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1. Bevezetés 
 

A gabonafélék számos gazdasági állat (baromfi fajok, sertés) takarmányának fő 
komponensét jelentik, mindemellett igen jelentős szerepük van humán táplálékként 
is. Beltartalmi értéküket és tápláló hatásukat tekintve igen fontos takarmányféle-
ségnek számítanak, ugyanakkor bizonyos veszélyeket is rejtenek. 

A mikotoxinok – amelyek a természetben előforduló, potenciálisan mérgező anya-
gok, a fonalas gombák másodlagos anyagcseretermékei – jelenthetik ezeket a ve-
szélyeket. Ezek előfordulása, a mikotoxin szennyezettség az ENSZ Élelmiszer és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) becslése szerint a világ gabona termésének akár 
25 %-át is érintheti évente (CAST, 1989). 

A Fusarium nemzetségbe tartozó penészgombák ún. trichotecénvázas mikotoxinjai 
közül hazánkban és a mérsékelt égövi országokban a DON toxin mellett a T-2  
toxin fordul elő leggyakrabban a takarmányok alapanyagául szolgáló 
gabonamagvakban (Placinta et al., 1999). Toxikus hatásai miatt a korai irodalmi 
adatok alapján elsősorban idegrendszert károsító és dermatotoxikus toxinnak tartot-
ták (Gabal et al., 1986; Fairhurst et al., 1987). Legfontosabb, később felfedezett 
hatása azonban a fehérjeszintézis gátlása, amelyen keresztül csökkenti részben a 
máj méregtelenítő ún. xenobiotikum transzformáló kapacitását a hepatociták 
mikroszomális monooxigenáz enzimrendszerének gátlása révén (Guerre et al., 
2000), valamint csökkenti az immunrendszer működését (Richard et al., 1991, Chu 
et al., 1993), amelynek révén fokozottan érzékennyé teszi az állatokat a fertőző 
betegségekkel szemben (Niyo et al., 1988). Az immunrendszerre kifejtett hatása, 
amely részben a nyirokszervek, illetve a csontvelő károsodásában nyilvánul meg 
trombopenia és leukopenia formájában (Gentry, 1982). Az Európai Unió országai-
ban a T-2 toxin koncentráció határértéke a takarmány alapanyagokban és takarmá-
nyokban kötelező érvénnyel nincs meghatározva, arra vonatkozóan csak ajánlati 
szintek léteznek. 

Jelenleg (2007 végéig) a világon csak két ország (Izrael és az Orosz Föderáció) 
határozta meg kötelező érvénnyel a gazdasági állatok takarmányainak maximális 
T-2 toxin tartalmát mindkét esetben 0,1 mg/kg értékben minden állatfaj esetében. 
Hazánkban az egyes állatfajok és korcsoportok takarmányaira vonatkozóan a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Bizottsága 2003-ban határozott 
meg javaslati értékeket. 

A takarmányok mikotoxin szennyezettsége azonban sokkal jelentősebb probléma 
Magyarországon, továbbá minden mérsékelt égövi országban, mint azt korábban 
gondolták, így nem elégségesek a rendelkezésre álló ismeretek, illetve az ezek 
alapján meghatározott ajánlati értékek (Szeitzné Szabó és Kovács, 2007). 

Mivel a mikroszkopikus gombák ezen másodlagos metabolitjai, így a T-2 toxin is, 
mikotoxikózisokat, azaz súlyos akut, illetve krónikus toxikus reakciókat idézhetnek 
elő a szennyezett takarmány vagy élelmiszer elfogyasztása révén, ezért fontos len-
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ne mind jobban megismerni hatásmechanizmusukat, hogy nagy biztonsággal meg-
adhatóak legyenek a takarmányok maximális mikotoxin tartalmára nézve a jelenleg 
még csak ajánlati szintek mellett az Európai Unió országaira nézve kötelező érvé-
nyű értékek vagy értékhatárok. 

A súlyosan fertőzött búzaszemeket az egészséges szemektől jól meg lehet külön-
böztetni, amiből adódhatna az a következtetés, hogy a fertőzött szemek arányából 
megjósolható, hogy a tárolás során képződik–e káros mennyiségben mikotoxin. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy fajtától és évjárattól függően néha akár 12 %-
os fuzáriumos szemszám mellett sem képződik káros mennyiségben mikotoxin. 
Ugyanakkor szemmel nem látható, csak laboratóriumi vizsgálattal kimutatható fer-
tőzöttség esetén jóval határérték feletti szennyezettség alakulhat ki. Sem a vizuáli-
san megállapítható, sem a mikrobiológiai módszerrel kimutatható külső vagy belső 
fertőzöttség mértéke nem áll következetesen egyenes arányban a képződött toxin-
mennyiséggel. Magyarországon a takarmány alapanyagok és takarmánykeverékek 
mikotoxin szennyezettségének határértékei irányszámok, amelyek nem jelentenek 
egyértelmű állategészségügyi garanciákat. Ez azt jelenti, hogy adott esetben a meg-
engedettnél kisebb mikotoxin szennyezettség is okozhat termeléscsökkenést, illetve 
állat-megbetegedést, más esetben viszont a megengedettnél nagyobb mikotoxin 
koncentráció sem okoz klinikai és/vagy kórbonctani tünetekben is megnyilvánuló 
betegséget. Ezért igen összetett feladatnak bizonyul a mikotoxinok esetében a ha-
tárértékek meghatározása. 

A mikotoxinok által előidézett veszélynek leginkább domesztikált állatfajaink van-
nak kitéve, így természetesen a feladat is adott: a toxin-terhelés megelőzése, illetve 
terhelés esetén a káros hatások és a tünetek mérséklése, továbbá a tudományos 
igénnyel elvégzett vizsgálatok eredményei alapján sem a termelésre, sem az állatok 
vagy a fogyasztó egészségére káros hatással nem járó mikotoxinszintek meghatáro-
zása. 

A takarmányok káros hatásokat már előidéző mikotoxin-tartalma az egyes állatfaj-
ok tekintetében eltérő, például az abrakfogyasztó állatok, így a baromfi fajok vagy 
a sertés sokkal veszélyeztetettebbek. Ennek ellenére a jelenlegi érvényben lévő 
szabályozás (EU, 1999; EU, 2002), illetve a hivatalos ajánlások (SCAN, 2003; 
MTA, 2003; 2005/38/EK; 2006/576/EK) csak néhány mikotoxin esetében tartal-
maznak számszerű értékeket. 

Az analitikai módszerek fejlődésével számos felmérés az élelmiszer-lánc azon 
pontjain is bizonyította mikotoxinok jelenlétét a termelési-tárolási-feldolgozási 
folyamat során, ahol korábban nem, vagy nem egyértelműen nyert bizonyítást je-
lenlétük. A felmérések során sikerült pontosítani az egyes mikotoxinok előfordulá-
sának mértékét az élelmiszer-lánc minden pontján (WHO/FAO, 2000; FAO, 2001). 

Fontos továbbá megemlíteni a mikotoxinok által előidézett tünetek és szervi elvál-
tozások, sőt egyes kóros élettani folyamatok általában nem specifikus voltát. To-
vábbá azt, hogy számos mikotoxin laboratóriumi körülmények között tisztított 
formában részben eltérő hatást gyakorol az élő szervezetre, mint a gyakorlati ta-
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karmányozás során, azaz a takarmánynövényekben a természetes kontamináció 
következtében egyidejűleg jelenlévő más mikotoxinokkal interakcióban. 

A mikotoxinok által előidézett problémakör a következő okok miatt is különös fi-
gyelmet érdemel: 

− hazánkban időszakonként rendkívüli esőzések sújtják a termést, ami a 
gombafertőzés, ezen belül a Fusarium fertőzés terjedését elősegíti (Sár-
vári, 2007); 

− egyes termények importja esetén nem tájékoztatnak az áru addigi keze-
léséről, tárolási körülményeiről, illetve szennyezettségéről (Bhat és 
Vasanthi, 2003); 

− a nagyüzemi termelés továbbá elősegíti azt, hogy a gombával, illetve 
mikotoxinnal szennyezett termények is feldolgozásra kerüljenek, amely 
feldolgozási folyamatok elfedhetik ugyan a penészgombák jelenlétét, a 
mikotoxinok mennyiségét viszont, azok rendkívül stabil volta miatt 
ezen eljárások nem csökkentik (FAO, 2001). 

Számos további tényező is nehezíti a mikotoxinok előfordulásának megakadályo-
zását, az általuk okozott tünetek felismerését és mérséklését. Ennek ellenére fel-
adatként kell kezelni ezt a problémát és a mennyiségi takarmány- és élelmiszer-
előállítás globális problémája mellett az élelmiszerek minőségének problémáját is 
stratégiai kérdésként megfogalmazni. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 
2.1 A téma aktualitása, jelentősége 
 
A gazdasági állatok takarmányozásában a makro- (fehérje, zsír, szénhidrát, rost) és 
mikro mennyiségben jelenlévő táplálóanyagok mellett igen fontos szerep jut azok-
nak az anyagoknak is, amelyek ezek metabolizmusát befolyásolják. Ezek közül 
kiemelt szerepe lehet azon anyagok különböző csoportjainak, amelyek az élő szer-
vezetre toxikus hatással vannak. 
A penészgombák – a baktériumok és az élesztőgombák mellett – a takarmányok 
mikrobiális szennyezettségének fő okozói. Fejlődésük, illetve jelenlétük a tápláló-
anyagok, elsősorban a zsírok mennyiségét csökkentő hatásuk révén csökkentik a 
növényi eredetű takarmányok minőségét és mikotoxin-termelő tevékenységük ré-
vén a gazdasági állatok egészségét és teljesítőképességét (Raffaseder, 2003). 
Minden kultúrnövény az egész vegetációs periódus alatt ki van téve a penészgom-
bával történő fertőződés veszélyének, amely a növénypatológiai kártételen túl egy-
fajta értékcsökkenéssel is jár a fertőződés fokától függően. Ennek mértéke elérheti 
a 10-40 %-ot is. A fertőződés típusa és kiterjedése a legkülönbözőbb paraméterek-
től függhet. Ilyen például a klíma (páratartalom, hőmérséklet, napsütéses órák szá-
ma, egy esetleges jégeső), amely éppúgy szerepet játszhat hajlamosító tényezőként, 
mint a talajadottságok (tápanyag ellátottság, pH, mikroflóra) és maga a növény 
(vegetációs stádium, faj, fajta, az állomány egészségi állapota). Befolyásoló ténye-
zők lehetnek a gombás fertőződés kialakulásában az egyes növénytermesztési fo-
lyamatok is (talajművelés, vetésforgó, fajtaválasztás, növényvédelem). Az egyes 
fent említett paraméterek között fellépő interakciók akadályozhatják, de elő is se-
gíthetik a gombák növekedését és toxintermelését (2.1 ábra). 

 

 
 

2.1 ábra Penészgombával fertőzött és egészséges kukoricacsövek összehasonlítása 
(www.fog.bio.unipd.it/pianetasostenibile/munkvold.html) 

 
Amennyiben a környezeti viszonyok kedvezőtlenek a növények számára (magas 
nedvességtartalom, alacsony hőmérséklet, semleges kémhatás), a penészgombák 
igen gyorsan szaporodásnak indulnak, hiszen a takarmánynövények, különösen a 
gabonamagvak minden esetben jó táptalajnak számítanak. A raktári penészgombák 
enzimjei által végbemenő fermentáció során keletkezett víz és hő pedig befolyásol-
hatják az adott takarmány táplálóanyag-, valamint víztartalmát (BASF, 1998). 
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A penészgombák alapvetően kétféle anyagcseretermék csoport képzésére képesek. 
Az elsődleges anyagcseretermékek elsősorban az adott organizmus növekedéséhez, 
fejlődéséhez és szaporodásához szükségesek. Emellett az egyes fenofázisokban, 
vagy stressz-szituációkban – így például tápanyaghiány, hirtelen hőmérséklet csök-
kenés vagy oxigén hiány – esetén adott a lehetőség ún. másodlagos anyagcsereter-
mékek termelődésére is. Az ennek során képződött metabolitok, mint például a 
mikotoxinok, alkaloidák, pigmentek, antibiotikumok, általában fajspecifikusak. 
Ezeknek a másodlagos metabolitoknak szerepe van a fitopatogén gombák 
patogenitásában. Számos megfigyelés támasztja alá, hogy a mikotoxinok elsősor-
ban akkor termelődnek, ha a gombát valamely stresszhatás éri, de a gomba növeke-
dése nem feltétlenül korrelál a mikotoxin-produkcióval. Lényegében tehát a 
mikotoxinok képződését leginkább a gomba faja, a szubsztrátum és a külső körül-
mények befolyásolják (Reiss, 1981). 
 
A mikotoxinok általában az emberek és az állatok számára mérgezőek, néhány 
mikotoxin esetében azonban érvényes ez a megállapítás a növényekre és egyes 
mikroorganizmusra is. Amennyiben mikotoxinok által szennyezett növényi vagy 
állati eredetű élelmiszer kerül a táplálékláncba az végső soron mindenképpen a 
fogyasztó ember szervezetének károsodásához vezethet. 
A penészes emberi táplálék és állati takarmány egyértelműen káros és az azok által 
termelt mikotoxinok vonatkozásában biztonságos szint nem határozható meg (Ha-
milton, 1984). Ezt a pontos kóroki tényezők ismerete nélkül az emberek már Krisz-
tus születése idejében tudták. A középkorban, a korabeli leírások szerint súlyos 
mikotoxin mérgezések léptek fel rozskenyér fogyasztását követően. Ezen megbete-
gedéseknek fő okozói a „Szt. Antal tüze” néven emlegetett Claviceps purpurea 
által okozott anyarozs típusú gabonabetegségek lehettek. A XIX. század végén 
Oroszország területén számos haláleset történt penészgombákkal erősen fertőzött 
kenyérgabona fogyasztását követően. Amikor csak a téli időszakban adódott lehe-
tőség a betakarításra, akkor már a gombafertőzöttség mértéke, köztük Fusarium 
fajokkal, olyan nagymértékű volt, hogy a gabonamagvak mikotoxin tartalma akár 
fatális kimenetelű mérgezést is okozhatott (CAST, 2003). 
A modern „mikotoxin-kutatás” kezdete 1960-ra tehető, amikor Nagy-Britanniában 
pulykáknál leírták az ún. „X-betegséget” (turkey X-disease), amely több mint 
100 000 pulykapipét pusztított el (Blount, 1961). A járvány okaként a penészgom-
bák (Aspergillus flavus) által termelt aflatoxint jelölték meg (Liener, 1969). A mai 
napig több mint 400 eltérő kémiai szerkezettel, hatásmechanizmussal és toxicitással 
rendelkező mikotoxint fedeztek fel és írtak le (Gareis et al., 1989). 
Manapság mind növényi, mind állati termékekkel szennyeződhetnek a fogyasztók, 
hiszen a gabonafélék fogyasztása mellett a belső szervekkel (pl. máj, vese) készült 
töltelékáruval is bekerülhetnek a mikotoxinok a táplálékláncba (Galvano et al., 
2005). A mikotoxinok általában viszonylag kis mennyiségben fordulnak elő a ta-
karmányokban és az élelmiszerekben, és egymástól elkülönülten nem váltanak ki 
minden esetben kóros folyamatokat, egymás káros hatásait viszont az interakciók 
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folytán felerősíthetik, továbbá a kis dózisokban felvett mikotoxinok hatásai halmo-
zódhatnak is. 
Ma a világ gabona termelésének egészét tekintve a leggyakrabban előforduló és 
megbetegedést is okozó mikotoxinok a következők (Leitgeb et al., 1999; Leitgeb et 
al., 2000; Weibking et al., 1993; Zollitsch et al., 2003): 

− aflatoxin, 
− moniliformin, 
− beauvericin, 
− deoxinivalenol 
− zearalenon. 

 
Magyarországon viszont főként a különböző Fusarium fajok által termelt ösztro-
gén hatású zearalenonnak, a trichotecénvázas mikotoxinoknak és a fumonizineknek 
van állategészségügyi szempontból meghatározó jelentősége (Rafai et al., 1998). 
Egyes kutatók (Jeroch és Leitgeb, 2005, szóbeli közlés) szerint az ismert 
mikotoxinok közül csak 15-20 rendelkezik humán- és állategészségügyi jelentő-
séggel. 
A trichotecénvázas mikotoxinok gyakoriságuk és sokféleségük – főként a mérsé-
kelt éghajlatú országokban, illetve a fent említett tények miatt – évek óta a figye-
lem középpontjában állnak. A toxikus hatások és tünetek leírása mellett azonban 
ezen toxinok pontos hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert, továbbá csak 
részleges információk állnak rendelkezésre arról is, hogy egyéb takarmányozási 
hatások – egyes biológiailag aktív anyagok jelenléte vagy azok hiánya – milyen 
módon befolyásolják az egyes állatfajoknál a toxikózis tüneteit, illetve azok súlyos-
ságát. Nem pontosan ismert továbbá, hogy a mikotoxinok azon nagyon kis mennyi-
sége, amelynek hatása klinikai tünetekben ugyan még nem nyilvánul meg, de fizio-
lógiai-biokémiai folyamatokat érint, milyen mértékű elváltozásokat képes okozni. 
Ilyen esetekben az elváltozás mértéke csak részben, az adott egyed, vagy állomány 
termelésére, további életkilátására gyakorolt hatásuk viszont nem ismert. Számos 
kutatást folytattak annak vizsgálatára vonatkozóan, hogy a fiziológiás szintet meg-
haladó lipidperoxidációt miként befolyásolja a fent említett toxinok jelenléte, illet-
ve a lipidperoxidáció folyamatát gátló egyes antioxidánsok mennyiben hatnak 
mikotoxikózis esetén a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működésére 
(Surai, 2002a). Vizsgálták továbbá, hogy a szervezetre ható mikotoxin-terhelés 
milyen hatást gyakorol a patogén kórokozók ellen ható immunválasz készségre 
(Surai és Dvorska, 2005), valamint azt is, hogy milyen szerepük van az egyes da-
ganatok kialakulásában, vagyis a DNS és RNS károsodások létrejöttében (Weber et 
al., 2005). Ezeken kívül természetesen számos egyéb aspektusban is folytatnak 
kísérleteket, amelyekre azonban dolgozatomban csak érintőlegesen térhettem ki. 
 
2.2 Mikotoxin határértékeket előíró jogszabályok, direktívák 
 
Bár világszerte számos rendelkezés létezik az aflatoxinok határértékeire vonatko-
zóan, hasonló jogszabályok jelenleg nem léteznek (illetve léteztek 1999-ig) a 
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Fusarium mikotoxinokra, még a potenciálisan karcinogén fumonizinre sem 
(Placinta et al., 1999). Ez az állítás csak abban az esetben helytálló, amennyiben a 
tudományos eredmények alapján tett javaslat szintű, nem direktívába foglalt határ-
értékeket nem vesszük figyelembe. 
Az Európai Unió a 2006/576/EK ajánlásában a közelmúltban meghatározta a DON, 
zearalenon, ochratoxin, illetve a fumonizin esetében a maximálisan elfogadható 
szinteket a takarmány-alapanyagokban és a takarmánykeverékekben. 
A fontosabb mikotoxinok esetében 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
Állatorvos-tudományi Bizottsága tett javaslatot egyes mikotoxinok depresszív és 
toxikus határértékeire (1. melléklet) a takarmánykeverékekben (MTA Állatorvos-
tudományi Bizottsága, 2003). 
Mindezen határértékek csak iránymutatásul szolgálnak, ugyanis az egyes 
mikotoxinok közti interakciók csak kevéssé feltártak, így nincs megfelelő mennyi-
ségű adat arra nézve, hogy miként fokozzák szinergista módon esetlegesen egymás 
káros hatásait. Továbbá az egyéb stressztényezőkkel (betegség, vakcinázás, 
hőstressz, táplálóanyag-hiány, nagy hozam, stb.) szembeni kölcsönhatások sem 
egyértelműek. 
 
2.3 A gombák elsődleges és másodlagos anyagcseréjének jellemzői 
 
A takarmányok romlását okozó gombák a károsodások legkülönbözőbb formáit 
idézhetik elő. Ez lehet többek között elszíneződéssel, dohossággal, fülledtséggel, 
rothadással járó folyamat. Ezek kivétel nélkül csökkentik a takarmányok táplálóér-
tékét, emellett szag-, illetve ízhibákat is okoznak. Ezek együttesen csökkentik a 
takarmány biológiai értéket, rontják annak ízletességét, illetve a gombák által ter-
melt mikotoxinok közvetlenül is károsíthatják az állatok és az ember egészségét. 
A fonalas gombák intenzív növekedési szakaszát, amikor a hyphák végálló sejtjei 
osztódnak, illetve nagy számban fordulnak elő ezen osztódó sejtek – trofofázisnak 
nevezzük. Majd az idiofázisban a növekedés és pusztulás egyensúlyi állapotba ke-
rül, ekkor rendszerint nagy számban találhatók nem osztódó, öregedő sejtek az 
adott tenyészetben. 
A két fázisban környezeti hatásoktól, valamint az aktuális szubsztrát mennyiségétől 
és minőségétől függően különböző mértékben folynak az elsődleges és másodlagos 
anyagcsere-folyamatok.  
Az elsődleges anyagcsere alatt a felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatokat kell 
érteni. Ezen folyamatok az osztódó sejtekben játszódnak le és a sejt alapvető építő-
elemeit – a primer anyagcsere-termékeket: nukleinsavak, fehérjék, stb. megtermel-
jék az osztódó sejtek számára. Ezek az anyagcsere-termékek általában nem mérge-
zőek, mennyiségük azonban jelentős lehet. 
Amennyiben a potenciálisan toxintermelő gomba életkörülményei kedvezően ala-
kulnak, úgy az elsődleges anyagcsere-folyamatok dominálnak és ekkor általában 
nem képesek másodlagos anyagcsere termékek szintézisére. Ezt az állapotot jelölik 
a katabolit represszió fogalmával, hiszen a másodlagos anyagcseretermékek képző-
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dése akadályozott. Abban az esetben, ha a represszió gyengül, akkor a gomba-
szervezet szekunder metabolitokat képez. 
A már nem osztódó, öregedő (3-10 napos) tenyészetek sejtjeiben a primer anyag-
csere-folyamatok intenzitása csökken, és előtérbe kerülnek a másodlagos folyama-
tok – az eddigi represszív állapotot depresszív váltja fel. Ezek termékei a szekunder 
metabolitok, amelyek bonyolultabbak, változatosabbak az elsődlegeseknél, illetve 
egy részük biológiailag aktív (Szigeti, 1996). 
A fonalas gombák esetében a mikotoxinok is ilyen másodlagos anyagcseretermé-
kek, amelyek a magasabb rendű élőlényekre mérgező hatással vannak. Általában 
nem fehérje jellegű, hanem kisebb molekulatömegű, általában gyűrűs szerkezetű 
vegyületek, amelyek hő- és kémiai hatásokkal szemben igen ellenállóak. 
 
2.4 A Fusarium nemzetség és toxinjaik – a kártételt befolyásoló tényezők 
 
A takarmány- és élelmiszer-alapanyagok különféle mikroorganizmusokkal általá-
ban valamilyen mértékben szennyezettek. Az adott szennyeződéseket két csoportba 
sorolhatjuk: 

− passzívan hozzákeveredett csírák: a szubsztráton már nem folytatnak 
aktív anyagcserét, jelenlétük kontamináció következtében lehetséges. 

− aktív anyagcserét folytató mikroorganizmusok: a romlási folyamatok 
tényleges előidézői. 

 
Ezen kívül a kártétel mértékét számos más tényező is befolyásolja: 

− a toxintermelés genetikai determináltsága (toxinogén és atoxikus fa-
jok/törzsek); 

− a szubsztrát minősége, kémiai összetétele, amely befolyásolja a mikro-
organizmus anyagcseréjét; 

− ökológiai tényezők. 
 
