±0,007* 
Cd/injektált 4082,6±584,7 0,294±0,033* 
Cd/fürösztött 4610,4±538,7 0,314±0,017 
* p < 0,05 
** p < 0,01 

25. táblázat. A vizsgált anyagok májkárosító hatásának mértéke vadkacsában 

Kezelés módja Vizsgált anyag Disztrófia 
(májsejtelhalás) mértéke 

Limphoid sejtes 
beszűrődés mértéke 

Injektálás Benz(a)pirén súlyos enyhe 
 Benz(k)fluorantén mérsékelt-súlyos enyhe 
 Fluorantén mérsékelt-súlyos enyhe 
 Króm súlyos súlyos 
 Ólom mérsékelt-súlyos mérsékelt-súlyos 
 Kadmium mérsékelt-súlyos súlyos 
 Benz(a)pirén + Króm súlyos mérsékelt 
Fürösztés Benz(a)pirén mérsékelt-súlyos enyhe 
 Benz(k)fluorantén enyhe-súlyos enyhe 
 Fluorantén enyhe-mérsékelt enyhe 
 Króm enyhe-súlyos enyhe-súlyos 
 Ólom enyhe-súlyos enyhe 
 Kadmium enyhe-súlyos enyhe-mérsékelt 
 Benz(a)pirén + Króm mérsékelt-súlyos mérsékelt 
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26. táblázat. A tyúk- és vadkacsa-tojáshéj fajlagos felületének és pórustérfogatának összehasonlítása  

Tyúktojáshéj Vadkacsa-tojáshéj 
Tojáshéj minta FBET, m2/g 

X ± S.D. 
Vp, mm3/g 
X ± S.D. 

FBET, m2/g 
X ± S.D. 

Vp, mm3/g 
X ± S.D. 

Hegyes vég 0,065 ± 0,012 0,25 ± 0,05 0,099 ± 0,011 0,31 ± 0,03 
Mediális rész 0,052 ± 0,008 0,22 ± 0,03 0,069 ± 0,010 0,24 ± 0,02 
Tompa vég 0,058 ± 0,006 0,29 ± 0,07 0,084 ± 0,034 0,31 ± 0,01 
Teljes héj 0,068 ± 0,008 0,32 ± 0,01 0,106 ± 0,023 0,33 ± 0,03 
FBET – fajlagos felület 
Vp – pórustérfogat 
X – átlag 
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