A gombák okozta minőségromlásnak különböző fokozatai vannak, amelyek elkü-
lönítése állat- és humán egészségügyi szempontból nem mellékes. Emellett viszont 
fontos megjegyezni, hogy abszolút értelemben mikotoxin-mentes, azt nyomokban 
sem tartalmazó növényi eredetű alapanyagok lényegében nem állíthatóak elő. Ezért 
nagy fontossággal bír azok hatásainak vizsgálata, ismerete, illetve kivédése (Szige-
ti, 1996). 
 
2.4.1 A Fusarium gombák és az általuk termelt mikotoxinok jellemzése és előfor-

dulása 
 
A kártétel helye és módja, illetve nedvességigényük alapján a mikroszkopikus, 
mikotoxinokat termelő gombákat hagyományosan két csoportba lehet sorolni: 
szántóföldi, illetve raktári penészekre (Christensen és Kaufmann, 1969; Campbell 
és White, 1995). 
A szántóföldi gombák csoportjának tipikus képviselői a Fusarium fajok: ezen 
gombák az élet- és szaporodási feltételeiket elsősorban a termőhelyen találják meg. 
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Széles körben elterjedtek az egész világon, többségük toxintermelő. Sokféle toxint 
képesek szintetizálni viszonylag tág hőmérsékleti tartományban, így hazai éghajlati 
viszonyok között is (Laczay, 2004). Hazánkban a mikotoxikózisok előfordulásáról 
1925. óta létezik írásos bizonyítékunk, főként baromfifélék megbetegedéseiről 
(Jármai, 1925), amelyet később pontosítottak (Palyusik et al., 1975). 
A Fusarium fajok által termelt mikotoxinok közül elsősorban három csoport képvi-
selői lényegesek: – trichotecének 

− zearalenon 
− fumonizinek. 

A Fusarium nemzetségbe tartozó penészgombák fejlődésükhöz nagy nedvességtar-
talmú (20-23 %) és vízaktivitású (aw: 0,85-0,90) szubsztrátot igényelnek. Már a 
vetésterületen fertőzik a növényeket. A levelek mellett a terméskezdeménybe és a 
magba is bejuthatnak, így ezekkel a növényi részekkel kerülnek a gazdasági állatok 
takarmányaiba és az élelmiszerekbe. 
 
A mikroszkopikus gombák a természetes és mesterséges környezetben mindenütt 
előfordulnak (Langseth et al., 1993). Ennek eredményeképpen a gombák igen 
könnyen fertőzhetik a takarmány- és élelmiszer-alapanyagokat, ahol megfelelő 
környezeti feltételek mellett toxikus hatású másodlagos metabolitokat termelhet-
nek. A mikotoxinok a talaj-növény-állat-ember táplálékláncba bejutva, illetve be-
épülve még a mai tudásunk mellett sem pontosan felbecsülhető mértékű veszély 
forrásai. Így lényegében minden olyan élelmezési, illetve takarmányozási területen 
tartani kell a mikotoxin szennyeződéstől, ahol az egyes gabonafélékre alapoznak. 
Ezek alapján az állattenyésztésben a sertés és az egyes baromfifélék a legveszé-
lyeztetettebbek. 
Míg a penészgombák indirekt, addig az általuk termelt mikotoxinok direkt módon 
hatnak károsan (Kovács, 2001). 
 
A Fusarium nemzetség fajai is megfelelő környezeti feltételek mellett másodlagos 
anyagcseretermékeket (mikotoxinok) termelnek, amelyek egy része a 
trichotecénvázas mikotoxinok közé tartozik. 
A Fusarium nemzetség a hyphomycetesek közé tartozik, számos közülük világszer-
te elterjedt, néhányuk elterjedését azonban egyes környezeti tényezők nagymérték-
ben befolyásolják. Így vannak olyan fajok, amelyek jellemzően csak a mérsékelt 
égövben fordulnak elő (Samson et al., 1995). Jelenlegi ismereteink szerint számos 
Fusarium faj képes mikotoxinok képzésére, nem úgy, mint például az Aspergillus 
vagy a Penicillium fajok, amelyek közül csak néhány faj termel ilyen jellegű má-
sodlagos metabolitokat. A legtöbb Fusarium mikotoxint már leírták, illetve vizsgál-
ták. Számos tulajdonságuk, hatásmechnizmusuk azonban még nem került feltárásra 
(Kim et al., 1995; Kobayashi et al., 1995). A legtöbb fusariotoxin igen stabil, így a 
hagyományos takarmány-, illetve élelmiszer-előállítási folyamatok során alkalma-
zott kezeléseknek ellenáll és ennek következtében jelen van a takarmányokban és 
az élelmiszerekben egyaránt (Hopmans és Murphy, 1993; Pittet et al., 1992; Scott, 
1984). A pasztörizációs és sterilizációs eljárások során alkalmazott hőmérséklet 
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általában nem csökkenti az adott alapanyag mikotoxin-tartalmát, lúgos oldatban 
történő főzés azonban jelentősen csökkenti a trichotecén mikotoxin szintet (Scott, 
1990), jóllehet ez nem szokványos eljárás sem a takarmány, sem az élelmiszeripar-
ban. 
Annak ellenére, hogy az utóbbi években a Fusarium fajok másodlagos metabolit 
képzése, ebbe beleértve a mikotoxinokat is, igen intenzíven tanulmányozott, szá-
mos Fusarium faj szekunder metabolit jellemképe továbbra is csak homályosan 
körvonalazott. Ennek számos oka van, így például a csak morfológiai bélyegeken 
alapuló meghatározások, illetve a tenyészetek korai öregedésre való hajlama. Az 
adott genuson belüli taxonok trichotecén- és zearalenon termelésére vonatkozó 
adatokat a legmegbízhatóbban, tudományos szinten, összefoglaló jelleggel Thrane 
(1989) írta le (2.1 táblázat). 
 

2.1 táblázat Fusarium fajok trichotecén és zearalenon képzése (Thrane, 1989) 
 

 szekció faj metabolit 
1. Sporotrichinella F. poae A-típusú trichotecének 

2. Sporotrichinella F. sporotrichoides A-típusú trichotecének, 
ZEA és származékai 

3. Arthrosporiella F. pallidoroseum 
(semitectum) ZEA és származékai 

4. Gibbosum F. acuminatum A-típusú trichotecének 

5. Gibbosum F. equiseti A-típusú trichotecének, 
ZEA és származékai 

6. Discolor F. crookwellense A-típusú trichotecének, 
ZEA és származékai 

7. Discolor F. culmorum B-típusú trichotecének, 
ZEA és származékai 

8. Discolor F. gramiearum B-típusú trichotecének, 
ZEA és származékai 

9. Discolor F. sambucinum A-típusú trichotecének 
 
Termesztett növényeinket, főként a gabonaféléket fertőzik a Fusarium gombák. A 
gombákkal fertőzött gabonaszemek jellegzetes színűek, viszont a gomba jelenléte 
nem jelenti feltétlenül a mikotoxinok jelenlétét is, mivel az adott fajon belül a  
toxint termelő, illetve toxint nem termelő törzsek is jelen vannak, amelyek akár 
egyazon takarmánytételen belül együtt is előfordulhatnak. Továbbá a kitenyészthe-
tő penészgombák hiánya nem jelenti egyidejűleg a mikotoxinok hiányát is, mivel a 
toxinok színtelenek és szagtalanok, rendkívül ellenállóak bármilyen hatás ellené-
ben, vízben nem oldódnak, és a gomba ezen behatások következtében történő eset-
leges elpusztulása után a mikotoxinok a takarmányban továbbra is jelen vannak 
(Szigeti, 1997). Emiatt a mikotoxinok jelen lehetnek a raktározott termékekben, 
egyes magvakban, sőt zsíroldékony jellegük miatt még azok olajaiban is megtalál-
hatók (Holladay, 1993). Nagy veszélyt így azokra a fajokra jelentenek, melyek ta-
karmányozása gabonára alapozott, vagy a gabonák melléktermékeit (pl. korpák, 
CGF, DDGS) használják fel. Gazdasági állataink takarmányainak előállítása során 
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a hagyományos takarmány-előkészítés (őrlés, darálás, granulálás stb.) során sem 
bomlanak el a trichotecénvázas mikotoxinok (De Nijs et al., 1996). 
 
2.4.2 Trichotecénvázas mikotoxinok 
 
A Fusarium fajok által termelt trichotecénvázas mikotoxinok közé tartoznak töb-
bek között a deoxinivalenol, nivalenol, zearalenon, T-2 toxin, diacetoxiscirpenol, 
fumonizinek és a moniliformin, továbbá ezek metabolitjai (Steyn, 1995; Laczay, 
2004). Ezen toxinok közül némelyek szorosan összetartoznak, és a trichotecének 
csoportját alkotják, amelyek kémiailag szeszkviterpének. Ez több mint 50 kémiai-
lag rokon vegyületet jelent, amelyeket kémiai struktúrájuk alapján két fő csoportra 
lehet osztani. 
Mindegyik a trichotecénvázas fusariotoxinok csoportjába tartozó természetben elő-
forduló mikotoxin tartalmaz egy 15 szénatomból álló láncon egy epoxid gyűrűt, 
egy olefinkötést a 9. és a 10. szénatom között és egy epoxi gyököt a 12. és a 13. 
szénatomnál. Ez utóbbi alapján nevezik ezeket a vegyületeket 12,13-
epoxitrichotecéneknek (ApSimon et al., 1990). 
 

2.2 táblázat A trichotecén mikotoxinok csoportosítása 
 

Trichotecének 

„A” trichotecének 

T-2 
HT-2 

Neosolaniol (NEO) 
Diacetoxiscirpenol (DAS) 

„B” trichotecének 
Deoxinivalenol (DON) 

Nivalenol (NIV) 
Fusarenon-X 

„C” trichotecének 
„D” trichotecének 

 
A trichotecénvázas mikotoxinok toxicitásának kémiai alapja a 12,13-epoxid gyűrű. 
Továbbá számos, ezen csoportba tartozó, mikotoxin kettős kötést is tartalmaz a 9. 
és 10. C-atomja között, amely nagymértékben befolyásolja az adott mikotoxin  
toxicitását. Előfordulnak olyan Fusarium fajok is, amelyek egy adott mikotoxin 
acetilált, illetve nem-acetilált formáját is képesek termelni, amely szintén toxicitást 
befolyásoló tényező. 
Egy másik csoportosítás alapján a trichotecének, szintén kémiai struktúrájuk alap-
ján besorolhatóak az „A”, „B”, „C” és „D” trichotecének alcsoportjába (2.2 táblá-
zat) (Ueno, 1977). 
Az „A” trichotecének (2.2 ábra) esetében a domináns termelő a F. sporotrichoides 
és az esetlegesen toxintermelő F. poae, funkcionális csoportként a 8. C-atomon 
keto-csoportot nem tartalmaznak. A négy csoport közül ez a legnagyobb, amely 
magában foglalja a T-2, és a HT-2 toxinokat, illetve a DAS-t és a NEO-t. 
 



 13

 
 

2.2 ábra Az A-trichotecének struktúrája (T-2: R1=OAc; HT-2=R1=OH) 
 
A „B” csoport esetében a két domináns gombafaj a F. culmorum és a F. 
graminearum. A F. graminearum esetében fajon belül két típust különítenek el, 
amelyek közül az egyik DON-t, a másik pedig NIV-t termel (Perkowski et al., 
1997). A „B” csoport tagjai (DON, NIV, F-X) a 8. C-atomon ketocsoportot tartal-
maznak. 
A „C” csoport strukturálisan abban különbözik az előző csoportoktól, hogy a C-7,8 
vagy a C-9,10 szénatomoknál egy második epoxidgyűrű is kapcsolódik, a „D” cso-
port trichotecénjei pedig ezen felül a 4. és a 15. C-atom között kettős észterkötéssel 
kapcsolva még egy makrociklusos gyűrűt is tartalmaznak. A „C” és „D” csoportba 
tartozó trichotecéneket azonban nem Fusarium fajok termelik, így a továbbiakban 
ezek elemzésére nem térek ki. 
Csakúgy, mint számos más biológiailag aktív vegyület a trichotecén mikotoxinok is 
képesek előidézni mind akut, mind krónikus toxikus tüneteket. Alapjában véve 
elfogadott, hogy a „B” csoportba tartozó mikotoxinok mérsékeltebb toxicitással 
bírnak, mint az „A” csoportba tartozók (Leeson et al., 1995). Toxicitásukat legna-
gyobb mértékben a toxinmolekula alapvázához kapcsolódó oldallánc felépítése 
határozza meg. 
A Fusarium gombák által termelt mikotoxinok esetében meg kell jegyezni viszont, 
hogy Fusarium mikotoxinok esetében jóval több hosszú lefolyású hatást írtak már 
le, mint akut tüneteket (De Nijs et al., 1996). Többek között az immunrendszer 
működésének zavarait feltételezik a krónikus toxikózisok hátterében (Pestka et al., 
1987). 
A szennyezett takarmány, illetve élelmiszer tartós fogyasztása során 2-3 hét eltelté-
vel szájnyálkahártya és nyelőcső felmaródások, illetve bevérzések, viszkető kiüté-
sek, valamint szövetelhalás figyelhetők meg. Ezzel egyidejűleg jellemzően 
fehérvérsejtszám és trombocitaszám csökkenés következik be (Joffe et al., 1971). 
Azonos tüneteket előidéző trichotecéneket (T-2 toxint) izolálni F. poae és F. 
sporotrichoides tenyészetekből csak a 70-es években sikerült (Mirocha et al., 
1977). 
A trichotecén váz képződésének első lépése a farnezil-foszfát átalakulása 
trichodién gyűrűvé trichodién-szintáz segítségével. A 2.3 ábrán láthatóak a további 
szintézis további lépései a trichotecén váz kialakulásáig. 
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2.3 ábra A Fusarium gombák által termelt mikotoxinok trichotecén alapvázának képződése 

(McCormick et al., 2006) 
 
A folyamatot a 2.4 ábra mutatja be, amelynek végeredménye ugyan maga a T-2 
toxin, viszont a folyamat során más trichotecénvázas mikotoxin is képződik, ame-
lyek részvétele a további folyamatban, vagy szerepe annak végtermékeként esetle-
ges, a környezet, illetve a gének által szabályozott (Tri3 és Tri4). 
A T-2 képződés mellett a gomba másodlagos produkciója során vagy az állati szer-
vezetben hidroxiláció folytán HT-2 toxin képződése is előfordul. A HT-2 toxin 
hatása súlyosabb, kisebb mennyiségben rendelkezik a T-2 toxinnal megegyező 
mértékű hatással. 
 

 
 
 

2.4 ábra A T-2 toxin bioszintézisének sémája (McCormick et al., 1996) 
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A T-2 toxin általában hamarabb képződik a HT-2 toxinnál F. poae kultúrában 
(Kotsonis és Ellison, 1975), mivel általában a traszformáció ezen iránya támoga-
tott. Ez függ a kultúra korától és a hőmérséklet változásának irányától, amely  
HT-2 → T-2 átalakulást is okozhat (Bergers et al., 1985). 
 
2.4.3 A T-2 toxin 
 
A trichotecén mikotoxinok közül a mérsékelt égövi országokban irodalmi adatok 
alapján leggyakrabban a DON fordul elő, emellett a NIV, a T-2 és a HT-2 toxin is 
jelen lehet a takarmányokban (Scott, 1989; Placinta et al., 1999; WHO/FAO, 
2000).  
 

 
 

2.5 ábra T-2 toxin szerkezeti képlete (C24H34O9) 
 
Az első trichotecén mikotoxin, amelyet Trichothecium roseumból izoláltak a 
trichotecin volt (Freeman és Morrison, 1949). Ezt a DAS (Brian et al., 1961), majd 
a T-2 toxin (2.5 ábra) követte (Bamburg et al., 1968). Napjainkig 180 különböző 
trichotecénvázas mikotoxint izoláltak és írtak le. 
A T-2 toxin a legtoxikusabbnak ítélt Fusarium penészgombák által termelt 
trichotecénvázas mikotoxin. A 9. és 10. szénatom közötti kettős kötés 
hidrolizációjával csökken a toxicitása. Az „A” és „B” trichotecének közötti struktu-
rális különbségek kapcsán korábban már leírtam, hogy közöttük eltérő a 8. C-
atomon elhelyezkedő oldallánc, amely különbségből az „A” trichotecének – amely 
csoportba T-2 toxin is tartozik – nagyobb toxicitása is adódik. 
A T-2 toxin (3-α-hidroxi-4-β, 15-diacetoxi-8-α (3-methil butiriloxi)-12,13-
epoxitrichotec-9-én) világszerte természetes toxikus szennyezőnek számít (Mau-
rice, 1983; Abramson et al., 1997). A HT-2 toxin struktúrájában egyetlen oldal-
láncban különbözik a T-2 toxintól (2.5 ábra). A zölddel bekeretezett acetil csoport 
helyett utóbbi esetben csak egy OH-csoport kapcsolódik a vázhoz, ezért is nevezik 
a HT-2 toxint a T-2 toxin deacetilált formájának. A T-2 toxin vízben nem, alkoho-
lokban és poláros oldószerekben, így például metanolban, etanolban, 
izopropanolban, propilén-glikolban, acetonban, etil-acetátban, kloroformban, 
dimetil-szulfoxidban jól oldódik. 
A legnagyobb veszély a T-2 és HT-2 toxin esetében a szántóföldön a vegetációs 
időszak alatt, illetve a tárolás során áll fenn kiemelten akkor, ha nedvesség éri a 
terményt (WHO/FAO, 2000). 
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2.4.4 A T-2 toxin szervezeten belüli metabolizmusa 
 

 
 

2.6 ábra A T-2 toxin útja a szervezetben 
 
A T-2 toxin szervezeten belüli feltételezett útját mutatja be vázlatosan a 2.6 ábra. 
A T-2 toxin jelentős része érintetlenül áthalad a bélcsatornán és a bélsárral kiürül. 
Viszont mivel a T-2 toxin zsíroldékony vegyület, a fennmaradó hányad hatékonyan 
felszívódik. A felszívódott T-2 toxin, mint xenobiotikum első lépésben a máj 
mikroszomális xenobiotikum enzimrendszer által részben metabolizálódik. A T-2 
toxin főként a vékonybélből szívódik fel, majd a májon keresztül részben 
metabolizálódva (pl. glutation konjugáció) az epén keresztül ismét a bélcsőbe jut 
vissza (WHO/FAO, 2000). 
 
2.4.4.1 Felszívódás és gasztrointesztinális metabolizmus 
 
A T-2 toxin rendkívül gyors és hatékony felszívódását bizonyítja, hogy 5-500 
nmol/L (2.3-230 µg) mennyiségben bélszondán (fisztulán) keresztül patkányokba 
történő adagolása után 1 perccel már megjelent a vérben a T-2 és a HT-2 toxin. A 
gyors metabolizmusra utal, hogy a kezelést követő 50 perc elteltével viszont az 5 
nmol/L dózisú T-2 toxin adagnak 2%-a, míg a HT-2 toxinnak csak 25%-a volt ki-
mutatható a vérből változatlan formában. A beadott T-2 toxin 14%-a transzformá-
lódott ezen időszak alatt HT-2-vé. Azt is megfigyelték, hogy a legnagyobb, 500 
nmol/L dózis jelentős mértékű bélhám-károsodást okozott (Conrady-Lorck et al., 
1988). 
 
2.4.4.2 Biológiai hasznosulás 
 
A T-2 és HT-2 toxinra vonatkozóan nem áll rendelkezésre kísérleti vagy egyéb 
vizsgálati eredmény arra vonatkozóan, hogy a T-2 toxin mekkora hányada éri el a 
nyirok- és vérérrendszert, illetve ezeken keresztül milyen mértékben épül be a 
szervezetbe. A T-2 toxin igen hatékonyan metabolizálódik a vékonybélben, ennek 
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ellenére a T-2 toxin eredeti formájában csak kismértékben mutatható ki a szövetek-
ben, túlnyomó többségben a metabolizált forma, a HT-2 toxin volt kimutatható 
(Conrady-Lorck et al., 1988; Kiessling et al., 1984; Swanson et al., 1987). 
 
2.4.4.3 Szervezeten belüli eloszlás 
 
Az állatok T-2 toxinnal intraperitoneális úton történt terhelése esetén sokkal inkább 
a preferált szervek közé tartozik a szöveti akkumulációt és eloszlást tekintve a 
thymus és a lép, mint a máj. Az izomzatban csak a keringésben aktuálisan jelenlévő 
mennyiség fordul elő, felhalmozódás általában itt nem jellemző (Lafarge-
Frayssinet et al., 1990). 
A szájon át történő terhelés esetén – 6 hetes brojlercsirkéknek 0,5 mg/kg C14 izo-
tóppal jelölt HT-2 toxint adagoltak – a toxin adagolása után 4 órával a legtöbb szö-
vetben maximalizálódott az izotóppal jelölt molekula koncentrációja. Különösen az 
izomban, a bőrben, és az epében (Chi et al., 1981). 
 
2.4.4.4 Kiválasztás 
 
A szervezetbe került T-2 toxinnak csak kisebb, nem metabolizálódott hányada, jut 
a szisztémás keringésbe, ahonnan a tejjel, esetleg tojással ürül, valamint a vese vá-
lasztja ki a vizelettel a szervezetből. A fenti okok miatt a vesében a toxin általában 
nagyobb koncentrációban van jelen.  
A toxin kiürülésének mértékét patkányoknál a bélsár és a vizelet vizsgálatával 6 
nappal a toxin táplálékkal történő felvétele után mérték. A C14 izotóppal jelölt T-2 
és HT-2 toxin több, mint 95%-a 72 óra alatt kiürült. Intravénás adagolás viszont azt 
eredményezte, hogy a toxinnak csak kevesebb, mint 80 %-a ürült ki ugyanennyi 
idő alatt. Ez utóbbi esetben viszont a keringési rendszer is nagymértékben károso-
dott. 
Általában megfigyelhető volt, hogy több toxin ürült ki a bélsárral, mint a vizelettel. 
A bélsár : vizelet közötti arány a mérések alapján 80:20-ra volt tehető (Pfeiffer et 
al., 1988). 
 
2.4.4.5 Kiválasztás állati eredetű termékekkel 
 
C14 izotóppal jelölt T-2 toxint tojótyúkoknak adagolva kimutatható volt a tojásból 
is a T-2 toxin jelenléte. A 0,25 mg/testtömeg kg mennyiségű T-2 toxin felvétele 
után 24 órával már kimutathatóak voltak tojásból a toxin metabolitjai. A tojás sár-
gája a teljes dózis 0,04 %-át, a tojás fehérje állománya pedig annak 0,13%-át tar-
talmazta. Amennyiben az állatokat csak kisebb, 0,1 mg/testtömeg kg mennyiségben 
terhelték T-2 toxinnal 8 napon keresztül, akkor viszont csak a kezelés megkezdését 
követő 5. napon jelentek meg a tojásban a toxin metabolitok. Ebben az esetben a 
felvett toxin-mennyiség 0,28 %-a volt kimutatható a tojás sárgájában és 0,41%-a a 
tojás fehérjében (Chi et al., 1981).  
Megállapították, hogy a T-2 toxin szájon át történő bevitele esetén maga a  
T-2 toxin igen kevéssé akkumulálódik a szervezetben (pl. izom → hús), viszont 
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teljesen ellentétes a helyzet a hidrolizált formákkal kapcsolatban, amelyek a T-2 
toxinból keletkeznek a szervezetben zajló metabolizációs folyamatok során. 
 
2.4.4.6 Szervezeten belüli transzformáció 
 
A T-2 toxin szervezeten belüli transzformációjának mértéke és intenzitása nem 
csak a szervezetbe került mennyiségtől függ, kivéve a T-2 toxin egyik metabolitja, 
a T-2 tetraol esetében (Pfeiffer et al., 1988). 
 

2.3 táblázat A T-2 toxin transzformációs folyamatai az egyes állatfajoknál 
 

Faj Transzformációs folyamat Hivatkozás 

Patkány De-epoxidáció, hidrolízis, 3’-hidro-
xiláció, glükuronid konjugáció 

Pace (1986); Pfeiffer et al. 
(1988); Gareis et al. (1989) 

Tengerimalac hidrolízis, 3’-hidroxiláció Pace et al. (1985) 

Baromfi hidrolízis, 3’-hidroxiláció Yoshizawa et al. (1980ab); 
Visconti és Mirocha (1985) 

Kutya hidrolízis, glükuronid konjugáció Sintov et al. (1988) 

Sertés hidrolízis, 3’-hidroxiláció, de-
epoxidáció, glükuronid konjugáció Corley et al. (1986a, 1986b) 

Szarvasmarha hidrolízis, 3’-hidroxiláció, 7’- 
hidroxiláció, de-epoxidáció 

Yoshizawa et al. (1981); 
Pawlosky és Mirocha (1984) 

Majom hidrolízis, glükuronid konjugáció Yoshizawa et al. (1984) 
 
A metabolizációs folyamatok a során, amelyet a májsejtek mikroszomális 
xenobiotikum transzformáló enzimrendszere katalizál, a mikotoxinok zsíroldékony 
jellege csökken, vízoldhatósága pedig javul. A folyamat során azonban olyan át-
meneti metabolitok is keletkeznek, amelyek bizonyos rendszerekben akár toxiku-
sabbak is lehetnek, mint a kiindulási vegyületek. Ilyen például a T-2 toxinból kép-
ződő HT-2 toxin, amely in vitro karcinogenitási tesztben bizonyult toxikusabbnak 
(WHO/FAO, 2000). A T-2 toxin és metabolitjainak toxicitását részben a bennük 
lévő 12,13 epoxid, illetve az azokból képződő rendkívül reakcióképes oxigén gyö-
kök adják (Hofstetter et al., 2005), amelyek – más hatások mellett – a sejtek memb-
ránjában lipidperoxidációs folyamatokat indukálhatnak (Mézes et al., 1998). 
A máj-homogenátumban és a vékonybélben patkányoknál a T-2 toxin igen rövid 
idő alatt HT-2 toxinná alakult, amely további reakciókon keresztül 4-deacetil-
neoszolaniolon át T-2 tetraollá alakult. Ez a hidrolitikus folyamat a patkányok mel-
lett, egerek, nyulak és szarvasmarhák máj-homogenátumában is végbement, a ba-
romfifélék esetében viszont ez a reakció nem játszódott le, egyedüli metabolitként a 
HT-2 toxin volt kimutatható (2.3 táblázat) (Ohta et al., 1977; Yoshizawa et al., 
1984; Matsumoto et al., 1978). 
Más megfigyelést tettek a T-2 toxin tojásba történő injektálása esetén (Bata et al., 
1983). A T-2 toxin ebben az esetben az alábbi folyamatokon keresztül 
metabolizálódhat: 

1. T-2 toxin – HT-2 toxin – T-2 triol – T-2 tetraol 
2. T-2 toxin – neoszolaniol – diacetil-neoszolaniol – T-2 tetraol 

 



 19

2.5 A takarmányok trichotecén, kiemelten T-2 toxin szennyezettségének ha-
tásai az élő szervezetre 

 
Korábban számos kutatás témáját szolgáltatták a trichotecénvázas mikotoxinok, 
viszont ezen a területen a mai napig is vannak tisztázatlan kérdések. 
Ahogy arra a korábbiakban már utalás történt, a Fusarium gombák mikotoxin ter-
melésének sajátosságai miatt a takarmányban egyidejűleg többféle trichotecén 
mikotoxin is jelen lehet (2.4 táblázat). A takarmányban egyidejűleg megtalálható 
mikotoxinok és az egyéb táplálóanyagok között kölcsönhatás léphet fel, ezzel elő-
segítve vagy gátolva egymás hatását. 
 

2.4 táblázat Trichotecén mikotoxinokat termelő Fusarium fajok 
 

Fusarium faj mikotoxin 
F. sporotrichoides T-2, HT-2, neoszolaniol 

F. oxysporum T-2, HT-2, neoszolaniol 
F. semitectum diacetoxiszcirpenol 

F. equiseti diacetoxiszcirpenol 
F. heterosporum T-2, HT-2, neoszolaniol 

F. poae T-2, HT-2, neoszolaniol, diacetoxiszcirpenol 
F. solani T-2, HT-2, neoszolaniol, diacetoxiszcirpenol 

F. graminearum nivalenol, deoxinivalenol, fuzarenon-x 
F. culmorum nivalenol, deoxinivalenol,fuzarenon-x 
F. tricinctum T-2, HT-2, T-2 triol, T-2 tetraol 

 
A trichotecénvázas mikotoxinok hatásai között DON esetében, főként sertésben az 
emetikus (Trenholm et al., 1984; Ehling et al., 1997), míg főképp a T-2 toxin hatá-
sára dermatotoxikus hatások (Sályi és Glávits, 1995) sorolhatók fel. 
Az állatok dózisfüggő mértékben visszautasíthatják a takarmányt toxinszennyezett-
ség esetén. Ennek mértéke viszont nagyban függ a toxinszennyezettség mellett az 
állat egyedi érzékenységétől, továbbá az eltérő tartási körülményektől is. A felvett 
takarmány a bélcsatornában gyulladásos folyamatokat, valamint fekélyképződést 
indukálhat, amelyet például barbari esetében írtak le részletesen (Sályi és Glávits, 
1995). Emiatt csökken a táplálóanyagok emészthetősége és felszívódása, így rontja 
a takarmányok minőségét. 
A mikotoxin terhelés által előidézett klinikai tünetek, illetve szervi elváltozások 
nem kórjelző értékűek, így egy adott betegség megnyilvánulását nem lehet egyér-
telműen a T-2 toxinra visszavezetni, bár meglehetősen nyilvánvalónak tűnik kap-
csolata például az alimentáris toxikus aleukiával. Ennek tünetei hemorrágia, 
leukopenia, fekélyes pharingitis és csontvelő depléció lehetnek. A krónikus toxikó-
zis hatásaként a daganatos megbetegedések előfordulásának növekedését lehet em-
líteni (Kuiper-Goodman, 1991). 
A T-2 toxin és metabolitjai továbbá nemcsak a betegség manifesztálódásában és a 
lefolyás súlyosságában játszanak szerepet, hanem az egyébként hatékonyan bakté-
riumok, kokcidiumok okozta megbetegedés esetén alkalmazott terápiát is ered-
ménytelenné tehetik. 
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A trichotecén mikotoxinok azonban kísérleti körülmények között legtöbbször nem 
idézik elő az állatok megbetegedését vagy elhullását. A gyakorlatban viszont az 
ugyanilyen mértékben szennyezett takarmány súlyos megbetegedést, termelés 
csökkenést okozhat, amelynek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a takar-
mányban előfordulhatnak olyan eddig ismeretlen akár nagy mennyiségű nem toxi-
kus metabolitok is, amelyek felerősíthetik az egyébként kis mennyiségben jelen 
lévő mikotoxin hatását, klinikailag és kórbonctanilag jellegtelen tüneteket okozva. 
Az ezt kiegészítő magyarázat az, hogy a gyakorlatban az állatokat a mikotoxinok 
káros hatása mellett számos más szervezetet terhelő stresszhatás érte. Valószínűsí-
tik, hogy ezen tényezők együttes hatása eredményezi a kórkép kialakulását (Ványi 
et al., 1989). 
A T-2 toxin és metabolitjai fokozzák a fentiek mellett az emésztőcsatorna és a máj 
érzékenységét a különféle egyéb xenobiotikumokkal szemben. A mikotoxinok, 
egyes kórokozók, illetve az egyéb xenobiotikumok hatásának összegződése diag-
nosztikai szempontból nagy fontosságú, mivel igen gyakori esetnek számít, amikor 
a tünetek más, fertőző betegségek tüneteivel összemosódnak (Kovács, 2001). 
A gombák által közvetlenül szennyezett takarmányokban a gombasejtek anyagai a 
monogasztrikus állatok számára nem, illetve kismértékben hozzáférhetők a kitint 
tartalmazó sejtfal miatt. A sejteken kívül található, az oda kiválasztott vegyületek 
felszívódó hányadának nagy része a szervezetben nem hasznosul, hanem azoktól a 
szervezet a természetes detoxikációs folyamatok révén próbál szabadulni: máj- és 
vesefunkcióikon keresztül. Természetesen mindez nagymértékű energia-
felhasználással jár, ennek okán a detoxikációs folyamatok intenzitása és kapacitása 
igen korlátozott, de egyes, a xenobiotikum transzformáló enzimrendszert aktiváló 
vegyületekkel fokozható. Meghatározott terhelési szintek mellett azonban bekövet-
kezhet termeléscsökkenés, illetve egészségkárosodás. 
A T-2 toxin – más mikotoxinokhoz (fuzársav) hasonlóan (Chu et al., 1993; Chu et 
al., 1995) – számos korábbi vizsgálat eredményei szerint csökkenti a baromfi nö-
vekedését és fejlődését (Leeson et al., 1995), illetve negatív irányban befolyásolja 
az ezeket szabályozó élettani folyamatokat. 
Az állatokra kifejtett közvetlen hatások tisztázottabbak ugyan a közvetett hatások-
nál, viszont fontos ezekre is utalni, hiszen az állatok egészségét rontva, csökken az 
állati termékek (tej, hús, tojás) minősége, illetve mennyisége. Ezzel potenciális 
veszélyforrást képeznek ezek az élelmiszerek a fogyasztók számára (SCAN, 2003). 
Az egyes mikotoxinok és metabolitjaik megjelenhetnek az állati termékekben, a 
húsban és a májban, amely nagyban függ az adott toxintól, illetve annak koncentrá-
ciójától a takarmányban. A máj nagyobb valószínűséggel tartalmaz toxinokat, mint 
a hús, mivel a mikotoxinok szervezeten belüli metabolizmusa a bélcsatornát köve-
tően elsősorban a májban zajlik. T-2 toxin esetében elmondható, hogy a toxin és 
annak metabolitjai viszonylag gyorsan (kb. 72 óra alatt) kiürülnek a szervezetből és 
emiatt az egyes állati termékekben való akkumulációjuk mértéke alacsony. Az 
izomban például nem számottevő ez a mennyiség (0,2%), míg a májban ennél ma-
gasabb(0,4%) (SCAN, 2003). 
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2.5.1 T-2 toxin hatása a takarmányok táplálóanyagainak emésztésére és felszívó-
dására 

 
Egyes penészgomba-metabolitok a keveréktakarmányokba a premixekkel bevitt 
vitaminok stabilitását csökkentik, a teljesértékű keveréktakarmányok antioxidáns 
kapacitását gyorsan kimerítik. Ennek következtében hiányos vitaminellátás alakul-
hat ki, miközben a gomba-metabolitok terhelő hatása miatt a szükséglet fokozódik 
(Szigeti, 1996). Ezt a kedvezőtlen hatást bizonyítja az a kísérlet is, amelynek során 
naposcsibéknek a takarmánnyal adagolt T-2 toxin hatására a vérplazma E-vitamin, 
valamint a máj A-vitamin koncentrációja jelentős mértékben csökkent. Az  
E-vitamin tartalom csökkenését a vérplazmában annak lipoprotein-tartalmában 
bekövetkező csökkenéssel hozták összefüggésbe, amely gátolta az E-vitamin 
transzport folyamatokat (Coffin és Combs, 1981). A T-2 toxin emellett jelentős 
mértékben befolyásolja a monoszacharidok felszívódását a vékonybélből, amely-
nek oka, hogy a toxin hatására károsodnak az aktív transzport és/vagy a diffúziós 
folyamatok (Kumagai és Shimizu, 1988). Emellett azt is megfigyelték, hogy T-2 
toxin hatására az emésztőrendszerben nekrotikus folyamatok alakulnak ki (Jacevic 
et al., 2002). 
 
2.5.2 A T-2 toxin fehérjeszintézist gátló hatása 
 
A Fusarium penészgombák trichotecénvázas mikotoxinjai közül hazánkban és vi-
lágszerte is a T-2 toxin fordul elő leggyakrabban a takarmányok alapanyagául szol-
gáló gabonamagvakban (Placinta et al., 1999). Toxikus hatásai miatt 
dermatotoxikus toxinnak tartják (Fairhurst et al., 1987). Legfontosabb hatása azon-
ban a fehérjeszintézis gátlása, amelyen keresztül befolyásolja a májsejt 
mikroszómák monooxigenáz enzimrendszerének aktivitását (Guerre et al., 2000), 
valamint az immunrendszer működését (Richard et al., 1991; Kidd et al., 1995), 
ennek révén fokozottan érzékennyé teszi az állatokat az egyes betegségekkel szem-
ben (Niyo et al., 1988). 
A T-2 toxin és metabolitjai tehát a fehérjeszintézis potenciális inhibitorai eukarióta 
sejtekben (Ueno, 1968; Feinberg és McLaughlin, 1989; Holladay, 1995), továbbá 
megkötnek bizonyos méretű riboszómákat, illetve csökkentik a peptidil-transzferáz 
aktivitását is (Wei et al., 1974). A fehérjeszintézis gátlása során a trichotecénváz a 
3. és 4. szénatomon elhelyezkedő szubsztituens csoportja képes az iniciáció gátlá-
sára, mialatt az egyéb pozícióból hiányzó szubsztituens pedig az elongáció lépéseit 
képes gátolni (Wei et al., 1974), ezzel azon sejteket károsítva leginkább, amelyek-
ben nagymértékű fehérjeszintézis megy végbe, amilyenek például a limfociták, 
vagy az epiteliális sejtek. Mindemellett gátolják a DNS-szintézist is (Rosenstein és 
Lafarge-Frayssinet, 1983; Holladay, 1995). 
Az állati szervezetben a májban, a csontvelőben, a lépben és a thymusban folyó 
fehérjeszintézishez kapcsolódó folyamatok szenvedik el a legnagyobb mértékű 
károsodást T-2 toxin terhelés esetén. Kísérleti állatokban az intraperitoneálisan 
adagolt T-2 toxin gátolta a fehérjeszintézist a csontvelőben, a lépben, az izomban, a 
májban és a thymusban is. Továbbá phytohaemagglutinin-katalizálta folyamatok-
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ban limfocitáknál is megfigyelték a toxin fehérjeszintézisre gyakorolt gátló hatását 
(Rosenstein és Lafarge-Frayssinet, 1983; Thompson és Wannemacher, 1990). 
Egyes esetekben a sejtek morfológiai elváltozása mutatta a fehérjeszintézis gátlását, 
amely a következőkben nyilvánult meg: 

− poliszómák szétválása, 
− a sejtszerkezet denzitásának változása, 
− a kriszták közötti tér kitágulása, 
− a mitokondrium válaszfalainak (kriszták) szerkezete megbomlik, 
− kínai hörcsög ovárium sejtjeinek membránja buborék formát ölt, amely 

a fehérjeszintézis gátlását mutatja (Trusal, 1985). 
Mind az endoplazmatikus retikulumban, mind a mitokondriumban belső szerkezeti 
elváltozások történnek. A riboszómás endoplazmatikus retikulum degranulálódik 
és a mitokondrium fókuszpontjai áttetszővé válnak és nagy elektronsűrűségű mag-
vak jönnek létre (Trusal és O’Brien, 1986). Ezek a hatások mind a T-2 toxin 
elongáció- és terminációgátló hatásából erednek (Stafford és McLaughlin, 1973). 
 
2.5.3  T-2 toxin hatása a hematopoetikus-, és az immunrendszer működésére 
 
A trichotecánvázas mikotoxinokkal, ezen belül a T-2 toxinnal kapcsolatos korai 
vizsgálatok során már bizonyítást nyert, hogy a vérképző és a lymphoid szövetek 
különösen érzékenyek ezekre a toxinokra (Ueno, 1983; Tai és Pestka, 1988). Kimu-
tatták, hogy a T-2 toxin citotoxikus hatással rendelkezik a hematopoetikus őssejtek-
re nézve (Froquet et al., 2001; Smith et al., 1994). 
Ismert, hogy a fehérvérsejtek, illetve a trombociták őssejtjei sokkal érzékenyebbek 
a Fusarium toxinok, elsősorban a T-2 toxin iránt, mint a vörösvérsejtek, amely 
utóbbiak őssejtjeit kevésbé károsítja (Parent-Massin, 2002). A hematopoietikus 
sejtek T-2 toxin által okozott pusztulása következtében fellépő legfontosabb kórké-
pek a leukopenia, granulopenia, anémia, progresszív limfocitózis és csontvelő 
aplasia (Shokri et al., 2000). Megállapították egyúttal a hematopoezisre kifejtett 
gátló hatását is (Smith et al., 1994). 
Hemato- és immunotoxikus hatásukból eredően növelik a fertőző betegségek elő-
fordulási gyakoriságát, valamint a fehérvérsejtek számának csökkenését is előidéz-
hetik (WHO, 2002). 
A takarmányok trichotecénvázas mikotoxin szennyezettsége számos korábbi iro-
dalmi adat szerint jelentősen gátolja az immunrendszer működését, illetve a vakci-
názásokat követő antitest-termelés hatékonyságát (Hayes, 1980; Taylor et al., 1989; 
Pestka és Bondy, 1994). 
A T-2 toxin által indukált immunrendszert károsító hatás leginkább a 
T-sejtek által mediált folyamatokon keresztül érvényesül (Miller, 1986; Sharma, 
1993), emellett közvetlenül csökkenti az antitest termelést is (Baylock et al., 1993). 
A T-2 toxint teszik felelőssé továbbá a limphoid őssejtek apoptózisáért (Holladay 
et al., 1993; Smith et al., 1994) és a T-sejt termelődés csökkenéséért (Marin et al., 
1996). A trichotecén mikotoxinok gátolják vagy szuperindukálják az interleukin 
termelést és az mRNS működését is (Ouyang et al., 1995). 
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Laboratóriumi állatokkal végzett vizsgálatokban kimutatták, hogy a T-2 toxin im-
mun-szupressziót idéz elő és már relatíve alacsony koncentrációban is letális (LD50 
egérnél és patkánynál 5,2 mg/kg i. p. adagolva). Immunszupresszív hatását bizo-
nyította az a vizsgálat is, amely szerint a T-2 toxinnal vagy más trichotecénvázas 
mikotoxinnal kezelt egerek kontroll társaiknál sokkal érzékenyebbek voltak a fer-
tőzésekkel szemben (Formentin et al., 1981; Tai és Pestka, 1990; Corrier és Ziprin, 
1987; Friend et al., 1983). Az immunrendszer működését gátló hatását kísérletesen 
bizonyították a baromfi fajok közül kacsáknál is (Rafai et al., 1998). Csökkentik a 
T-függő antigénekkel szembeni ellenanyag-termelést (Pestka et al., 1987; 
Otokawa, 1983). Csökkentik továbbá a kontakt hiperszenzitív válaszreakciót is. 
Számos publikáció beszámol a T-2 toxin limfocita proliferációra kifejtett hatásáról 
(Cooray, 1984; Forsell et al., 1985; Holt et al., 1988; Paucod et al., 1990; Jaradat et 
al., 2006). Azonban ezidáig igen kevés figyelmet szenteltek a T-2 toxin tyúk 
limfocitákra kifejtett hatásának vizsgálatára – in vitro és in vivo vizsgálatokra egy-
aránt. Mivel a baromfifélék az abrakfogyasztó gazdasági állatfajok közé tartoznak, 
így feltételezhető, hogy a T-2 toxin ezen faj immunrendszerére is káros hatással 
lehet. Thymus, bursa és lép esetében vizsgálaták T-2 toxin terhelés alkalmával az 
élő és élettelen sejtek arányát, amelynél minden esetben úgy találták, hogy a takar-
mánnyal felvett T-2 toxin szignifikánsan csökkentette az élő sejtek arányát, továb-
bá ezen madarak esetében a T-limfociták kapacitása is csökkent mértékű volt 
(Hurley et al., 1999). Az E-vitamin kedvező hatását igazolták in vitro limfocita 
sejttenyészetekben (Hoechler et al., 1995), továbbá egér fajban (Vila et al., 2002). 
A T-2 toxin immunszupresszióra gyakorolt hatásának pontos molekuláris mecha-
nizmusa még nem teljesen feltárt. Ismert viszont, hogy a nyirokszövetek súlyának 
csökkenését idézi elő, így például a thymus atrofiáját és csökkenti a T-lymfocita 
számot is (Hays et al., 1980; Ueno, 1983; Corrier és Ziprin, 1987). A nyirokszer-
vek károsodása krónikus toxikózis esetén trombopenia és leukopenia kialakulásá-
hoz is vezethet (Gentry, 1982). Ezen limfoid szervek különös érzékenysége mögött 
azt feltételezik, hogy a jelenlévő detoxifikációs enzimek – mint a glutation 
transzferázok – toxinterhelés esetén minimális aktivitással rendelkeznek, vagy az 
adott limfoid szerv sejtjeinek felületén a toxin receptorai vannak jelen (Rosenstein 
és Lafarge-Frayssinet, 1983). 
A jelzett folyamatok hátterében az apoptózis állhat, amely a sejtpusztulás egy jól 
szabályozott formája, és amely kritikus szerepet játszik az immun- és a 
hematopoietikus rendszer működésében és homeosztázisának fenntartásában (Co-
hen et al., 1992). Kimutatták, hogy in vivo hatásként egy másik trichotecénvázas 
mikotoxin, a DON is apoptózist indukál, olyan B-, illetve a T-sejtekben, amelyeket 
egér lépből és a Peyer-féle plakkokból izoláltak. HL60 humán mielotikus leukémia 
sejtekben a T-2 mellett, DON és NIV alkalmazásával is lehetett apoptózist indukál-
ni (Ueno et al., 1995). 
Irodalmi adatok a T-2 toxin hatásai közé sorolják a B- és T-limfociták számának 
redukálódását csakúgy, mint az IgG és IgM antitest titerek csökkenését a keringés-
ben (Islam et al., 1998). 
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2.5.4 A T-2 toxin sejtmembránokra kifejtett káros hatásai 
 
In vitro körülmények között vizsgáltak szarvasmarha vörösvérsejteket, amelyekhez 
nem jelölt T-2 toxin mellett izotóppal jelölt inulint és szukrózt adagoltak. Az 
eritrocitákban a vizsgálati időszak alatt igen kismértékű radioaktivitást lehetett 
mérni és ez független volt a T-2 toxin koncentrációtól, ami arra enged következtet-
ni, hogy a T-2 toxin nem volt hatással a szukróz és az inulin sejthártyán történő 
átjutására, tehát a T-2 toxin nem károsította a vörösvérsejtek külső membránját 
(DeLoach et al., 1987). 
A T-2 toxin membrán-funkciót károsító hatását L-6 izomsejt vonalon is vizsgálták 
és megállapították, hogy annak már legkisebb hatékony koncentrációja is csökkent 
mértékű kalcium-, glükóz-, leucin- és tirozin-felvételt eredményezett, illetve ezen 
anyagok fehérjékbe történő beépítését is megakadályozta. Számos kutató egybe-
hangzó véleménye, hogy a T-2 toxin már igen alacsony koncentrációban összetett 
hatást gyakorol a membrán-funkciókra, amelyek viszont függetleníthetőek a T-2 
toxin fehérjeszintézist gátló hatásától (Bunner és Morris, 1988). 
A sejtmembránokat károsító hatással függ össze az in vitro kísérletekben megálla-
pított hatás is, mely szerint a T-2 toxin hatékonyan gátolja a mitokondriális oxidá-
ciót (Pace, 1988), amelynek hátterében a mitokondriális membrán működésének és 
szerkezetének károsodása áll (Gynogyossy-Issa et al., 1986; Rizzo et al., 1994). A 
membránkárosodás hátterében egyes megfigyelések szerint az áll, hogy a T-2 toxin 
gátolja egyes SH-tartalmú enzimek működését (Shokri et al., 2000). 
 
2.5.5 A T-2 toxin hatása a lipidperoxidációs folyamatokra és a biológiai antioxi-

dáns védelmi rendszerre 
 
2.5.5.1. A T-2 toxin hatása a lipidperoxidációra 
 
A T-2 toxin egyik feltételezett citotoxikus hatása a szabadgyök képződés, ezen be-
lül a lipidperoxidáció indukciója (Iwahashi, 1982), amely különböző szövetekben 
és szervekben egyaránt bekövetkezhet, így a lépben, a csontvelőben, a thymusban, 
a vesében és a májban (Rizzo et al., 1994). 
Az irodalmi adatok szerint (Surai, 2002a) nem egyértelmű, hogy a T-2 toxin, köz-
vetlenül szabadgyökképzés útján fejti-e ki hatását a lipidperoxidációs folyamatok-
ra, vagy indirekt módon növeli meg a sejtek- illetve szövetek lipidperoxidáció irán-
ti érzékenységét az antioxidáns védelmi rendszerre kifejtett hatása révén. Lényegé-
ben mindkettő lehetőség fennáll és valószínűsíthető. A legtöbb esetben a 
mikotoxinok megnövelik a szervek, szövetek lipidperoxidációs szintjét, amely a 
természetes antioxidánsok mennyiségét csökkenti az adott helyeken (Dvorska és 
Surai, 2001). 
Az antioxidáns rendszer egyes tagjai ugyanis eltérő módon reagálnak a T-2 toxinra 
az alkalmazott mennyiségtől, illetve a kezelés időtartamától függően (Surai, 2002). 
Amennyiben a szervezetet T-2 toxinnal terhelik, amelyet takarmánnyal juttatnak az 
állat szervezetébe, az állatok májának lipidperoxid státusza megváltozik, amely a 
sejtek- és a DNS károsodásához is vezethet (Leeson et al., 1995; Hoechler és 
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Marquardt, 1996). T-2 toxin adagolása stimulálja a lipidperoxidáció folyamatait, 
ezzel károsítva a hepatocitákat, továbbá csökkenti a máj α-tokoferol tartalmát 
(Hoehler és Marquardt, 1996). 
Munkacsoportunk és mások korábbi vizsgálatainak eredményei szerint a T-2 toxin 
már rendkívül kis mennyiségben is hat a lipidperoxidációra, amelyet a szövet-
homogenizátumok MDA-tartalmának növekedésével bizonyítottak (Mézes et al., 
1997; Dvorska és Surai, 2001). Mások ugyanakkor kis dózisoknál ilyen hatást nem 
észleltek (Hoechler és Marquardt, 1996). 
Irodalmi adatok szerint a T-2 toxin által okozott oxidatív károsodások a T-2 toxin 
által indukált sejt- és DNS-károsodásokból következnek, amelyek a sejtekben 
apoptózist indukálnak (Atroshi et al., 1997). 
A sejtekben és a szövetekben zajló lipidperoxidációs folyamatok a szervezetben 
eltérő támadáspontokon idézhetnek elő károsodást, amely annak mértéke és jellege 
alapján kisebb-nagyobb mértékben befolyásolja a szervezet működését. A folyamat 
során károsodhatnak a sejtmembránok, a sejtek által termelt enzimek, illetve azok 
működése (Mézes et al., 2003). A membránok szerkezetében bekövetkező károso-
dások abból adódnak, hogy felborul a hidrofil-hidrofób alkotók egyensúlya a sejt-
hártya szerkezetében, amely a membránok áteresztőképességét, permeabilitását 
nagymértékben megváltoztatja és ezáltal kóros elváltozásokat indukálhat (Fee és 
Teitelbaum, 1972). A mikotoxinok lényegében ezen hatásukon keresztül képesek a 
sejtek jelátviteli (szignál transzdukciós) útvonalain keresztül károsítani. 
Szabad gyökök – elsődlegesen hidroperoxidok – hatására emellett bekövetkezhet 
egyes enzimek működésének gátlása is. Ezek közül a szulfhidril-tartalmú enzimek 
működésének gátlása, végeredményben az SH csoport oxidációja, amiatt követke-
zik be T-2 toxin terhelés hatására, mivel ez a mikotoxin egyes SH-tartalmú enzi-
mek tiol-csoportjához kapcsolódhat (Ueno, 1984; Krachenco, 1989). 
Az oxidatív károsodások következményeként a fehérjék mellett a nukleinsavak 
károsodása is bekövetkezhet, amely lehet a DNS és az RNS károsodása egyaránt. A 
fokozott oxigén szabadgyök képződés hatására emellett keresztkötések alakulhat-
nak ki lényegében bármely olyan vegyületben, amelyek jelentékeny mennyiségben 
tartalmaznak többszörösen telítetlen zsírsavat, továbbá amino-csoportot (Halliwell 
és Gutteridge,1999). 
A T-2 toxin emiatt in vivo körülmények között is indukálja a DNS lánc 
fragmentálódását, ahol a lánc töredezésének mértéke hozzávetőlegesen 200 bázis-
pár nagyságú lesz. Ezen folyamat a végső stádiuma a sejtek apoptózisának. Az ed-
dig vizsgált trichotecénvázas mikotoxinok közül a T-2 toxin tűnik a leginkább 
apoptózist indukáló hatásúnak, az egyes szövetek közül leginkább a thymusban. A 
T-2 toxin, más trichotecénvázas mikotoxinoknál leírtakhoz hasonlóan (Petrik et al., 
2003) apoptótikus hatását feltehetően olyan módon fejti ki, hogy hatására megnő a 
sejtekben a fehérjék lebontását aktiváló hatású Ca2+ ion koncentráció, amely a 
kalpainok mellett aktiválja az endonukleázokat is és ezáltal sejtpusztulást okoz. T-2 
toxin kezelést követően 5 perccel fehérje szintézist gátló szerrel viszont gátolható 
volt a thymocyták apoptózisa, ezzel arra utalva, hogy a fehérjeszintézis nélkülözhe-
tetlen az apoptózis kiváltásához, amelyet viszont a T-2 toxin meggátol (Islam et al., 
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1998). Az így előidézett ártalom lehet kromoszóma aberráció, mikronukleusz- vagy 
testvérkromatid-csere, nem tervezett DNS-szintézis, ami akár poliploidiához is ve-
zethetett, továbbá kromoszóma száltörés, vagy akár DNS-addukt képződése mind a 
sejt-, illetve szövettenyészetekben in vitro, vagy in vivo körülmények között. 
A szervezetben fiziológiás körülmények között is végbemenő oxigén szabadgyök 
képződés fiziológiás szinten tartása, illetve a kontrollálatlan peroxidációs folyama-
tok ellen az élő-világban egy nagyon hatékony védekező mechanizmus, az antioxi-
dáns védőrendszer alakult ki (Gutteridge és Halliwell, 1990). Alapvetően fiziológi-
ás élettani folyamatok esetén az antioxidáns és prooxidáns vegyületek egyensúly-
ban vannak a szervezetben (Deshpande et al., 1996). Amennyiben az egyensúly 
sérül, akkor az a továbbiakban a takarmányozás során antioxidánsok adagolásával 
bizonyos szintig visszaállítható. Ilyen, a takarmányokban alkalmazható antioxi-
dánsok lehetnek például az α-tokoferol, a karotinoidok, illetve a szelén (Surai, 
2000). 
Gyakorlati körülmények között, mikotoxinnal csak kis mennyiségben szennyezett 
takarmány fogyasztása során klinikai tünetek általában nem jelentkeznek. Az állat 
szervezetében viszont a biokémiai, ezen belül a lipidperoxidációs folyamatok vi-
szont nem maradnak érintetlenül (Mézes et al., 1998), hiszen a szervezetben mind a 
fiziológiás, mind a kóros folyamatok során egyaránt, de igen eltérő mennyiségben 
keletkező vegyületek befolyásolják ezen folyamatokat, amely vegyületek elektron-
szerkezeti tulajdonságaik miatt kémiailag igen reaktívak. Ezen reaktív vegyületek 
hatására a szervezetben kontrollálatlan oxidációs folyamatok indulnak be, amelyek 
főként a lipideket károsítják. A lipidek károsodása a szervezetben további – az elő-
zőekben leírt – káros folyamatokat indukálhat, amelyet viszont a lipidperoxidációs 
folyamatokat fiziológiás szinten tartó antioxidáns védőrendszer egy bizonyos szin-
tig kontrollálni képes (Mézes és Matkovics, 1986). 
Nagyobb mikotoxin dózisok, illetve hosszan tartó expozíció hatására, azaz immár 
oxidatív stressz esetén a védőrendszer működése is károsodik, emiatt a továbbiak-
ban nem képes megfelelő szintű kiegészítés nélkül ellátni feladatát. 
A baromfifélék felnevelése, hízlalása során számos olyan hatás éri a szervezetet, 
amely fokozza egyrészt a lipidperoxidációs folyamatok intenzitását, másrészt pedig 
csökkenti az antioxidáns védőrendszer aktivitását. 
Ezek közé tartoznak például a nagy növekedési intenzitás, felfokozott anyagcsere, a 
takarmányok nem az állat aktuális szükségletének megfelelő mennyiségű antioxi-
dáns ellátottsága, vagy valamely klinikai tüneteket még nem mutató gyulladásos 
folyamat vagy fertőzés, illetve a szervezetet érő stresszhatás (Surai et al., 1999), 
amely lehet egy esetleges mikotoxin terhelés is. 
Mikotoxin terheltség esetén – különösen azok interakciója esetén – megfigyelték, 
hogy nemcsak a tápanyagok felszívódása akadályozott azon területeken, ahol az 
adott mikotoxin is felszívódik (T-2 toxin esetében a jejunum), hanem morfológiai 
elváltozások is bekövetkeznek (Sklan et al., 2003). 
Ahogy arra a korábbiakban már utaltam a trichotecénvázas mikotoxinok aktiválják 
a lipidperoxidációs folyamatokat és emiatt csökkentik a biológiai antioxidáns rend-
szer működését (Surai et al., 2002). 
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2.5.5.2. A T-2 toxin hatása a nem-enzimatikus antioxidáns védelmi rendszerre 
 
2.5.5.2.1. Aszkorbinsav 
 
Az aszkorbinsav (C-vitamin) (2.7 ábra) vízoldékony vitaminként elsősorban első-
rendű antioxidánsként hat (lánctörő, „gyökfogó” /scavenger/ antioxidáns), megóvja 
a membránokat és a lipideket a szabad gyökök károsító hatásától. Számos szabad 
gyök eliminálására képes (Brown és Jones, 1996). 
 

 
 

2.7 ábra Az aszkorbinsav szerkezeti képlete 
 
Valamennyi gazdasági baromfifaj képes ugyan az aszkorbinsav szintézisére, de 
ennek ellenére ezeknél a fajoknál is lényeges takarmányozási szempontból 
(Horning et al., 1984). Az aszkorbinsav-dehidroaszkorbinsav redoxpár viszonylag 
erős redukálószer (Halliwell és Gutterdige, 1999). 
Az aszkorbinsav képes regenerálódni, ám ez a folyamat teljes egészében még nem 
feltárt. Egyes elméletek szerint a redukált glutation biztosítja az aszkorbinsav rege-
nerálódását, más kutatók szerint azonban ez a folyamat csak enzimatikus úton me-
het végbe. 
A C-vitamin szinergista hatásban van az E-vitaminnal, azáltal, hogy tokoferollá 
redukálja a tokoferoxilgyököt (Davies et al., 1988). Az aszkorbinsav megakadá-
lyozza a hemoglobinnak és a mioglobinnak a hidrogén-peroxid általi károsodását 
is. 
Mindezek mellett fontos megemlíteni a C-vitamin prooxidáns hatását is. A  
C-vitamin antioxidáns vagy prooxidáns volta függ a szervezetben jelen lévő kon-
centrációjától, illetve a szervezet aktuális szükségletétől, amelyet más anyagok 
jelenléte, így például a vas (Steinhart et al., 1993)., illetve az erős stresszhatás befo-
lyásolnak (Brown és Jones, 1996). 
T-2 toxin terhelés esetén az aszkorbinsav kedvező hatása egyelőre még vita tárgyát 
képezi (Rizzo et al., 1994; Hoechler és Marquardt, 1996). 
 
2.5.5.2.3. Glutation 
 
A glutation (2.8 ábra) egy tri-peptid (γ-Glu-Cys-Gly) amely millimoláris koncent-
rációban van jelen a sejtekben és mikromolaris koncentrációban az extracellularis 
térben, illetve -folyadékban (Meister és Anderson, 1983). 
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A GSH szerepe az alábbiakban foglalható össze: a fehérjék SH csoportjainak fenn-
tartása, cisztein raktár, xenobiotikum detoxifikáció, a sejtek redox státuszának 
fenntartása (Sies, 1999). 
A glutation nem enzimatikusan is reagál a hidroxil- és a szuperoxid-gyökökkel, így 
közvetlenül fejti ki hatását az antioxidáns védelemben (Ross, 1988). Közvetett mó-
don is részt vesz az oxidáció kivédésében a glutation-peroxidázok ko-
szubsztrátjaként (Whanger, 1994). 
 

 
 

2.8 ábra A glutation szerkezeti képlete 
 
Egyes mikotoxinok – így a T-2 toxin prooxidáns hatását is jelzik a redukált 
glutation mennyiségében bekövetkező változások. Korábban megállapították, hogy 
T-2 toxin hatására patkányok májában csökken a GSH-koncentráció (Rizzo et al., 
1994). Ugyanezt tapasztalták 1,8 és 2,8 mg/kg ttm. mennyiségű T-2 toxin adagolá-
sánál éheztetett egereknél (Atroshi et al., 1997). Továbbá kakasoknál megfigyelték, 
hogy a kísérlet 7. napjára 1,5 mg/kg ttm. mennyiségű T-2 toxin adagolása a máj 
GSH koncentrációjának csökkenését okozta (Leal et al., 1999). 
 
2.5.5.2.4. α-tokoferol 
 
A zsíroldószerben oldódó antioxidánsok közé tartoznak egyes vitaminok, az 
izoprenoid vegyületek, a kinonok, a szterolok és a többszörösen telítetlen zsírsavak 
is (Slater, 1976). 
 

 
 

2.9 ábra Az α-tokoferol szerkezeti képlete 
 
Az antioxidáns hatású lipofil vitaminok közül legismertebb az E-vitamin, amely a 
sejtek membránjainak lipid frakciójában található. Antioxidáns tulajdonságán kívül 
bizonyított membránstabilizáló hatása is, ugyanis fizikailag is kapcsolódik annak 
foszfolipidjeivel (Scott, 1980) ezzel elősegítve a membránok integritásának és élet-
tani funkcióinak fenntartását (Mézes, 2000). Az E-vitaminnak a membránok stabi-
lizálása és a foszfolipidek védelme révén szerepe van az izmok, majd a hús oxida-
tív stabilitásának fenntartásában is (Marusich, 1972). Az E-vitamin elnevezés lé-
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nyegében csak az α-tokoferolra (2.9 ábra) vonatkozik, amely a tokoferol család 
biológiailag leghatékonyabb képviselője (Burton és Traber, 1990). 
A takarmányokban lévő tokoferolok még felszívódás előtt igen nagymértékben 
lebomlanak és inaktiválódnak, így csak kis részük szívódik fel biológiailag aktív 
formában (Mézes, 1987). A szövetek csak kis mértékben képesek raktározni a 
tokoferolokat és ennek is csak kb. 30%-a mobilizálható és használható fel a későb-
biekben. Az E-vitamint a legnagyobb mértékben azok a szövetek igénylik, ahol a 
legintenzívebb az anyagcsere (Surai, 1999). Az E-vitamin kiegészítés viszont az 
antioxidáns védőrendszer más tagjainak működését és a szervezetben megtalálható 
mennyiségét is nagyban befolyásolhatja, így pédául az aszkorbinsav, a húgysav, 
illetve a glutation mennyiségét. 
Sejtkultúrákon (normál diploid, illetve transzformált) végzett in vitro kísérletek 
során arra az eredményre jutottak, hogy a T-2 toxin sejtkárosító hatását csökkenteni 
képesek egyes antioxidánsok, így az E- és C-vitamin, illetve a szelén. 
Nagydózisú E-vitamin és szelén antioxidáns hatását T-2 toxin terhelés mellett is 
már számos in vivo állatkísérlet eredményeként leírták (Rizzo et al., 1994; 
Hoechler és Marquardt, 1996; Atroshi et al., 1997). 
 
2.5.5.3. A T-2 toxin hatása az antioxidáns enzimekre 
 
Az enzimatikus védőrendszer elemei közé tartoznak a szuperoxid aniont hidrogén-
peroxiddá alakító szuperoxid-dizmutáz, a hidrogén-peroxidot bontó kataláz, vala-
mint a peroxidázok csoportja, ezen belül a glutation-peroxidáz is (Erdélyi et al., 
1999). Megkülönböztetünk emellett ún. regeneráló (repair) enzimeket is. Ezek sze-
repe, hogy azokat a szubsztrátokat regenerálják – elsősorban redukálják –, amelyek 
az oxidatív reakciókhoz oxigén akceptorként szükségesek. Ez utóbbi csoportba 
tartozik, pl. a glutation-reduktáz, amely NADPH, mint hidrogén donor segítségével 
a glutation-diszulfidot redukálja glutationná (Mézes, 1990). Az antioxidáns enzi-
mek elsősorban a citoszolban aktívak, így az ott lejátszódó folyamatokban vesznek 
részt. 
Egyes szervek mikotoxinok – így a T-2 toxin – iránti érzékenysége mögött egyes 
antioxidáns enzimek toxinterhelés miatt bekövetkezett csökkent aktivitása, így a 
xenobiotikum transzformáló folyamatok károsodása állhat (Rosenstein és Lafarge-
Frayssinet, 1983), azonban a szakirodalomban egymásnak ellentmondó adatok lel-
hetők fel. 
Egyes szerzők igazolták, hogy T-2 toxin terhelés esetén (8,1 mg/kg takarmány) a 
májban csökken a Se-dependens GSHPx aktivitása, amit szerves szelén, illetve E-
vitamin adagolással némileg mérsékelni lehetett (Dvorska et al., 2007). 
Leal és munkatársai (1999) megállapították, hogy 1,5 mg/kg takarmány T-2 toxin 
növeli a májban a következő antioxidáns enzimek aktivitását: 

– glutation-S-transzferáz 
– γ-glutamil-transzferáz 
– glutation-peroxidáz 
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Rezar és munkatársai (2007) kísérleteikben különböző dózisú T-2 toxin (0,5; 1,5; 
4,5; 13,5 mg/kg takarmány) terhelés hatásait hasonlították össze. Az antioxidáns 
enzimek közül a GSHPx képezte vizsgálatuk tárgyát, amely tekintetében megálla-
pították, hogy az egyes dózisok következtében nem történtek olyan mértékű válto-
zások a GSHPx aktivitás tekintetében, amely szignifikáns eltérést okozott volna a 
toxinterhelt és a kontroll csoportok között. 
 
2.5.5.4. A T-2 toxin hatása a lipidperoxidációra 
 
Régóta ismert az antioxidánsok védő szerepe a szabad gyökök által indukált pato-
lógiai folyamatokban (Bus, 1979; Frick et al., 1989). 
Számos ok – így például a membrán foszfolipidek közvetlen, in situ védelme - mi-
att szükség van a szervezetben olyan kis molekulatömegű, vízoldékony illetve 
lipidoldékony vegyületekre, amelyek összességükben a nem enzimatikus védő-
rendszert alkotják (Niki, 1987). 
A vízoldékony antioxidánsok közé sorolhatók az aszkorbinsav, a húgysav, a 
glutation, a purinbázisok, és számos szintetikus vegyület. 
Munkám során a vízoldékony vegyületek közül az aszkorbinsav, illetve a glutation, 
a lipidoldékony vegyületek közül pedig az α-tokoferol mennyiségének T-2 toxin 
hatására bekövetkező változása képezte vizsgálat tárgyát, ezért a továbbiakban ezek 
hatásaival foglalkozom. 
Ezeknek a vegyületeknek mennyisége a szervezetben a takarmányokban lévő 
mennyiséggel, illetve azok szervezetben való szintézisének mértékével mutat ösz-
szefüggést, így a takarmányokhoz való adagolással hatékonyan befolyásolható. 
Szükséges azonban megjegyezni, hogy pl. az E-vitamin számottevő antioxidáns 
hatást kifejtő mennyisége (≥100 mg/kg tak.) lényegesen nagyobb, mint a takarmá-
nyozásban általánosan alkalmazott (25-50 mg/kg tak.) mennyiség. A C-vitamin 
adagolásával kapcsolatosan ugyanakkor megoszlanak a vélemények a hatékony-
sággal, valamint az alkalmazandó dózisokkal (100-500 mg/kg tak.) kapcsolatosan 
(Mézes, 1999). 
 
2.6 A mikotoxinok elleni védekezés lehetőségei 
 
Az állati termékek élelmiszerbiztonsági kockázatát egy mikotoxikózis esetén az 
dönti el, hogy az adott mikotoxin milyen hosszú idő alatt metabolizálódik, illetve 
ürül ki. Lényeges szempont, hogy az akkumuláció milyen mértékű az egyes – em-
beri fogyasztásra szánt – szervekben, illetve az állat által termelt egyéb termékek-
ben, így a tejben és a tojásban (Szeitzné Szabó és Kovács, 2006). Nem elhanyagol-
ható szempont emellett az sem, hogy az adott mikotoxin vagy annak az állati szer-
vezetben képződő inaktív vagy aktív metabolitja milyen potenciális toxikus hatá-
sokkal rendelkezik a szervezetben (Kovács et al., 1998). 
A Fusarium gombák mikotoxinjai közül a trichotecénvázas T-2 toxin és annak 
metabolitjai viszonylag gyorsan (kb.72 óra alatt) kiürülnek a szervezetből és emiatt 
az egyes állati termékekben való akkumulációjuk mértéke is alacsony. Az izomban 
gyakorlatilag nem számottevő ez a mennyiség (0,2 %), míg a májban ennél maga-
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sabb (0,4 %). Emiatt élelmiszerbiztonsági kockázatuk alacsony, viszont egy esetle-
ges mikotoxikózis esetén nemcsak az akkumulálódó, illetve kiürülő toxinmennyi-
séggel szükséges számolni, hanem azokkal a hatásokkal, illetve kóros folyamatok-
kal, amelyek a toxinterhelés következtében végbemennek a szervezetben. Továbbá 
a takarmányok mikotoxin szennyezettsége kedvezőtlenül befolyásolja egyrészt az 
állati termék előállítás hatékonyságát, mivel kihat a termelési eredményekre, vala-
mint az állatok egészségére (WHO/FAO, 2000). 
A kutatók és a mikotoxinokkal foglalkozó szakemberek szinte egybehangzó véle-
ménye az, hogy a mikotoxinok hatásainak kivédésének legmegfelelőbb és legcélra-
vezetőbb megoldása a mikotoxinok keletkezésének megelőzése, hiszen például sem 
a hőkezelés, sem a gyomor sósavtartalma nem közömbösíti őket. Természetesen 
teljes mértékben nem lehet megakadályozni, de jó technológiai gyakorlattal bizo-
nyos mértékig szabályozhatók a folyamatok. A mikotoxinok ellen már a szántó-
földön is lehet és szükséges védekezni, hiszen a megfelelő talajművelés hatékonyan 
csökkenti a penészgombák spóráinak életképességét, mivel megváltoztatja az élet-
képességükhöz és szaporodásukhoz kedvező környezetet (Sárvári, 2007). Termé-
szetesen ez a módszer a raktári penészek ellen nem alkalmazható, viszont ebben az 
esetben bizonyos szerves savak alkalmazása részleges megoldást jelenthet. 
Rezisztens gabonafajták termesztése is egy hosszú távú megoldás lehet, viszont 
ezen a területen a kísérletek még folynak, de az eredmények igen sokat ígérnek 
(Bata és Kovács, 2001; Mesterházy, 2001). 
Fontos, hogy a takarmányok tárolásának körülményeit is úgy alakítsák, hogy a 
mikotoxinok képződését akadályozzák. Például a madarak és a rovarok által oko-
zott maghéjsérülések mértékét is minimalizálni kell, hiszen a sérült maghéjjal ren-
delkező, törött gabonaszemek elősegítik a penészgombák elszaporodását és ennek 
hatására a mikotoxin termelést. A mikotoxinok emellett a rovarok, madarak és rak-
tári emlós kártevők az emésztőenzimeinek ellenállnak, de a bélflóra által termelt 
enzimek egyes mikotoxinokat lebonthatnak. Ennek ellenére a raktári kártevők ürü-
léke még tartalmazhat aktív mikotoxinokat, amelyek a tárolt takarmányt szennyez-
hetik. 
A betakarítás időpontjának helyes megválasztása is jelentős tényező lehet, továbbá 
a betakarítást követő szárítás, hűtés és a betárolás minősége is. Mivel a 
mikotoxinokat termelő gombák nem képesek bizonyos vízaktivitás alatti és anaerob 
körülmények között növekedni és másodlagos anyagcseretermékeket létrehozni, 
így fontos ezen paraméterek biztosítása a jó minőségű és mikotoxin-mentes takar-
mányok előállítása érdekében. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet mellett 
termelik a gombák legnagyobb mennyiségben a mikotoxinokat, így az egyes évjá-
ratok között is jelentős különbségek lehetnek, így mindig az adott körülmények 
függvényében szükséges dönteni pl. az agrotechnikai eljárásokról. Továbbá a ve-
tésforgó helyes megtervezése is megfelelő kiegészítő védekezésként. Amennyiben 
ezen megoldásokkal elkésnek, még mindig marad néhány lehetőség. 
Lehetőség van továbbá a fajsúly alapján történő elkülönítésre, amellyel a port és a 
fertőzött, könnyebb szemeket el lehet különíteni az egészséges részektől. 
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A kevéssé költségkímélő megoldások közé tartozik a teljes takarmánycsere, amit 
szinte kivétel nélkül el szoktak utasítani a döntéshozatalkor, hiszen a takarmány-
költségek az állattartásban igen jelentősek, az összes változó költség 70%-át is ki-
teheti. Ekkor azonban még mindig szóba jöhetnek a kevésbé érzékenynek ítélt gaz-
dasági állatfajok és korcsoportok, amelyekkel feletethető a mikotoxinokkal szeny-
nyezett takarmány. 
Ennél sokkal megfelelőbb és a gyakorlatban többször alkalmazott megoldás külön-
böző adalékanyagok bekeverése. Figyelembe véve a korábbiakban leírt mechaniz-
musokat, a mikotoxikózisok megelőzését célzó stratégia egyik eleme lehet olyan 
adalékanyagok felhasználása, amelyek az emésztőcsatornában található 
mikotoxinok mennyiségét és/vagy aktivitását csökkentik (Ramos et al., 1996). 
Ezek a toxinkötőknek nevezett anyagok különbözhetnek ugyan egymástól, viszont 
ez a különbség nemcsak kémiai struktúrájukban mutatkozik meg, hanem hatékony-
ságukban is. Lehetnek agyagásványok, amelyek bekeverési mennyisége igen nagy, 
ami rontja a takarmány tápértékét és emellett részben megkötnek egyes biológiailag 
aktív anyagokat, vitaminokat, aminosavakat, valamint ásványi anyagokat is 
(CAST, 2003). Emiatt számos javaslat született módosított glükomannán struktúrá-
val rendelkező, élesztő sejtfalkivonatból izolált anyagokkal kapcsolatosan 
(Dewegowda et al., 1998). Az ilyen jellegű toxinkötők hatásspektruma általában 
tágabb, mint az agyagásványoké (Chowdhury és Smith, 2004).  
 
2.6.1 A glükomannán tartalmú toxinkötő készítmények hatásmechanizmusa, al-

kalmazása 
 
A terhelés mértékétől és az adott mikotoxin(ok)tól függ, hogy az alkalmazott to-
xinkötő mennyiben képes a szennyeződés, illetve a terhelés mértékét csökkenteni. 
A mikotoxinok – elsősorban azok, amelyek káros hatásaikat a fehérjeszintézis gát-
lásán keresztül fejtik ki – nagy koncentrációjával való hosszabb idejű terhelés 
olyan károkat okozhat az állat szervezetében, amelyeket egy toxinkötő készítmény 
adagolása esetleg csökkenthet, de nem fordíthat vissza. 
Az egyes toxinkötő készítmények típusától (pl. agyagásvány vs. glükomannán) 
függ, hogy milyen mértékben köt meg más, a takarmányban egyidejűleg jelen lévő 
anyagot, ezzel esetlegesen csökkentve az egyes táplálóanyagok felszívódásának, 
hasznosulásának mértékét. Típusfüggő a készítmény hatásának gyorsasága, továb-
bá a béltartalom jelenlétében kifejtett hatékonysága. Amennyiben az adott toxinkö-
tő készítmény gyors hatású, és hatékonyan csökkenti a béltartalomban lévő felszí-
vódásra alkalmas szabad mikotoxinokat, úgy a felszívódott mikotoxin mennyisége 
ugyan kisebb lesz, de a továbbiakban sem ismert az antioxidáns védelmi rendszer-
ben potenciálisan okozott károsodás mértéke.  
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2.6.1.1 A glukomannán alapú toxinkötők hatásmechanizmusa 
 

Hatása összefügg az élesztő sejtfal szerkezetével 
és a nagy aktív felülettel. Ez adja a két fő tulaj-
donságot: nagy affinitás és specifikusság a 
mikotoxinokkal szemben. 
 
Amennyiben a mikotoxin és a megkötő anyag 
közötti kötés erős, a megkötést követően a toxin 
már nem válik le, és ebben az esetben a toxin a 
megkötő anyaggal együtt kiürül az állat szerve-
zetéből (2.10 ábra). 
 
 
2.10 ábra A glukomannánok mikotoxin-kötésének 
folyamata 
 
Ahhoz, hogy határozott bizonyítéka legyen a 
megkötés hatásosságának, egy közvetlen muta-

tót szükséges mérni. Baromfi esetében ez igen bonyolult, mivel a méréshez csak 
kevés egyértelműen meghatározott paraméter áll rendelkezésre. Devegowda et al. 
(1998) olyan modellt használtak, amelyben a bélsárral kiürülő meg nem kötött to-
xinmennyiséget mérik, majd összehasonlítják a toxinkötő anyagot tartalmazó és azt 
nem tartalmazó kezeléseket. Ez jelzőértékű lehet arról, hogy mennyi toxin kötődik 
meg az állatban és így nem is szívódik fel. 
Dvorska et al. (2007) kísérleteik során bizonyították, hogy az általuk vizsgált anti-
oxidánsok mennyisége és aktivitása csökken egy esetleges T-2 toxin terhelés hatá-
sára a májban. Amennyiben a toxinterhelt állatok glukomannán alapú 
mikotoxinkötőt is kaptak, akkor ezen paraméterek nagymértékben javultak. 
 
2.6.1.2 Egyéb védekezési lehetőségek 
 
Számos mikotoxin esetében a szemesgabonák fizikai kezelése is megoldást jelent-
het. Ilyen például a DON esetében a koptatás, amely bizonyos, akár 75%, mértékű 
csökkenést is jelenthet. A fajsúly alapján történő elválasztást a trichotecénvázas 
mikotoxinok esetében ajánlják (Charmley és Prelusky, 1994). 
Egyes kémiai kezelések hatásait is vizsgálták már, úgy mint a kalcium-hidroxid-
monometilamint, a nátrium-biszulfit, illetve az ammónia mikotoxinok mennyiségét 
csökkentő hatását. Habár különböző mértékben találták hatásosnak ezeket a fizikai, 
illetve kémiai kezeléseket, mégis ezek a mai gyakorlatban is alkalmazott megoldá-
sok. A szennyezett takarmány hígítása is bevett gyakorlat, ám az esetek meglehető-
sen nagy százalékában az állatok a mikotoxikózisok jellegzetes tüneteit mutatják, 
bár talán nem olyan intenzíven, mint azt a takarmány hígítása előtt tették volna. 
Az előzőekben leírtak alapján szinte axiómaként lehet mondani, hogy a kontaminá-
ció megelőzése lenne kívánatos az állatállomány egészségének megőrzése érdeké-
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ben. Ezt elérendő számos agrotechnikai lehetőség adott: a megfelelő talajművelés-
től a Fusarium-rezisztens fajtaválasztásig. 
 
2.7 A mikotoxinok kimutatásának lehetőségei 
 
A takarmányok Fusarium gombákkal való fertőzőttségének mértéke nem jelenti 
egyúttal a mikotoxinok jelenlétét is, ezért a káros hatások kiküszöbölése érdekében 
szükség van a mikotoxinok meghatározására alkalmas, kellően érzékeny és specifi-
kus analitikai módszerekre. Általánosságban elmondható, hogy bármely mikotoxin 
kimutatása igen bonyolult, idő- és költségigényes folyamat, amelynek pontossága 
nagymértékben függ a mintavétel és a mintaelőkészítés pontosságától, illetve haté-
konyságától (Campbell et al., 1986). A trichotecének esetén e módszerek kezdet-
ben vékonyréteg kromatográfiára épültek (Pohland et al., 1986), majd gáz-folyadék 
kromatográfián alapultak (Bata et al., 1985). Az esetek túlnyomó többségében a 
meghatározáshoz származékképzést is alkalmaztak, ezáltal növelve a trichotecének 
illékonyságát, és gyakran javítva detektálhatóságukat is. Napjainkban emellett a 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerek terjedtek el a rutin-
jellegű vizsgálatok során (Pohland et al., 1986).  
A nagy pontosságú analitikai módszerek mellett rutinjellegű vizsgálatokhoz haté-
kony immunanalitikai módszereket is kifejlesztettek egyes mikotoxinok, így a T-2 
toxin mennyiségi és minőségi meghatározására. A toxin meghatározása ezen mód-
szer esetében mikrotitráló lemezen kompetitív, direkt enzim-immunoassay mód-
szerrel történik (Barna-Vetró et al., 1994). 
 
2.8 A mikotoxikózisok diagnosztizálásának lehetőségei 
 
A mikotoxikózisok differenciál-diagnózisa amiatt ütközik esetenként nehézségekbe 
az állatorvosi gyakorlatban, hogy az állományban egyéb eredetű megbetegedések is 
előfordulnak, amelyek a tüneteket elfedhetik, illetve módosíthatják. 
A vizsgálatok során ezért nem elegendő megállapítani a penészgomba jelenlétét a 
takarmányokban, hanem ezen kívül szükséges az adott gomba által termelt 
mikotoxin biológiailag hatékony koncentrációjának kimutatása is. Nehezíti viszont 
a pontos meghatározásokat, hogy egy takarmány tétel esetében a toxin eloszlása 
igen egyenetlen, és a mikotoxinok által okozott tünetek az állományon már általá-
ban csak a szennyezett tétel elfogyasztása után rövidebb-hosszabb idő után jelent-
keznek. 
Emellett számos alkalommal hatnak befolyásoló tényezőként a mikotoxinok közöt-
ti vélt vagy kísérletesen igazolt interakciók, vagy esetleg más, környezeti ténye-
zőkkel való kapcsolatuk. Továbbá a határértékek megállapítása is igen nehéz, ösz-
szetett feladat. Nem véletlen, hogy ma teljeskörűen – takarmányokban és az élelmi-
szerekben egyaránt – alkalmazott határértéket még néhány mikotoxinra vonatkozó-
an határoztak meg, ezek között a T-2 toxin és metabolitjai nem szerepelnek. Utób-
bira nézve csak ajánlások vannak jelenleg érvényben. A javasolt koncentráció-
határértékeket általában a következők szerint értelmezik: 
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◊ a teljesítmény csökkenést kiváltó koncentrációk alsó határát meg nem hala-
dó toxinszintek tartósan tolerálhatók, a takarmánykeverék felhasználása, az 
adott állatcsoport tekintetében nem kockázatos, az állatállományban esetle-
gesen jelentkező termelés kiesések, illetve állategészségügyi gondok a toxin 
előfordulásával nem hozhatók összefüggésbe; 

◊ a depresszív és a toxikus határértékek közötti koncentrációk a takarmány 
csökkent értékét és felhasználásának kockázatát jelentik; 

◊ a toxikus határértékeket meghaladó mikotoxin tartalom súlyos értékcsökke-
nést és közvetlen állategészségügyi veszélyt jelent. 

A mikotoxinok okozta kedvezőtlen szaporodásbiológiai hatások megelőzésében 
fontos szerepe van a korai felismerésnek: szaporodásbiológiai és kórtani megfigye-
léseknek. 
A mikotoxinok nagy része genetikai károsodást is okoz, amely a szignál 
transzdukciós útvonalak módosításán keresztül valósulnak meg. A mikotoxinok 
közül az aflatoxin mutagén hatását lehetett a legtöbb alkalmazott modellben bizo-
nyítani, míg a többi toxin esetében ez a hatás nem egyértelmű (Weber et al., 2005). 
A mikotoxinok által előidézett genetikai ártalom lehetett kromoszóma aberráció, 
mikronukleusz- vagy testvérkromatid- csere, nem tervezett DNS-szintézis, ami akár 
poliploidiához is vezethetett, továbbá kromoszóma száltörés, vagy akár DNS-
addukt („melléktermék”) képződése mind a sejt-, illetve szövettenyészetekben in 
vitro, vagy in vivo modellekben. A Nemzetközi Rákkutató Liga (IARC) 1993-ban 
kiadott irányelvei, kísérleti eredményei figyelmeztetnek a mikotoxinok olyan jelle-
gű káros hatásaira, amelyeket addig a módszerek hiánya és a tudomány addigi állá-
sa miatt nem ismerhettek fel. 
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3. Célkitűzések 
 

1. Szubletális – a gyakorlatban előfordulóhoz közeli dózisban adagolt T-2 to-
xin hatását kívántam felmérni brojlercsirkék takarmányfelvételére és egyes, 
a lipidperoxidációs folyamatokat és a biológiai antioxidáns rendszer műkö-
dését jelző paraméterek változására. 

 
2. A fenti kísérletek eredményeinek ismeretében célom volt megvizsgálni, 

hogy a szervezet antioxidáns státuszának javítása nagydózisú antioxidáns 
(E-vitamin és szelén) kiegészítéssel milyen hatást gyakorol a baromfi szer-
vezetének lipidperoxid és antioxidáns státuszára szubletális T-2 toxin terhe-
lés esetén. 

 
3. Vizsgálataim további célja volt annak megállapítása, hogy a  

T-2 toxin terhelés milyen hatást gyakorol a takarmányozásban legáltaláno-
sabban alkalmazott zsíroldékony antioxidáns, az  
E-vitamin szervezeten belüli megoszlására. 

 
4. Célom volt továbbá annak felmérése is, hogy a trichotecénvázas 

mikotoxinok megkötésére javasolt toxinmegkötő anyag (élesztő sejtfal ki-
vonat) takarmányba való adagolása milyen mértékben csökkenti a toxin ál-
tal előidézett lipidperoxidációs folyamatokra és a biológiai antioxidáns vé-
dőrendszerre gyakorolt káros hatását. 

 
5. Vizsgálataim célja volt a szubletális T-2 toxin terhelés hatásának felmérése 

brojlercsirkék immunválasz készségére ismételt baromfipestis vakcinázásra 
adott antitest képződés felmérésén keresztül. 

 
6. További célom volt a szubletális T-2 toxin terhelés hatásának felmérése 

brojlercsirkék immunválasz készségére egyidejű antioxidáns  
(E-vitamin) kiegészítés mellett ismételt baromfipestis vakcinázásra adott 
antitest képződés felmérésén keresztül. 
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4. Anyag és módszer 
 
4.1. Kísérleti állatok 
 
A vizsgálatokat a Szent István Egyetem, Állattudományi Alapok Intézet, Takarmá-
nyozástani Tanszékének Kísérleti Terén végeztem ROSS 308, illetve TETRA H 
hibrid kakasokkal. 
Az állatvédelmi előírásokat kísérleteim során mindenkor betartottam. Az általam 
elvégzett kísérletekre a T-2 mikotoxin terhelés hatásának vizsgálata a baromfi 
lipidperoxidációs folyamataira megnevezésű, 2003. szeptember 23-án a 243/1998. 
kormányrendelet 2. számú melléklete alapján a SZIE Gödöllői Területi Iroda Állat-
védelmi Bizottsága által kiadott engedély vonatkozik. 
Az egyes kísérletekben alkalmazott állatlétszámot, kezeléseket és az azokra vonat-
kozó eltéréseket és sajátosságokat a Kísérleti elrendezés című fejezetben írtam le. 
 
4.2. A mintagyűjtés módszere 
 
4.2.1. Vérminták gyűjtése és kezelése 
 
A vérmintákat minden egyedből az elvéreztetés során vettem a nyaki érkomple-
xumból (aa. carotis ext. et int., v. jugularis) véralvadás-gátlót tartalmazó (0,2 
mol/L EDTA-Na2 0,05 ml/ml vér mennyiségben), illetve a szérumnyeréshez natív 
vérvételi csövekbe. 
A biokémiai vizsgálatokhoz a vérplazmát az alakos elemektől centrifugálással 
(2500 rpm, 15 perc) választottam el. A vérplazma leszívását követően a vörösvér-
sejteket fiziológiás sóoldattal (0,65 % w/v NaCl) mostam, majd 1:9 (v/v) mennyi-
ségű bidesztillált vízzel hemolizáltam. A vérplazma és vörösvérsejt-hemolizátum 
mintákat -18oC-on tároltam maximálisan 2 hónapig a felhasználásig a 
malondialdehid-koncentráció, illetve a glutation-peroxidáz aktivitás, a redukált 
glutation-tartalom és az utóbbi két paraméter dimenzionálására alkalmas fehérje-, 
továbbá az E-vitamin- és a húgysav koncentráció mérésére. 
Az aszkorbinsav tartalom stabilizálása érdekében a vérplazmához 10 % (w/v) 
triklórecetsav (TCA) oldatot adtam 1:1 (v/v) arányban, majd centrifugálás után 
(10000 rpm, +4oC) a felülúszó adott mennyiségét maximálisan 1 hónapig a méré-
sek elvégzéséig -18oC-on tároltam. 
Az immunológiai paraméterek méréséhez vérszérumot használtam. A 
hemagglutinációs teszthez a levett vért alvadás után 3 órán keresztül szobahőmér-
sékleten, majd 1 órán keresztül 37oC-on vízfürdőben inkubáltam. A továbbiakban 
üvegbottal választottam el az alvadt teljes vért a vérvételi cső falától, centrifugálás 
után (3000 rpm, 10 perc) 1 ml szérumot szeparáltam, majd a vérszérumot a méré-
sekig -18oC-on tároltam maximálisan 2 hónapig. 
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4.2.2. Szövetminták gyűjtése és kezelése 
 
A szövetmintákat post mortem, a kórboncolás során gyűjtöttem. A mintákat a máj 
bal oldali lebenyéből, illetve a vese caudalis részéből nyertem. A lép, illetve a Fab-
ricius-féle tömlő egészét felhasználtam az egyes vizsgálatok alkalmával. 
A máj-, vese- és lépmintákat felhasználásig -18oC-on tároltam maximálisan 3 hó-
napig. A Fabricius-féle tömlőket 8 % (v/v) formaldehid oldatban tároltam a szövet-
tani metszetek elkészítéséig. 
Egyes biokémiai paraméterek méréséhez a vizsgálandó szövetekből a mérés napján 
homogenizátumot készítettem 9-szeres mennyiségű hideg (+4oC-os) 0,65 % (w/v) 
NaCl oldattal 8000-es fordulatszámon Ultra Thurrax homogenizátorral. A natív 
homogenizátumból a MDA-koncentráció mérésére került sor, míg a GSHPx aktivi-
tás, a GSH- és fehérje-tartalom meghatározásához a homogenizátum 10.000 
szupernatans frakcióját (10000 rpm, +4oC) alkalmaztam (Mézes, 1999). 
Az aszkorbinsav szövetmintákból történő méréséhez a homogenizátumot a minta-
vételt követően azonnal készítettem 9-szeres mennyiségű hideg (+4oC-os) 5 % 
(w/v) triklórecetsav (TCA) oldattal 8000-es fordulatszámon Ultra Thurrax 
homogenizátorral. A homogenizátumok szupernatans frakcióját (centrifugálás 
10000 rpm, +4oC, 3 perc) a mérések elvégzéséig legfeljebb 1 hónapig -18oC-on 
tároltam és használtam fel a méréshez (Omaye et al., 1979). 
 
4.3. Termelési paraméterek mérése és számítása 
 
Minden kísérlet alkalmával naponta mértem az egyes csoportok takarmányfogyasz-
tását, továbbá a mintavételek alkalmával mértem az állatok elvéreztetés utáni test-
tömegét, a kórboncolást követően pedig az egyes szervek (máj, lép, Fabricius-féle 
tömlő) tömegét. 
Az így kapott takarmányfogyasztási és testtömeg értékekből számítottam a testtö-
meg-gyarapodást, a takarmányfogyasztási és testtömeg-gyarapodási értékekből 
pedig a takarmány-értékesítést. 
A test- és a szervtömeg értékekből számítottam ki a relatív szervtömeg (g/100 g 
testtömeg) értékeket a máj, a lép és a Fabricius-féle tömlő esetében. 
 
4.4. A kísérleti takarmányok szennyezése T-2 toxinnal - takarmányvizsgála-

tok 
 
4.4.1. A kísérleti takarmányok szennyezése T-2 toxinnal 
 
A T-2 toxint – tisztított, illetve részlegesen tisztított formában – acetonban vagy 
acetonitrilben oldottam. Ezt az oldatot porlasztásos módszerrel – ügyelve az egyen-
letes eloszlásra – kis mennyiségű oldószerben oldva (5 ml/10 kg takarmány) vittem 
fel a dercés takarmányra az 1-3. kísérletek esetében. A későbbiekben a toxinelegyet 
közvetlenül kevertem a dercés takarmányba.  
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A kísérletek során alkalmazott dózist penészgombával fertőzött hazai kukorica 
minták T-2 toxin szennyezettségének (0,16-0,48 mg/kg) mérési adatai alapján (Ko-
vács, 2001) határoztuk meg  
 
A kontroll és a kísérletesen szennyezett takarmányból egyaránt a Magyar Takar-
mánykódex (2004) vonatkozó fejezetének előírásai szerint vettünk mintát. 
 
4.4.2. T-2 toxin és metabolitjainak mennyisége a takarmányban 
 

4.1. táblázat Kontroll és T-2 toxinnal terhelt takarmányok becsült és HPLC-módszerrel mért T-2 
toxin szennyezettsége (mg/kg) 

 

Kísérlet 
Kontroll takarmány T-2 toxinnal szennyezett takarmány 
becsült mért becsült mért 

1. kísérlet 0 0,23 2 2,12 
2. kísérlet 0 <0,01 1 0,877 + 0,015 HT-2 
3. kísérlet 0 <0,01 2 2,05 + 0,045 HT-2 
4. kísérlet 0 <0,01 1 1,17 + 0,02 HT-2 
5. kísérlet 0 <0,01 4 4,481 + 0,035 HT-2 

6. kísérlet (indító) 0 <0,01 1 1,04 + 0,489 HT-2 
6. kísérlet (befejező) 0 <0,01 1 0,12 + 0,016 HT-2 

 
A kísérletek során minden alkalommal mértük a kontroll és a szennyezett takarmá-
nyok T-2 toxin, és természetes metabolitjainak koncentrációját. A méréseket nagy 
hatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC)-módszerrel az Országos Állategész-
ségügyi Intézet Kémiai Osztályán végezték a vonatkozó előírásoknak (módszer: 
Trichotecén-HPLC-1:2000) megfelelően. 
 
4.5 Kórszövettani vizsgálatok 
 
4.5.1 Beágyazás-előkészítés, metszet készítés 
 
A kísérletek során a Fabricius-féle tömlő mintákból készítettem szövetmetszeteket. 
A 8 % (v/v) formalinos tárolást a beágyazás előkészítését megelőzően 1 hét időtar-
tamú 70 % (v/v) etanolban történt vízmentesítés követett. További vízmentesítés és 
a beágyazás előkészítésének céljából a továbbiakban a 4.3 táblázatban foglaltakat 
alkalmaztam. 
Paraffinba ágyazva több napi hűtésre szorulnak a minták, majd így tárolhatóak a 
metszésig. 
A metszeteket mikrotomos metszéssel készítettem a Mezőgazdasági Biotechnoló-
giai Kutatóközpont Genetikai Intézetének Alkalmazott Genetikai és Genetikai Sza-
bályozási Csoportjában. 
A metszeteket 4-5 μm méretben készítettem el. A továbbiakban 47oC-os vízfürdőre 
helyeztem a mintákat, felvittem a tárgylemezre, amelyet előtte abszolút etanollal 
zsírmentesítettünk, majd a paraffin xilolos, illetve etanolos eltávolítása után 
hematoxilin-eozin festést alkalmaztam. 
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4.2. táblázat A szövetminták beágyazásának folyamata 

 
 Felhasznált anyag neve Kezelés időtartama 

1.  70% etanol 2 h áztatás 
2.  Abszolút etanol 2 h áztatás 
3.  Abszolút etanol 1 h áztatás 
4.  Izopropanol – absz. etanol 2:1 1 h áztatás 
5.  Izopropanol – absz. etanol 2:1 1 h áztatás 
6.  Izopropanol – absz. etanol 2:1 1 h áztatás 
7.  Izopropanol – xilol 1:1 1 h áztatás 
8.  Xilol 1 h áztatás 
9.  Xilol 1 h áztatás 
10.  Paraffin 30 min. (xilol eltávolítás) 
11.  Paraffin 18 óra  

 
A metszetek fénymikroszkópos képét az Országos Állategészségügyi Intézetben 
Dr. Glávits Róbert osztályvezető segítségével értékeltem. 
 
4.6 Immunológiai vizsgálatok 
 
4.6.1 Hemagglutináció gátlási próba (HAG-titer) 
 
Az ellenanyag-termelés mérésére szolgáló hemagglutinációs gátlási teszteket az 
Országos Állategészségügyi Intézet Szerológiai Osztályán végezték. 
A módszer alapja, hogy egyes vírusok, vagy baktériumok meghatározott állatfajok 
vörösvér-sejtjeit agglutinálják. Ha azonban a vírus szuszpenziót előzetesen specifi-
kus ellenanyagokat tartalmazó vérszérummal inkubáljuk, akkor a hemagglutináció 
elmarad. A hemagglutináció eléréséhez szükséges szérum higítás mértéke a vizsgá-
landó minta ellenanyag-tartalmáról ad felvilágosítást. 
A módszer használatát az indokolta, hogy jelen esetben baromfipestis elleni antites-
tek kimutatása volt a cél, és annak ellenére, hogy napjainkban az ELISA módszerek 
teret hódítanak, a hemagglutináció gátlási próba egy jól bevált és kellő pontosságú 
vizsgálati módszer a baromfipestis elleni vakcinázás hatékonyságának ellenőrzésé-
re (Balla, 1986a; Balla, 1986b), továbbá az Európa Tanács 92/66/EGK irányelve is 
ezt a módszert ajánlja. 
 
4.7 Biokémiai módszerek 
 
4.7.1 A tiobarbitursav-reaktív anyagok (malondialdehid) mennyiségének mérése 
 
Az MDA-koncentrációt vérplazmában, vvs-hemolizátumban, valamint a szövetek 
(máj, vese és lép) natív homogenizátumában mértem (Placer et al., 1966; 
Matkovics et al., 1988). 
A mérés elve, hogy a malondialdehid 2-tiobarbitursavval 100oC-on, 20 perc alatt 
savanyú közegben sárgás-vörös színű komplexet alkot, amelynek 535 nm-en ad-
szorpciós  maximuma van, amely hullámhosszon spektrofotometriásan mérhető. 
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4.7.2 A redukált glutation-koncentráció meghatározása 
 
A GSH-koncentrációt a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a szövetekből 
(máj, vese és lép) készített 1:9 homogenizátum 10.000 szupernatans frakciójában 
mértem (Sedlak és Lindsay, 1968). 
A fehérje-szulfhidril csoportok eltávolítása érdekében a reakciót 10 % (w/v) TCA 
oldattal történő fehérjekicsapást követően végeztem el. A nem-fehérje szulhidril 
csoportokkal színes komplexet képező reagens 5,5’-ditiobis-(2-nitro-benzoesav) 
volt, amely a Tris-pufferrel történő 8,0-8,2 pH beállítását követően 412 nm-en ad-
szorpciós maximumot mutat, így spektrofotometriásan mérhető. 
 
4.7.3 A glutation-peroxidáz (E.C. 1.11.1.9) aktivitás meghatározása 
 
A GSHPx enzim aktivitását a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a szövetek-
ből (máj, vese és lép) készített 1:9 homogenizátum 10.000 g szupernatans frakció-
jában mértem (Matkovics et al., 1988). 
A módszer elvének alapja, hogy a GSH glutation-diszulfiddá (GSSG) 
dimerizálódik az enzim által katalizált oxidációs folyamatban, oxigén szabadgyö-
kök jelenlétében. A mérést kumol-hidroperoxid (CHPO) és GSH ko-szubsztrátok 
jelenlétében végeztem, ahol Tris-pufferrel (pH 7,6) történt a megfelelő kémhatás 
beállítása. Az inkubációs idő 10 perc volt szobahőmérsékleten, a reakciót 10 % 
(w/v) TCA oldattal állítottam le. A glutation oxidációjának (a GSH fogyás mérté-
kének) mérésére ebben az esetben is 5,5’-ditiobis-(2-nitro-benzoesav) szulfhidril 
reagenst alkalmaztam, amely a Tris-pufferrel történő 8,0-8,2 pH beállítását követő-
en 412 nm-en spektrofotometriásan mérhető sárga komplexet képez a maradék re-
aktív nem-fehérje SH-csoportokkal. 
 
4.7.4 A fehérje-koncentráció mérése 
 
A vérplazmában és a vvs-hemolizátumban biuret-reakcióval határoztam meg a fe-
hérje-koncentrációt (Weichselbaum, 1948). 
A szövethomogenátumok 10.000 g szupernatans frakciójának fehérjetartalmát 
Folin-fenol reagenssel adott színreakciója alapján mértem (Lowry et al., 1951). 
Mindkét módszer esetében szarvasmarha szérum albumin szolgált standardként. 
 
4.7.5 Aszpartát-aminotranszferáz (AST) aktivitásának meghatározása 
 
Az AST aktivitást a vérplazmában spektrofotometriásan mértem reagens készlettel 
(Diagnosticum Rt., Budapest). A mérés azon az elven alapul, hogy az AST által 
katalizált reakcióban két szubsztrát vesz részt, az L-aszpartát és az oxoglutarát. A 
reagensben lévő malát-dehidrogenáz (MDH) segédenzim az első reakcióban kelet-
kezett oxálacetát átalakulását segíti a NADH koenzim közreműködésével. A 
NADH-NAD+ oxidációs-redukciós folyamatot 340 nm-en mért abszorbancia csök-
kenés kíséri (Bergmeyer et al., 1978). 
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4.7.6 Alanin-aminotranszferáz (ALT) aktivitásának meghatározása 
 
Az ALT aktivitást a vérplazmában spektrofotometriásan mértem reagens készlettel 
(Diagnosticum Rt., Budapest). A mérés elve, hogy optimális kémhatás mellett az 
ALT katalizálja a reakcióelegyben lévő két szubsztrát, az L-alanin és a 2-
oxoglutarát átalakulását. A reakcióban keletkező piruvátot a laktát-dehidrogenáz 
(LDH) segédenzim NADH-NAD+ oxidációs-redukciós folyamatot 340 nm-en mért 
abszorbancia csökkenés kíséri (Bergmeyer et al., 1978). 
 
4.7.7 Tejsav-dehidrogenáz (LDH) aktivitásának meghatározása 
 
Az LDH aktivitást a vérplazmában spektrofotometriásan mértem reagens készlettel 
(Diagnosticum Rt., Budapest). A mérés elve, hogy az LDH enzim pH=7,5 puffer-
ben NaCl és NADH jelenlétében katalizálja a piruvát átalakulását laktáttá. A 
NADH átalakulását NAD+ formára 340 nm-en mérhető abszorbancia csökkenés 
kíséri. Az abszorbancia változás arányos a szérum tejsav-dehidrogenáz aktivitásá-
val (Howell et al., 1979). 
 
4.7.8 A glükóz koncentráció meghatározása 
 
A glükóz-koncentrációt a vérplazmában spektrofotometriásan mértem reagens 
készlettel (Diagnosticum Rt., Budapest). A mérés Trinder (1969) módszerén alapul. 
A glükóz-oxidáz (GOD) a glükózt glükonsavvá és hidrogén-peroxiddá alakítja. A 
reakcióban keletkező hidrogén-peroxid (H2O2) 4-amino-antipirinnel és p-
hidroxibenzén-szulfonáttal peroxidáz (POD) jelenlétében quinoneimint képez, 
amely egy színképző oxidációs termék (Trinder-féle indikátor reakció). A színes 
komplexnek 505 nm-en adszorpciós maximuma van, amely spektrofotometriásan 
mérhető. Az abszorbancia növekedés arányos a minta glükóz koncentrációjával. 
 
4.7.10  A triglicerid koncentráció meghatározása 
 
A triglicerid koncentrációt a vérplazmában enzimatikus, kolorimetriás módszeren 
alapuló reagens készlettel (Diagnosticum Rt., Budapest) mértem. 
A trigliceridet a lipoprotein-lipáz glicerinre és zsírsavakra bontja. A glicerint a gli-
cerin-kináz foszforilálja ATP és Mg++ ionok jelenlétében. A keletkezett glicerin-3- 
foszfátot a glicerin-3-foszfát-oxidáz molekuláris oxigén jelenlétében oxidálja. A 
felszabaduló hidrogén-peroxid peroxidáz enzim jelenlétében, fenol származék és 4-
aminoantipirin indikátor reakcióval színes terméket ad, amely 505 nm-en mérhető. 
 
4.7.11 Az E-vitamin koncentráció mérése 
 
Az E-vitamin koncentrációt a vérplazmában és a májmintákban vizsgáltam. A mé-
réseket a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar Állatélettani 
és Takarmányozástani Tanszéken végezték HPLC technikával McMurray et al. 
(1980) módszere szerint. 
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4.7.12 Az aszkorbinsav-koncentráció meghatározása 
 
Az aszkorbinsav-koncentrációt a vérplazmában és a májmintákban mértem. 
A módszer azon az elven alapszik, hogy az aszkorbinsav réz (CuCl2) hatására 
dehidro-aszkorbinsavvá és diketogulonsavvá oxidálódik. Az oxidált metabolit hatá-
sára a 2,4-dinitrofenil hidrazin átalakul bis-2,4-dinitrofenol hidrazonná, amely erő-
sen savanyú közegben átalakuláson megy át. Ennek eredményeképpen 520 nm-en 
adszorpciós maximumot mutató fotometriásan mérhető narancsvörös színű komp-
lex jön létre. A reakció tiourea jelenlétében enyhén redukáló közegben megy végbe 
(Omaye et al., 1979). 
 
4.8 Matematikai és statisztikai módszerek 
 
A vizsgálatok eredményeiből minden kísérlet esetében a kísérleti csoportokon, 
azon belül pedig az egyes mintavételi időpontokban vett minták eredményeinek a 
számtani átlag és szórás (S.D.) értékeit számítottam az egyes mérési paraméterek 
esetében. 
A hemagglutinációs vizsgálat eredményeinek értékeléséhez a vizsgált minták ellen-
anyagválaszát az adott csoport átlagos titer értékével (az egyedi vérsavók HAG-
titerének mértani átlagával) értékeltem. Utóbbit a statisztikai értékelés érdekében 
log2 értékben fejeztem ki. 
Az egyes paraméterek esetében kapott számtani középértékeket összevetve értékel-
tem statisztikailag a vizsgálatok eredményeit. A szignifikancia-szintek megállapítá-
sához minden esetben a Duncan’s multiple range tesztet alkalmaztam. 
 
A szignifikancia-szinteket minden esetben a következőképpen jelöltem: 

a-b: P< 0,05; a-c: P<0,01; a-d: P<0,001; 
e-f: P<0,05; g-h: P<0,01; i-j: P<0,001; 
k-l: P<0,05; m-n: P<0,01; o-p: P<0,001; 

 
Amennyiben szignifikáns eltérés nem található az adott eredmények között, akkor 
azt a jelölések hiánya jelzi. 
A statisztikai számításokhoz MS Excel 7.0 illetve Statistica 4.0 szoftvereket hasz-
náltam. 
 
4.9 Kísérleti elrendezés 
 
A mintavételi időpontokban minden alkalommal az állatok exterminálását követően 
vér, illetve post mortem szövetmintákat vettem. 
Az állatok takarmányozása minden esetben – az általánosan alkalmazott technoló-
giákat modellezendő – kereskedelmi forgalomban kapható teljes értékű keverékta-
karmánnyal történt. 
Ivóvíz folyamatosan az állatok rendelkezésére állt. 
Antioxidáns (E-vitamin és szelén) kiegészítésként Esvex Oral Solutio®-t alkalmaz-
tam (Dunavet-B Rt., Dunaföldvár) az állatok ivóvizébe adagolva, a gyártó által 
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ajánlott 1 ml/L ivóvíz mennyiségben. Az átlagos napi szárazanyag felvétel alapján 
számított ivóvízfogyasztás, továbbá a készítmény hatóanyag-tartalma alapján átla-
gosan 10,5 mg/állat/nap E-vitamin, illetve 0,045 mg/állat/nap szelén többlet jutott 
az állatok szervezetébe. 
A vakcinázások alkalmával attenuált baromfipestis elleni vakcinát alkalmaztam 
(Nobilis ND Clone 30®, Intervet, Boxmeer), amelyet a technológiai ajánlások alap-
ján az állatok szemébe cseppentve adagoltam. 
A T-2 toxin megkötésére javasolt glükomannán alapú toxinkötő készítményt 
(Mycosorb®, Alltech) alkalmaztam, a gyártó által ajánlott 2g/kg mennyiségben. 
Az állatokat ketreces tartásmódban helyeztem el az 1-5. kísérletben, illetve mély-
almos tartásban tartottam a 6. kísérletben. 
A kísérleti időszak alatt minden esetben folyamatos megvilágítás mellett tartottuk 
az állatokat. 
 
1. kísérlet Kísérletesen előidézett tisztított T-2 toxinnal végzett terhelés, valamint 

antioxidáns kiegészítés hatása TETRA H tojóhibridek lipidperoxid és 
antioxidáns státuszára  

 
A kísérlethez 65 darab TETRA H hibrid kakast a 18. életnapon állítottam kísérlet-
be. 
A takarmányt tisztított T-2 toxinnal (Sigma, St. Louis) szennyeztük 
2 mg/kg mennyiségben. 
Az állatokat véletlenszerűen 4 csoportra osztottuk. A kontroll (K) csoport (n=20) 
kontroll takarmányt és ivóvizet kapott. A 2. (T) csoport (n=15) 2 mg/kg mennyisé-
gű toxinnal szennyezett takarmányt és ivóvizet, a 3. (EK) csoport (n=15) a kontroll 
takarmány mellett ivóvízben E-vitamin+szelén kiegészítést kaptak 1 ml/liter meny-
nyiségben. A 4. (ET) csoport (n=15) 2 mg/kg mennyiségű toxinnal szennyezett 
takarmányt és ivóvízben E-vitamin+szelén kiegészítést (1 ml/L) kaptak. 
 

4.3. táblázat Kísérleti elrendezés: 1. kísérlet 
 

sorszám jelölés T-2 toxin E-vitamin+szelén 
1. K - - 
2. T + - 
3. EK - + 
4. ET + + 

 
 
A kísérleti időszak (12 nap) során mértem a – kontroll és toxinnal kezelt – takar-
mányok T-2 toxin tartalmát, amely 0,23 illetve 2,12 mg/kg mennyiségű volt, így a 
célzott mennyiségnek lényegében megfelelő volt. 
A mintavételek az 0., 3., 7. és a 12. napon történtek. 
A mintavételi időpontokban minden alkalommal 5-5 állatot extermináltam, ame-
lyekből vér, illetve post mortem szövet – máj- és Fabricius-féle tömlő - mintákat 
vettem. 
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Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, májtömegét és a Fabricius-
féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a májhomogenizátumban mértem a 
GSH-koncentrációt, a GSHPx-aktivitást, a fehérje-koncentrációt és a MDA-
tartalmat. 
 
2. kísérlet Kísérletesen előidézett T-2 toxinnal és annak természetes eredetű 

metabolitjaival végzett terhelés, valamint antioxidáns és glükomannán 
kiegészítés hatása brojlercsirkék lipidperoxid és antioxidáns státuszára 

 
Ross 308 hibrid kakasokat 21 napos életkorban állítottuk kísérletbe. Az állatokat 
(n=75) 5 csoportba osztottuk. 
A takarmányt Fusarium trincitummal kukorica szubsztráton termeltetett T-2 toxin-
nal és annak természetes metabolitjaival szennyeztük 1 mg/kg mennyiségben. A 
természetes metabolitok közül HT-2, T-2 triol és T-2 tetraol volt kimutatható az 
eredeti extraktumban. A kontroll takarmányban nem volt kimutatható mennyiségű 
T-2 toxin- és metabolit- mennyiség, a toxinnal szennyezett takarmányban 0,877 
mg/kg mennyiségben mutattak ki T-2 toxint. Kimutatható volt még továbbá HT-2 
toxin 0,015 mg/kg mennyiségben. A T-2 triol és a T-2 tetraol mennyisége a kimu-
tathatósági határérték alatt volt, jelenlétüket viszont igazolja a koncentrált toxinké-
szítményben talált mennyiségük. Az E-vitamin+szelén kiegészítést (1 ml/liter ivó-
víz) és a glükomannán toxinkötő készítményt (2 g/kg takarmány) a gyártók által 
javasolt mennyiségben alkalmaztam. 
A mintavételek a 3. és 7. kísérleti napon történtek az állatok exterminációját köve-
tően. 
Az állatokat 5 csoportra osztottuk, mindegyik csoportban 15-15 állattal. A kontroll 
(K) csoport kontroll takarmányt és ivóvizet kapott. A toxinos (T) csoport toxinnal 
szennyezett takarmányt és ivóvizet kapott, míg az E-vitamin+szelén-toxinos (ET) 
csoport a toxinnal szennyezett takarmány mellett ivóvízben adagolt E-
vitamint+szelént is kapott. A toxinos-toxinkötős csoport (KT) takarmányába a to-
xin mellett glükomannán alapú toxinkötő készítményt adagoltunk, amely mellé 
ivóvizet kaptak az állatok. A toxint, E-vitamint+szelént és toxinkötőt is fogyasztó 
(EKT) csoport a toxinnal szennyezett és toxinkötővel kiegészített takarmányt, va-
lamint E-vitamint+szelént tartalmazó ivóvizet kapott. 
 

4.4. táblázat Kísérleti elrendezés: 2. kísérlet 
 

sorszám jelölés T-2 toxin E-vitamin+szelén toxinkötő 
1. K - - - 
2. T + - - 
3. ET + + - 
4. KT + - + 
5. EKT + + + 

K: kontroll, T: toxinterhelt, ET: E-vitamin+szelén kiegészítésben tészesült toxinterhelt, KT: toxin-
kötő + toxinterhelt, EKT: toxinkötő + E-vitamin+szelén kiegészítésben tészesült toxinterhelt 
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A mintavételi időpontokban, a 3. napon 5-5, a 7. napon 10-10 állatot 
extermináltam, amelyekből vér és post mortem szövet - máj-, lép- és Fabricius-féle 
tömlő - mintákat vettem. 
Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, máj- és lép, valamint a Fab-
ricius-féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, illetve a máj- és léphomogenizátumban 
mértem az MDA-, a GSH- és a fehérje-koncentrációt, továbbá a GSHPx-aktivitást. 
Meghatároztam továbbá a vérplazma aszkorbinsav-tartalmát. 
 
3. kísérlet Kísérletesen előidézett T-2 toxinnal és annak természetes eredetű 

metabolitjaival végzett terhelés hatása brojlercsirkék ismételt baromfi-
pestis elleni vakcinázást követő antitest termelésére, továbbá 
lipidperoxid és antioxidáns státuszára 

 
Ross 308 hibrid kakasokat 24 napos életkorban állítottuk kísérletbe. Az állatokat 
véletlenszerűen 4 csoportba osztottuk (n=65). 
A takarmányt Fusarium trincitummal termeltetett T-2 toxinnal és annak természe-
tes metabolitjaival szennyeztük 2 mg/kg mennyiségben. A természetes 
metabolitként HT-2 toxin, T-2 triol és T-2 tetraol volt található az extraktumban. 
A kontroll takarmányban nem volt kimutatható T-2 toxin- és metabolit mennyiség, 
a toxinnal szennyezett takarmányban viszont 2,05 mg/kg mennyiségben lehetett 
kimutatni a T-2 toxint, továbbá 0,045 mg/kg HT-2 toxint. 
A kontroll csoportban 20, a kísérleti csoportokban 15-15 állat volt. A kontroll (K) 
csoport kontroll, a toxinos (T) csoport toxinnal szennyezett takarmányt és ivóvizet 
kapott. A vakcinázott (V) csoport kontroll takarmányt és ivóvizet fogyasztott, 
emellett a kísérlet kezdetén a keltetőben történt vakcinázással azonos attenuált ba-
romfipestis vírust tartalmazó ismételt vakcinázásban részesült, míg a toxinterhelt és 
vakcinázott (VT) csoport toxinnal szennyezett takarmányt és vizet fogyasztott és 
emellett ismételt vakcinázásban is részesült. 
 

4.5. táblázat Kísérleti elrendezés: 3. kísérlet 
 

sorszám jelölés T-2 toxin Vakcinázás 
1. K - - 
2. T + - 
3. V - + 
4. VT + + 

K: kontroll, T: toxinterhelt, V: vakcinázott, VT: toxinterhelt+vakcinázott 
 
A mintavételek a 0., 3., 7., és a 14. kísérleti napon történtek. A mintavételi idő-
pontokban minden alkalommal 5-5 állatot extermináltam, amelyekből vér és post 
mortem szövet – máj-, lép-, vese- és Fabricius-féle tömlő - mintákat vettem. 
Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, máj- és lép, valamint a Fab-
ricius-féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
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A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj-, lép- és vesehomogenizátumban 
mértem a GSH-koncentrációt, a GSHPx-aktivitást, a fehérje-koncentrációt és a 
MDA-tartalmat. A vérplazmában és a májmintákban mértem továbbá az aszkorbin-
sav-tartalmat. 
A vérszérumban elvégeztem a vakcinázás hatékonyságát – antitest termelés mérté-
két - jelző hemagglutináció gátlási próbát. 
 
4. kísérlet Kísérletesen előidézett T-2 toxinnal és annak természetes eredetű 

metabolitjaival végzett terhelés, valamint antioxidáns kiegészítés hatása 
brojlercsirkék ismételt baromfipestis vakcinázást követő antitest terme-
lésére, továbbá lipidperoxid és antioxidáns státuszára 

 
Ross 308 hibrid kakasokat 22 napos életkorban állítottuk kísérletbe. Az állatokat 
véletlenszerűen 8 csoportba osztottuk (n=125). 
A takarmányt Fusarium trincitummal termeltetett T-2 toxinnal és annak természe-
tes metabolitjaival szennyeztük. Természetes metabolitként HT-2 toxin volt kimu-
tatható az eredeti extraktumból. 
A kontroll takarmányban nem volt kimutatható T-2 toxin- és metabolit-mennyiség, 
a toxinnal szennyezett takarmányban viszont 1,17 mg/kg mennyiségben lehetett 
kimutatni a T-2 toxint. Továbbá kimutatható volt még HT-2 toxin 0,020 mg/kg 
mennyiségben. A T-2 triol és a T-2 tetraol mennyisége a kimutathatósági határérték 
alatt volt, jelenlétüket viszont igazolja a koncentrált toxinkészítményben talált 
mennyiségük. 
Az állatokat 8 csoportra osztottuk, a kontroll csoportban 20, a kísérleti csoportok-
ban pedig 15-15 állatot vizsgáltunk az alábbi elrendezésben (4.7 táblázat). 
A mintavételek a 0., 3., 7., és a 14. kísérleti napon történtek. A mintavételi idő-
pontokban minden alkalommal 5-5 állatot extermináltam, amelyekből vér és post 
mortem szövet – máj-, lép-, vese- és Fabricius-féle tömlő - mintákat vettem. 
 

4.6. táblázat: A 4. kísérlet elrendezése az egyes kezelések szerint 
 

Sorszám Jelölés Takarmány Vakcinázás E-vitamin+szelén 
kontroll: -
toxinos: + 

részesült+ 
nem részesült:- 

részesült+ 
nem részesült:- 

1. K - - - 
2. T + - - 
3. E - - + 
4. V - + - 
5. ET + - + 
6. EV - + + 
7. VT + + - 
8. ETV + + + 

K: kontroll, T: toxinterhelt, V: vakcinázott, E: E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült 
 
Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, a máj, a lép, valamint a 
Fabricius-féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
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A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, illetve a máj-, lép- és 
vesehomogenizátumban mértem a GSH-koncentrációt, a GSHPx-aktivitást, a fehér-
je-koncentrációt és a MDA-tartalmat. A vérplazmában és a májmintákban mértem 
továbbá az aszkorbinsav-tartalmat. 
A vérszérummal elvégeztem a vakcinázás hatékonyságát jelző hemagglutináció 
gátlási próbát. 
A Fabricius-féle tömlő mintákból szövettani metszeteket készítettem. 
 
5. kísérlet Kísérletesen előidézett T-2 toxinnal és annak természetes eredetű 

metabolitjaival nagy dózisban végzett terhelés, valamint antioxidáns ki-
egészítés hatása brojlercsirkék ismételt baromfipestis vakcinázást köve-
tő antitest termelésére, továbbá lipidperoxid és antioxidáns státuszára 

 
Ross 308 hibrid kakasokat 26 napos életkorban állítottuk kísérletbe. Az állatokat 
véletlenszerűen 8 csoportba osztottuk (n=40). 
A takarmányt Fusarium trincinctummal termeltetett T-2 toxinnal szennyeztük. 
A kontroll takarmányban nem volt kimutatható T-2 toxin- és metabolit-mennyiség, 
a toxinnal szennyezett takarmányban viszont 4,481 mg/kg mennyiségben lehetett 
kimutatni a T-2 toxint. Kimutatható volt még továbbá HT-2 toxin is 0,035 mg/kg 
mennyiségben. A T-2 triol és a T-2 tetraol mennyisége a kimutathatósági határérték 
alatt volt, jelenlétüket viszont igazolja a koncentrált toxinkészítményben talált 
mennyiségük 
Az egyes kísérleti csoportokban 5-5 állatot vizsgáltunk. A kísérleti csoportok anti-
oxidáns kezelésben, vakcinázásban, illetve toxinterhelésben részesültek. A kezelé-
seket a korábban ismertetett kísérletekben leírtakkal megegyező módon és mérték-
ben végeztem, amely kezelések kombinációit a 4.8 táblázat mutatja be. 
A mintavételek a 0., 3., 7., és a 14. kísérleti napon történtek. A 0., 3. és 7. napon 
minden állattól vérmintát vettünk a szárnyvénából (v. cubitalis) hemagglutinációs 
gátlási próba elvégzésére. A 14. napon minden állatot extermináltam, amelyekből 
vér- és post mortem szövet – máj-, lép-, vese- és Fabricius-féle tömlő - mintákat 
vettem. 
 

4.7. táblázat Az 5. kísérlet elrendezése kezelések szerint 
 

Sorszám Jelölés Takarmány Vakcinázás E-vitamin+szelén 
kontroll: -
toxinos: + 

részesült+ 
nem részesült:- 

részesült+ 
nem részesült:- 

1. K - - - 
2. T + - - 
3. E - - + 
4. V - + - 
5. ET + - + 
6. EV - + + 
7. VT + + - 
8. ETV + + + 

K: kontroll, T: toxinterhelt, V: vakcinázott, E: E-vitaminnal+szelénnel kiegészített  
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Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, máj- és lép, valamint a Fab-
ricius-féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj-, lép- és vesehomogenizátumban 
mértem a GSH-koncentrációt, a GSHPx-aktivitást, a fehérje-koncentrációt és a 
MDA-tartalmat. A vérplazmában és a májmintákban mértem továbbá az aszkorbin-
sav-tartalmat. A vérszérumban elvégeztem a vakcinázás hatékonyságát jelző 
hemagglutináció gátlási próbát. 
A Fabricius-féle tömlő mintákat hisztológiai vizsgálatnak vetettem alá, szövettani 
metszeteket készítettem, amelyeket mikroszkópos megfigyelés alapján értékeltem. 
 
6. kísérlet Kísérletesen előidézett T-2 toxinnal és annak természetes eredetű 

metabolitjaival végzett hosszan tartó alacsony dózisú terhelés hatása 
brojlercsirkék termelési paramétereire, továbbá lipidperoxid és antioxi-
dáns státuszára 

 
Az állatokat (Ross 308 hibrid kakasok) napos korban állítottuk kísérletbe. Az álla-
tok 2 csoportban vettek részt a kísérletben (n=20). A kontroll (K) csoport kereske-
delmi forgalomban kapható tápot fogyasztott a nevelési fázisoknak megfelelően. A 
toxinterhelt (T) csoport a kontrollal megegyező tápot fogyasztotta, azonban az ete-
tést megelőzően a tápba T-2 toxint és annak metabolitjait kevertük. 
A takarmányt Fusarium trincinctummal termeltetett T-2 toxinnal szennyeztük. 
A kontroll takarmányokban (indító és befejező) nem volt kimutatható T-2 toxin- és 
metabolit-mennyiség, a toxinnal szennyezett takarmányokban viszont 1,04 mg/kg 
(indító), illetve 0,012 mg/kg (befejező) mennyiségben lehetett kimutatni a T-2 to-
xint. Emellett HT-2 toxin is kimutatható volt az indító tápban 0,489 mg/kg, a befe-
jező tápban pedig 0,016 mg/kg mennyiségben. 
A mintavételek a tápváltáskor (3. héten – 21. nap) és a nevelési időszak végén (6. 
héten – 39. nap) történtek. A mintavételi időpontokban minden állattól vérmintát 
vettünk az állatok exterminálásával. A továbbiakban post mortem szövet – máj-, 
lép-, vese- és Fabricius-féle tömlő - mintákat vettem. 
Mértem az állatok testtömegét, takarmányfogyasztását, máj- és lép, valamint a Fab-
ricius-féle tömlő tömegét. 
Feljegyeztem a kórboncolás folyamán tett megfigyeléseket. 
A vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj-, lép- és vesehomogenizátumban 
mértem a GSH-koncentrációt, a GSHPx-aktivitást, a fehérje-koncentrációt és a 
MDA-tartalmat. 
A vérplazmában mértem továbbá az AST, ALT és LDH aktivitást. 
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5 Eredmények 
 
5.1 1. kísérlet 
 
5.1.1 Termelési paraméterek 
 
Az állatok testtömege (5.1 táblázat) a kontroll (K) csoportban növekedett a legna-
gyobb, bár nem szignifikáns mértékben, még a kizárólag antioxidáns kiegészítés-
ben részesült (EK) csoporthoz viszonyítva is. 
 

5.1 táblázat: A termelési mutatók alakulása a kísérlet 0., 3., 7. és 12. napján 
 

  K T EK ET 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Tömegmérési eredmények (g) 

testtömeg 
(g) 

0 184 ±13,4             
3 240 ±28,9 236 ±29,9 227 ±24,9 233 ±14,8 
7 315 ±38,1 319 ±39,4 321 ±41,6 304 ±25,1 
12 446 ±42,0 415 ±52,7 428 ±25,0 387 ±14,4 

májtömeg 
(g) 

0 5,40 ±0,39             
3 7,95 ±1,10 8,06 ±0,76 7,89 ±0,92 8,09 ±1,00 
7 9,51 ±0,97 9,26 ±1,09 10,09 ±1,64 9,56 ±1,058 
12 11,71 ±1,57 11,59 ±1,82 11,62 ±1,18 12,30 ±0,76 

B.F. tömege 
(g) 

0 0,94 ±0,16             
3 1,24 ±0,30 1,18 ±0,33 1,20 ±0,19 1,11 ±0,19 
7 1,77 ±0,36 1,50 ±0,37 1,85 ±0,30 1,57 ±0,20 
12 2,09 ±0,36 2,16 ±0,80 2,16 ±0,40 1,93 ±0,37 

Relatív szervtömeg értékek (g/100g)

rel. májtömeg 
(g/100g) 

0 0,30 ±0,03             
3 0,33 ±0,02 0,35 ±0,05 0,35 ±0,05 0,35 ±0,03 
7 0,30 ±0,02 0,29 ±0,01 0,31 ±0,02 0,31 ±0,02 
12 0,26ac ±0,01 0,28abcd ±0,01 0,28abcd ±0,01 0,32bd ±0,03 

B.F.rel.tömege 
(g/100g) 

0 0,05 ±0,01             
3 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 
7 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 
12 0,05 ±0,01 0,05 ±0,02 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 

a-b (K csoporthoz viszonyítva): P< 0,01; c-d (EK csoporthoz viszonyítva): P< 0,01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; EK: E-vitamin+szelén kiegészítés; ET: toxinterhelt+ 
E-vitamin+szelén kiegészítés; 

 
A máj és a Fabricius-féle tömlő abszolút tömege szignifikáns mértékben a keze-
lési idő alatt nem tért el az egyes csoportok között. 
A relatív májtömeg (g/100g testtömeg) a kontroll (K) csoporthoz viszonyítva 
szignifikáns mértékben nagyobb volt a kezelés 12. napján történt mintavételkor az 
antioxidáns kiegészítés mellett toxinterhelésben is részesült (ET) csoportban, míg 
az antioxidáns kiegészítésben részesült kontroll (EK) csoporthoz viszonyítva szin-
tén csak az antioxidáns kiegészítés mellett toxinterhelésben is részesült (ET) cso-
port egyedeinek relatív májtömege mutatott szignifikáns eltérést. 
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A Fabricius-féle tömlő relatív tömegét tekintve (g/100g testtömeg) a kísérleti 
időszak 3. napján az antioxidáns kiegészítés még nem fejtett ki hatást a toxinterhe-
lés mellett. A 7. naptól kezdődően azonban a kísérleti időszak végéig a T-2 toxin-
nal terhelt (T) csoportban tendenciaszerűen, bár a nagy egyedi variancia miatt nem 
szignifikáns mértékben, kisebb volt a többi csoporthoz viszonyítva.  
 
Az egyes csoportok takarmányfogyasztása nem tért el – nem volt kimutatható a T-2 
toxin takarmány-visszautasításban megnyilvánuló hatása. 
A takarmányértékesítés a kísérlet 7. napjára a T-2 toxin terhelés (T) hatására némi-
leg javult, ezt követően azonban jelentős mértékben romlott. A toxinterhelés azon-
ban antioxidáns kiegészítéssel kombinálva (ET) negatívan befolyásolta a takar-
mányértékesítést, különösen a kísérleti időszak második szakaszában. Az antioxi-
dáns kiegészítésben részesült kontroll csoportban úgy a kezdeti (3. nap), mint azt 
követő szakaszban (12. nap), az abszolút kontroll csoporthoz viszonyított gyenge 
takarmány értékesítés volt meg- figyelhető. 
 
5.1.2 Klinikai tünetek 
 
Az állatok a vizsgálat folyamán klinikai tünetekben nem mutatták a szak-
irodalomban fellelhető T-2 toxin által okozott káros hatásokat. 
 
5.1.3 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.1.3.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
A lipidperoxid státuszt jelző MDA-tartalom (5.2 táblázat) a vérplazmában a kont-
roll (K), a toxinterhelt (T), illetve az antioxidáns kezelésben részesült (EK) csopor-
tokban, bár eltérő mértékben, azonban szignifikánsan magasabb értéket mutattak a 
toxinterhelés mellett antioxidáns kiegészítésben is részesült (ET) csoporthoz viszo-
nyítva (K, T: P<0,05; EK: P<0,01). A későbbi mintavételi időpontokban viszont 
ezek az értékek (T, EK) meglepő módon, alacsonyabbak voltak a kontroll (K) cso-
porthoz viszonyítva. 
A vvs-hemolizátumban a toxinterhelés (T) hatására a kezelés 3. és 7. napján a 
többi csoporthoz képest magasabb volt az MDA-tartalom. Az antioxidáns kiegészí-
tésben részesült kontroll (EK) csoport esetében pedig jelentősen alacsonyabb érté-
ket mértem a többi csoporthoz viszonyítva. Lényegesnek ítélhető, hogy mindhárom 
mintavételi időpontban ugyanazon csoportok között volt megfigyelhető szignifi-
káns különbség, jóllehet ezek szintje az egyes mintavételi időpontokban eltérő volt. 
A máj homogenizátumban az MDA-koncentráció az antioxidáns kiegészítésben 
részesült kontroll (EK) csoportot kivéve minden csoportnál mérsékelten csökkenő, 
majd növekvő tendenciát mutatott a kísérleti időszak alatt, a különbségek azonban 
egyik kezelés hatására sem voltak szignifikáns mértékűek. Látható továbbá, hogy a 
toxinterhelés mellett antioxidáns kiegészítésben is részesült (ET) csoportnál volt a 
legkisebb mértékű a növekedés a kísérleti időszak 7. és 12. napja között, tehát a 
toxinterhelés ezen paraméter tekintetében nem okozott eltérést. 
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5.2 táblázat: MDA-koncentráció változása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj 
homogenizátumban 

 
MDA  K T EK ET 

 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(nM/ml) 

0 6,75 ±3,79             
3 4,01b ±1,51 3,59b ±0,71 6,12c ±3,22 0,51a ±0,27 
7 3,25 ±2,58 3,00 ±0,66 2,64 ±0,21 0,77 ±0,44 
12 4,81 ±0,69 3,31 ±1,46 2,26 ±2,16 2,09 ±2,03 

vvs-hemolizátum 
(nM/ml) 

0 8,75 ±2,63             
3 13,20c ±0,93 14,93d ±1,61 9,06a ±1,97 12,38c ±1,12 
7 10,64b ±1,10 13,18c ±2,85 6,94a ±1,45 12,57c ±0,62 
12 14,02b ±2,03 11,99b ±3,31 8,01a ±2,39 13,10b ±2,16 

máj-
homogenizátum 

(µM/g) 

0 8,71 ±2,56   
3 6,91 ±2,59 8,32 ±3,00 7,92 ±2,68 9,34 ±1,43 
7 6,69 ±2,49 8,02 ±3,06 7,11 ±4,55 9,19 ±3,67 
12 11,83 ±2,81 10,31 ±7,05 6,89 ±3,08 9,70 ±3,12 

a-b: P< 0,05; a-c: P<0,01; a-d: P<0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; EK: E-vitamin+szelén kiegészítés; ET: toxinterhelt+ 
E-vitamin+szelén kiegészítés; 

 
5.1.3.2 A redukált glutation-koncentráció 
 
A redukált glutation-koncentráció értéke (5.3 táblázat) a vérplazmában szignifi-
káns mértékben – bár eltérő szinten – kisebb volt az antioxidáns kiegészítéssel tár-
sult T-2 toxin terhelés (ET) hatására a többi csoporthoz képest. Az eredmények 
alapján elmondható, hogy a toxinterhelés csökkentette a GSH szintet, és ezt az álta-
lunk alkalmazott antioxidáns kiegészítés lényegében nem befolyásolta. 
 

5.3 táblázat: A GSH-koncentráció alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj 
homogenizátumban 

 
GSH  K T EK ET 

µM/g feh. nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 

0 8,16 ±1,66             
3 7,30b ±1,67 8,35 ±1,93 8,34b ±1,69 5,11a ±0,32 
7 8,86b ±2,77 9,35b ±1,58 8,67c ±1,46 5,21a ±1,02 
12 8,97b ±0,80 9,19b ±1,27 8,50c ±2,71 5,29a ±1,38 

vvs-hemo- 
lizátum 

0 6,88 ±4,65             
3 6,92 ±2,37 7,23 ±4,78 9,28 ±1,81 8,85 ±1,88 
7 9,41 ±4,02 8,55 ±4,43 12,22 ±4,74 9,30 ±0,75 
12 9,10 ±2,84 9,96 ±3,83 10,42 ±5,15 11,04 ±3,54 

máj ho-
mogenizá- 

tum 

0 3,05 ±0,54             
3 2,71 ±0,37 2,81 ±0,30 2,76 ±0,27 2,78 ±0,24 
7 2,62 ±0,24 2,99 ±0,55 2,66 ±0,52 2,83 ±0,25 
14 2,26 ±0,45 2,11 ±0,66 2,13 ±0,36 2,10 ±0,91 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; EK: E-vitamin+szelén kiegészítés; ET: toxinterhelt + 
E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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A vvs-hemolizátumban szignifikáns mértékű változások egyetlen kezelés esetében 
sem voltak mérhetőek. A kísérleti csoportokban a 3. és a 12. napon mért értékek 
felülmúlták ugyan az azonos napon mért kontroll (K) értékeket, de ez az eltérés 
nem volt szignifikáns mértékű. Megfigyelhető volt továbbá  a vizsgálat teljes idő-
tartamát tekintve növekvő tendencia is minden kísérleti csoportban. 
A máj homogenizátum redukált glutation tartalma a vvs-hemolizátumhoz hason-
lóan szintén nem változott jelentősen, szignifikáns eltérést egyetlen esetben sem 
lehetett megfigyelni, sem azonos időpontban a csoportok, sem az egyes mintavételi 
időpontokban azonos csoportnál mért értékek között. 
 
5.1.3.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A glutation-peroxidáz aktivitás (5.4. táblázat) a vérplazmában a T-2 toxin terhelés 
hatására a kezelés 3. napján nagyobb volt úgy az antioxidáns kiegészítés nélküli 
(T), mint a kiegészített (ET) csoportokban a kontroll (K), illetve saját kontroll (EK) 
csoportjaikhoz viszonyítva (K-T; EK-ET). Az antioxidáns kiegészítés, amennyiben 
az T-2 toxinterheléssel társult, jelentősen nagyobb aktivitás értéket eredményezett, 
mint az egyes kezelések külön-külön. A csak T-2 toxinnal terhelt csoportnál a 
GSHPx-aktivitás kezdeti, 3. napon mért magas értéke drasztikusan csökkent, míg a 
csak E-vitamin és szelén kiegészítésben részesült csoportnál ezzel ellentétes ten-
dencia figyelhető meg. Az eredmények azonban a kontroll (K) csoportban megfi-
gyelhető rendkívül nagy variancia miatt nem értékelhetők. 
A vvs-hemolizátumban tendencia-szerűen csoporton belül csökkenést csak önma-
gában a T-2 toxin terhelés idézett elő a kezelési időszak végéig, bár közel sem volt 
megfigyelhető olyan intenzív változás, mint a vérplazma esetében. Szignifikáns 
eltérés egyik mintavételi időpontban sem volt az egyes csoportok között. 
 

5.4 táblázat: GSHPx-aktivitás alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban és a máj 
homogenizátumban 

 
GSHPx  K T EK ET 
E/g feh. nap átlag szórás átlag Szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 

0 3,32 ±3,59             
3 1,89a ±1,71 8,79bh ±4,74 2,37g ±3,99 11,67ch ±0,66 
7 4,10b ±3,13 4,10b ±4,88 5,90b ±2,53 12,03a ±2,13 
12 11,07a ±2,28 1,25dg ±1,99 7,13bh ±4,02 11,24h ±2,29 

vvs-
hemolizátum 

0 4,97 ±2,15             
3 4,98 ±1,03 7,04 ±2,44 4,76 ±0,33 5,35 ±0,97 
7 4,71 ±2,00 5,77 ±1,56 5,35 ±0,59 6,01 ±0,64 
12 6,85 ±1,18 4,83 ±0,96 4,20 ±0,88 6,34 ±2,33 

máj- 
homogeni-

zátum  

0 2,01 ±0,53             
3 1,68b ±0,19 1,83b ±0,39 2,33a ±0,19 2,13 ±0,26 
7 1,64 ±0,36 1,82 ±0,36 2,29 ±0,35 2,06 ±0,50 
12 1,61 ±0,52 2,23 ±0,24 1,50 ±0,43 1,71 ±0,68 

a-b: P< 0,05; a-c: P<0,01; a-d: P<0,001; g-h: P<0,01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; EK: E-vitamin+szelén kiegészítés; ET: toxinterhelt+ 
E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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A máj homogenizátumban a kontroll csoport GSHPx-aktivitása a kísérlet során – 
3., 7. és 12. napok értékeit tekintve – nem változott számottevően. A kezelt csopor-
tok GSHPx-aktivitásában ennek ellenére voltak minimális eltérések. A csak T-2 
toxinnal kezelt csoportban meglepő módon a kezdeti értékhez képest emelkedett, 
míg a másik két kísérleti (EK és ET) csoportban csökkent az aktivitás szintje. 
A T-2 toxin terhelés hatására az antioxidáns kiegészítésben részesült kontroll (EK), 
illetve a kontroll (K) csoporthoz képest a 3. napon szignifikánsan alacsonyabb érté-
keket mértem (P<0,05). A kísérleti időszak végére ez a tendencia megváltozott, 
mivel a toxin-terhelt (T) csoportban mértem a legmagasabb enzim aktivitás értéket.  

 
5.1.4 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
A variancia-analízis eredményekből látható a mért paraméterek tekintetében a kí-
sérlet során alkalmazott kezelések összhatása (2. melléklet – 1. táblázat). 

A következőkben felsorolt esetekben megfigyelhető szignifikáns értékek mutatják 
ezen paraméterek jelzőértékét T-2 toxin terhelés és/vagy  
E-vitamin+szelén kiegészítés során. 
 

− a máj relatív tömeg (12. nap; P<0,001), 
− a vérplazma GSH (3., 7. 12. nap; P<0,05; P<0,01; P<0,01;), 
− a vérplazma GSHPx (3., 7. 12. nap; P<0,001; P<0,01; P<0,001), 
− a vérplazma MDA (3. nap; P<0,01), 
− a vörösvérsejt-hemolizátum GSHPx (12. nap; P<0,05), 
− a vörösvérsejt-hemolizátum MDA (3., 7., 12. nap; P<0,001; P<0,001; 

P<0,01), 
− a máj GSHPx (3. nap; P<0,01) 

A variancia-analízist elvégeztem az egyes (kontroll és kísérleti) csoportokon belül 
– az egyes mintavételi időpontokban kapott eredmények össze-hasonlításával is (2. 
melléklet – 2. táblázat). 
Ez alapján a biokémiai paramétereket tekintve az E-vitamin és szelén kiegészítés-
ben is részesült toxinterhelt (ET; 4.) csoportban öt vizsgált paraméter tekintetében 
voltak szignifikáns mértékű változások: 
 

− Vérplazma GSH (ET: P<0,01) 
− Vérplazma GSHPx (K, ET: P<0,001) 
− Vérplazma MDA (T: P<0,05; ET: P<0,01) 
− Vvs-hemolizátum MDA (K: P<0,01; T: P<0,05; ET: P<0,01) 
− Máj GSH (EK: P<0,05) 
− Máj GSHPx (EK: P<0,05) 
− Máj MDA (K: P<0,01; T: P<0,01; EK: P<0,01; ET: P<0,05) 

 
A máj homogenizátum MDA-tartalma minden csoportban az egyes mintavételi 
időpontok között szignifikáns eltérést mutatott. 
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5.1.5 Megbeszélés 
 
A T-2 toxin hatását önmagában, illetve antioxidáns kiegészítéssel kombináltan 
vizsgálva a takarmányfogyasztás tekintetében nem mutatták a T-2 toxin takarmány-
visszautasításban megnyilvánuló hatását. A kísérleti időszak második szakaszában 
az E-vitamin és/vagy szelén többlet adagolás egyidejű toxinterhelés mellett (ET) 
negatívan befolyásolta a takarmány-értékesítést a toxinterhelt (T) csoporthoz ké-
pest. Ezt a feltevést támasztják alá a csak antioxidáns kiegészítésben részesült cso-
port eredményei is. 
Az észlelt változások az egyes vizsgált paraméterek tekintetében arra utalnak, hogy 
a T-2 toxin kedvezőtlen hatásait az antioxidáns kiegészítés  
(E-vitamin+szelén) mérsékli ugyan, de teljes mértékben nem szünteti meg. Egyes 
korábbi irodalmi adatokkal ellentétben (Surai et al., 1999) a T-2 toxin 
lipidperoxidációt fokozó hatása a vérplazmában nem volt kimutatható, vélhetően 
azért, mert a természetes metabolitokat nem tartalmazó, kémiailag tisztított T-2 
toxinnal, és a hivatkozott vizsgálatnál kisebb dózissal szennyezett takarmányt fo-
gyasztottak az állatok. 
Jelentős eltérést – csökkenés – találtunk viszont a vérplazma és a vvs-hemolizátum 
GSHPx-aktivitásában a T-2 toxinnal terhelt csoport esetében, amelynek hátterében 
a T-2 toxin fehérje-szintézist gátló hatása állhat (Ueno, 1968; Wei et al., 1974; 
Feinberg és McLaughlin, 1989; Holladay et al., 1995; Guerre et al., 2000). Ameny-
nyiben viszont az állatok a toxinterhelés mellett E-vitamin+szelén kiegészítésben is 
részesültek, úgy ez a csökkenés nem volt megfigyelhető sem a vérplazmában, sem 
a vvs-hemolizátumban. A T-2 toxin biokémiai szintű hatásainak mérséklésében az 
antioxidáns kiegészítés jelentős szerepet játszott, hiszen az E-vitamin antioxidáns-
ként molekuláris szinten az iniciáció és a propagáció lépéseit is támogatja a fehér-
jeszintézis során (Wei et al., 1974; Surai, 2002b). 
Eredményeim alapján tehát feltételezhető, hogy T-2 toxikózis esetén az alkalmazott 
antioxidáns kiegészítés, az alkalmazott dózisban, hatékony lehet a T-2 toxin által 
károsított folyamatok normalizálásában. A toxinterhelés hatására a máj-
homogenizátumban kimutatott növekedés viszont korábbi vizsgálatok eredményeit 
megerősítve (Mézes et al., 1998) fokozott szabadgyök képződésre utal. 
A vörösvérsejt-hemolizátum GSH-tartalma minden kísérleti csoportban felülmúlta 
a kezdeti (0. és 3. nap) kontroll csoportban mért értéket, amelynek pontos magya-
rázata jelen vizsgálat eredményei alapján nem adható. A toxinterhelt csoport kivé-
telével a GSH-tartalom a vvs-hemolizátumban emellett annak ellenére növekedett, 
hogy mérsékelt emelkedés a GSHPx-aktivitásban is kimutatható volt, amely vi-
szont feltehetően a GSH fokozott oxidációjával is együtt jár. 
A máj GSH-tartalma minden kísérleti csoportban, a kezeléstől függetlenül,  csök-
kenő tendenciát mutatott a kezdeti értékekhez viszonyítva. 
A kísérlet eredményeiből összefoglalóan tehát az a következtetés vonható le, hogy 
a tisztított T-2 toxin az alkalmazott dózisban klinikai tüneteket nem okozott és az 
antioxidáns rendszer vizsgált paramétereit is csak esetenként, de nem jelentős mér-
tékben befolyásolta. 
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5.2 2. kísérlet 
 
5.2.1 Termelési paraméterek 
 
Az elfogyasztott takarmány mennyiségét naponta regisztráltuk. A 7 napig tartó 
kísérlet során az egyes csoportok takarmány-fogyasztása között eltérést nem ta-
pasztaltunk. Mivel az állatok testtömege a vizsgálat alatt a kontroll (K) értékektől 
egyik kezelés hatására sem tért el szignifikáns mértékben, így elmondható, hogy a 
T-2 toxin terhelés antioxidáns, illetve toxinkötő készítménnyel kiegészítve nem 
befolyásolta a takarmányértékesítést. 
Meglepő módon az állatok testtömege (5.5 táblázat) a toxinterhelt csoportban nö-
vekedett tendenciaszerűen a legnagyobb mértékben, illetve a legkisebb testtömeg 
abban a csoportban volt megfigyelhető, amely a toxinterhelés mellett toxinkötő 
készítményt tartalmazó takarmányt fogyasztott. 
 

5.5 táblázat: Az egyes termelési mutatók alakulása a kísérlet 3. és 7. napján 
 

 
 

K T ET KT EKT 
  átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Test- és szervtömeg mérési eredmények (g) 

test 
0 418 ±27,6   
3 596 ±38,5 656 ±73,3 604 ±85,6 630 ±40,0 650 ±71,8 
7 794 ±38,5 847 ±88,7 786 ±90,5 769 ±107 782 ±111,5 

máj 3 20,29 ±3,22 22,42 ±2,28 20,17 ±2,36 24,60 ±3,17 23,44 ±2,00 
7 26,64 ±4,160 27,67 ±2,33 27,16 ±4,89 26,34 ±4,28 27,50 ±3,49 

lép 3 0,73 ±0,12 0,86 ±0,24 0,68 ±0,14 0,74 ±0,16 0,76 ±0,19 
7 1,14 ±0,26 1,19 ±0,31 0,99 ±0,23 1,16 ±0,37 1,08 ±0,36 

B.F. 3 1,72 ±0,47 1,30 ±0,22 1,10 ±0,36 1,14 ±0,30 1,15 ±0,36 
7 2,11 ±0,87 1,88 ±0,85 1,79 ±0,46 1,51 ±0,42 1,71 ±0,58 

Relatív szervtömeg értékek (g/100g) 

máj 3 0,34 ±0,05 0,34 ±0,02 0,34 ±0,04 0,39 ±0,04 0,36 ±0,03 
7 0,34 ±0,03 0,33 ±0,03 0,35 ±0,04 0,34 ±0,02 0,36 ±0,05 

lép 3 0,01 ±0,003 0,01 ±0,003 0,01 ±0,002 0,01 ±0,002 0,01 ±0,002 
7 0,01 ±0,003 0,01 ±0,003 0,01 ±0,002 0,02 ±0,004 0,01 ±0,004 

B.F. 3 0,03a ±0,01 0,02b ±0,004 0,02ab ±0,004 0,02b ±0,004 0,02ab ±0,01 
7 0,03 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,005 0,02 ±0,01 

a-b: P<0,05; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt + E-vitamin+szelén; 
KT: toxinterhelt + mikotoxin-kötő; EKT: toxinterhelt + E-vitamin+szelén + mikotoxin-kötő; 
 
A máj abszolút tömege a kezelési időszak alatt a kontroll (K) csoporthoz viszo-
nyítva nem tért el. Megjegyzendő azonban, hogy a kezelési időszak alatt a máj ab-
szolút tömegének növekedése a legkisebb mértékű a toxinkötő készítményt is tar-
talmazó toxinterhelt (KT) csoportban volt. Ennek a hatásnak a magyarázata az le-
het, hogy ebben a csoportban a kísérlet 3. napján még nagy arányban találtunk né-
mileg elfajult agyagsárga májú állatokat, amely viszont a 7. napra jelentősen csök-
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kent. A máj relatív tömege a kísérleti időszak alatt egyik kezelt csoportban sem 
tért el szignifikáns mértékben. 
A Fabricius féle tömlő abszolút tömege szignifikáns mértékben a kezelési idő 
alatt nem tért el az egyes csoportok között, annak relatív tömege a 3. napon statisz-
tikailag igazolható, bár csak kismértékű, eltérést mutatott a toxinterhelt (T), illetve 
a toxinkötővel kiegészített takarmányt fogyasztó toxinterhelt (KT) csoportokban a 
kontroll csoporthoz viszonyítva. A kezelési időszak végén (7. nap) viszont ezek a 
különbségek a kontroll csoporthoz viszonyítva már nem voltak szignifikáns mérté-
kűek. 
A lép tömege sem abszolút, sem relatív tekintetben érdemben nem változott a kí-
sérleti időszak alatt egyik kezelés hatására sem. 
 
5.2.2 Klinikai tünetek, szervi elváltozások 
 

5.6 táblázat A kísérlet során megfigyelt klinikai tünetek és szervi elváltozások (megfigyelt esetek 
száma/összlétszám) 

 
Csoport Hasmenéses esetek Bélgyulladás Agyagsárga máj 

 3. nap 7. nap 3. nap 7. nap 3. nap 7. nap 
K 0/5 0/10 0/5 0/10 0/5 0/10 
T 5/5 10/10 0/5 6/10 5/5 10/10 

ET 0/5 2/10 0/5 1/10 0/5 2/10 
KT 0/5 0/10 0/5 2/10 4/5 4/10 

EKT 0/5 0/10 0/5 0/10 0/5 3/10 
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt + E-vitamin+szelén; 
KT: toxinterhelt + mikotoxin-kötő; EKT: toxinterhelt + E-vitamin+szelén + mikotoxin-
kötő; 

 
Az egyes mintavételekkor történt kórboncolás során figyelemmel kísértük az eset-
legesen fellelhető szervi elváltozásokat is. 
Az állatok a vizsgálat folyamán, az esetenként véres hasmenés kivételével, klinikai 
tünetekben nem mutatták a T-2 toxin hatását. Megfigyelhető volt ugyanakkor a 
toxinnal kezelt takarmányt fogyasztó állatoknál bélgyulladás és agyagsárga máj. 
 
5.2.3 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.2.3.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
A vérplazma MDA-tartalma (5.7 táblázat) mindkét mintavételi időpontban az EKT 
(E-vitamin+szelén+toxinkötő kiegészítés és egyidejűleg T-2 toxin terhelés) cso-
portban mutatta a legmagasabb értéket. Ez a különbség a kontroll (P<0,01), a csak 
toxinterhelt (P<0,01), illetve az E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült toxinter-
helt csoportok között szignifikáns mértékű volt (P<0,01), csakúgy, mint ahhoz a 
toxinterhelt csoporthoz viszonyítva, amelynek takarmányához toxinkötőt adagol-
tunk (P<0,05). Önmagában a csak a toxinterhelés, illetve az E-vitamin+szelén ki-
egészítés viszont nem befolyásolta az MDA-koncentrációt a kontroll csoporthoz 
viszonyítva. 
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A vörösvérsejt hemolizátumban sem a kísérlet 3., sem pedig a 7. napján nem le-
hetett a toxinterhelés szabadgyök képző hatását (MDA-szint emelkedés) kimutatni 
és ezt a tendenciát sem a toxinkötőt tartalmazó takarmány etetése, sem az E-
vitamin+szelén itatás nem befolyásolta. 
 

5.7 táblázat: MDA-koncentráció változása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj- és lép 
homogenizátumban  

 
MDA  K T ET KT EKT 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 
vérplazma 3 4,41c ±0,21 4,26cf ±0,18 4,08cf ±0,32 4,53e ±0,19 4,69a ±0,27 
(nM/ml) 7 4,13dj ±0,14 4,39dj ±0,35 4,16dj ±0,23 4,61a ±0,31 4,88i ±0,36 
vvs-hem. 3 6,34a ±0,65 6,02b ±0,60 5,34c ±0,12 5,21c ±0,21 5,22c ±0,17 
(nM/ml) 7 6,23a ±0,39 5,65 ±0,33 5,57b ±0,41 5,55 ±0,17 5,56b ±0,485 

máj-homog. 3 3,79 ±0,33 6,99 ±0,78 3,72 ±0,32 2,95 ±0,27 5,88 ±0,36 
(μM/g) 7 3,64 ±0,38 6,73 ±0,59 3,63 ±0,40 2,95 ±0,23 6,08 ±0,30 

lép-homog. 3 5,87 ±0,92 5,32 ±1,31 4,65 ±0,80 5,32 ±1,16 5,21 ±1,23 
(μM/g) 7 3,98 ±0,84 3,94 ±1,27 3,06 ±0,26 2,95 ±0,89 3,54 ±0,74 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P<0,001; e-f: P< 0,05; i-j: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt + E-vitamin+szelén; 
KT: toxinterhelt + mikotoxin-kötő; EKT: toxinterhelt + E-vitamin+szelén + mikotoxin-kötő; 

 
A máj-homogenizátumban statisztikailag igazolható, szignifikáns különbséget a  
lipidperoxidáció szintjét jelző MDA tartalomban nem lehetett kimutatni. Az MDA-
tartalom a toxinterhelt (T) csoportban volt tendenciaszerűen a legmagasabb mind-
két mintavételi időpontban, amelyet a mikotoxin kötő készítmény takarmányhoz 
való keverése nagyobb, míg az E-vitamin+szelén kiegészítés kisebb mértékben 
kompenzált. Meglepő módon az antioxidáns és toxinkötő kiegészítésben és toxin-
terhelésben (EKT) egyidejűleg részesült csoportban még tendenciaszerűen sem 
csökkent a lipidperoxidáció mértéke, az MDA szintje a toxinterhelt (T) csoportéhoz 
volt hasonló.  
A lép homogenizátumban statisztikailag igazolható, szignifikáns különb-séget – a 
máj homogenizátumhoz hasonlóan – nem lehetett kimutatni. Minden kísérleti cso-
portban csökkenő tendencia figyelhető meg a kísérlet időtartama alatt. Meglepő 
módon azonban, a vvs-hemolizátumhoz hasonlóan, a kontroll csoportban mértük a 
legmagasabb értékeket. 
 
5.2.3.2 A redukált glutation-koncentráció 
 
A redukált glutation-koncentráció értéke (5.8 táblázat) a vérplazmában a 3. napon 
szignifikáns mértékben magasabb volt (P<0,05) a kontroll csoporthoz képest azon 
toxinterhelt csoportban, amely E-vitamin + szelén kiegészítésben részesült (ET). A 
7. napon a kontroll csoporthoz képest csak az egyidejűleg antioxidáns és toxinkötő 
kezelésben és T-2 toxin terhelésben részesült (EKT) csoport mutatott szignifikáns 
eltérést (P<0,05). Ezen csoporttól a toxinkötőt tartalmazó takarmányt fogyasztó 
toxinterhelt (KT) csoport értékei tértek el szignifikáns mértékben (P<0,01). Érde-
kes módon csökkenő tendenciát csak ebben a csoportban lehetett kimutatni, a többi 
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kísérleti csoportban ezzel szemben növekvő tendencia volt megfigyelhető. A leg-
magasabb glutation-koncentráció értékeket az E-vitamin+szelén kiegészítést kapott 
toxinterhelt (ET), valamint az antioxidáns kiegészítés mellett toxinkötő vegyületet 
tartalmazó takarmányt fogyasztó és toxinterhelt  csoportokban mértem. A GSH 
koncentrációja azonban kisebb volt a csak  antioxidáns kiegészítéssel társult T-2 
toxin terhelés hatására. 
A vvs-hemolizátumban szignifikáns mértékű változások egyik kezelés esetében 
sem voltak mérhetőek. 
A máj- és lép homogenizátum GSH tartalma a vvs-hemolizátumhoz hasonlóan 
szintén nem változott jelentősen, szignifikáns eltérést nem lehetett megfigyelni sem 
azonos időpontban a csoportok, sem pedig az egyes mintavételi időpontokban azo-
nos csoportnál mért értékek között. 
 

5.8 táblázat: GSH-koncentráció alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj- és lép 
homogenizátumban 

 
GSH  K T ET KT EKT 
μM/g feh. nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag Szórás átlag szórás 

vér- 
plazma 

3 4,61a ±0,42 4,33 ±0,41 5,63b ±0,48 3,39 ±0,59 4,16 ±0,46 
7 4,73b ±1,03 5,25 ±0,99 6,85 ±0,69 3,64c ±0,91 6,90a ±2,26 

vvs-hemo-
lizátum 

3 14,67 ±2,93 13,55 ±1,53 14,22 ±1,05 14,71 ±2,23 14,09 ±2,79 
7 13,98 ±1,76 14,31 ±1,32 14,60 ±1,30 14,77 ±1,56 13,42 ±1,01 

máj-ho-
mogen.  

3 2,97 ±0,38 3,64 ±0,66 2,91 ±0,14 2,75 ±0,50 2,60 ±0,53 
7 2,44 ±0,46 2,76 ±0,40 2,42 ±0,29 2,72 ±0,56 2,69 ±0,62 

lép-homo-
genizátum 

3 2,77 ±0,09 2,66 ±0,14 2,39 ±0,30 2,34 ±0,40 2,66 ±0,55 
7 3,04 ±0,22 3,58 ±0,21 3,00 ±0,30 3,05 ±0,44 2,96 ±0,53 

a-b: P< 0.05; a-c: P<0.01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt + E-vitamin+szelén; 
KT: toxinterhelt + mikotoxin-kötő; EKT: toxinterhelt + E-vitamin+szelén + mikotoxin-kötő; 

 
5.2.3.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A glutation-peroxidáz aktivitás (5.9 táblázat) a vérplazmában a kontroll (K) cso-
port kivételével a kísérleti csoportokban a két mintavételi időpont között növekvő 
tendenciát mutatott. A 3. napon a kontroll (K), a toxinterhelt (T) és az egyidejűleg 
antioxidáns kiegészítésben részesült toxinterhelt (ET) csoportok a toxinkötőt is 
fogyasztó toxinterhelt (KT) csoporthoz képest, továbbá ugyanezen 3 csoport (K, T, 
ET) a mindhárom kezelésben részesült (EKT) csoporthoz viszonyítva mutattak 
szignifikáns különbséget (P<0,001). A 7. napon az EKT csoport a többi csoporthoz 
képest mutatott szignifikáns különbséget (P<0,001). Kiemelkedően magas értékek 
voltak megfigyelhetők a toxinkötőt tartalmazó takarmányt fogyasztó és egyidejűleg 
toxinterhelt csoportban mindkét mintavételi időpontban, amelyet az E-vitamin + 
szelén kiegészítés csak fokozott. 
A vvs-hemolizátumban tendenciák, illetve szignifikáns eltérés egyik mintavételi 
időpontban sem volt megfigyelhető az egyes csoportok között, csakúgy, mint a 
máj- és a lép homogenizátum esetében. 
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5.9 táblázat: GSHPx-aktivitás alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj- és lép 
homogenizátumban 

 
GSHPx  K T ET KT EKT 
E/g fehérje nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 3 3,40dj ±0,54 2,97dj ±0,65 3,48dj ±1,01 7,07a ±1,83 8,14i ±1,06 
7 3,34d ±0,76 3,17d ±0,54 3,92d ±0,42 7,68d ±2,16 11,60a ±2,99 

vvs-hemo-
lizátum 

3 7,01 ±1,31 6,35 ±0,99 5,11 ±0,72 7,33 ±1,60 6,95 ±0,96 
7 7,02 ±0,69 6,10 ±1,02 6,61 ±1,55 7,32 ±0,79 6,83 ±0,59 

máj- 
homogen. 

3 1,86 ±0,39 2,24 ±0,56 1,84 ±0,33 2,03 ±0,36 1,97 ±0,29 
7 1,89 ±0,60 2,17 ±0,38 1,71 ±0,33 2,08 ±0,26 2,11 ±0,22 

lép 
homogen. 

3 1,65 ±0,38 1,64 ±0,41 1,60 ±0,37 1,83 ±0,34 2,06 ±0,38 
7 3,24 ±0,28 2,62 ±0,87 2,91 ±0,83 1,88 ±0,87 2,48 ±1,15 

a-d: P< 0,001; i-j: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt + E-vitamin+szelén; 
KT: toxinterhelt + mikotoxin-kötő; EKT: toxinterhelt + E-vitamin+szelén + mikotoxin-kötő; 

 
5.2.4 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
Az ANOVA variancia-analízis eredményekből (3. melléklet – 1. táblázat) látható 
az egyes paraméterek tekintetében a kísérlet során alkalmazott kezelések összhatá-
sa. Az eredmények alapján elmondható, hogy főként a vérplazmában mért paramé-
terek esetében végbement változások tekinthetőek jelzőértékűeknek egy esetleges 
T-2 toxikózis esetén. 

− GSH (7. nap: P<0,01) 
− GSHPx (3. és 7. nap: P<0,001) 
− MDA (3. és 7. nap: P<0,001) 

 
A vörösvérsejt-hemolizátumban mért változások arra engednek következtetni, hogy 
a mért paraméterek esetében ez is jelzőértékű lehet, ám csekélyebb mértékben, 
mint a vérplazma. 

− GSHPx (3. nap: P<0,001; 7. nap: P<0,01) 
− MDA (3. nap: P<0,001) 

 
A szervek relatív tömegét tekintve kizárólag a Bursa Fabricii mutatott szignifikáns 
eltéréseket a 3. napon (P<0,05), ám a 7. napra ez a különbség csak tendenciaszerű 
volt. 
A vizsgált szövetekben mért paramétereknél megfigyelhető szignifikáns mértékű 
változások ezen paraméterek jelzőértékét mutatják a T-2 toxin terhelés, valamint az 
E-vitamin + szelén, illetve mikotoxin-kötővel történt kiegészítés hatására. 
 
A variancia-analízist elvégeztem az egyes (kontroll és kísérleti) csoportokon belül 
– az egyes mintavételi időpontokban kapott eredmények össze-hasonlításával is (3. 
melléklet – 2. táblázat). 
A szervek abszolút tömegének változásaiból jelentős következtetések nem vonha-
tók le, hiszen a bekövetkezett változások nagyobb mértékben adódhatnak az állatok 
növekedéséből, mint a kezelések hatásából. 
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Meglepő módon a lép homogenizátumban mért GSH-értékek szignifikáns különb-
séget (P<0,01) mutattak a toxinterhelt (T) és az E-vitamin és szelén kiegészítésben 
részesült toxinterhelt (ET) csoportokban. Emellett a vvs-hemolizátum MDA-
tartalma mutatott jelentősebb eltérést a mikotoxin-kötő készítményt tartalmazó ta-
karmányt fogyasztó és egyidejűleg toxinterhelt (KT) csoportban (P<0,05). 
 
5.2.5 Megbeszélés 
 
A T-2 toxin jól ismert hatása a Bursa Fabricii sorvadása (Gentry, 1982). Eredmé-
nyeim alapján elmondható, hogy a T-2 toxin az általunk alkalmazott dózisban (2 
mg/kg takarmány) és időtartamban (7 nap) alkalmazva még nem idézte elő a Bursa 
Fabricii sorvadását.  
A kísérlet eredményeiből viszont levonható az a következtetés, hogy a 
T-2 toxin, illetve annak természetes metabolitjai az adott dózisban és időtartamban 
alkalmazva klinikai tüneteket is eredményező hatásokat idéztek elő, amely hasme-
nés, bélgyulladás, illetve agyagsárga máj formájában nyilvánult meg. E tünetek 
előfordulását a toxinkötő készítmény csökkentette csakúgy, mint az E-vitamin és 
szelén kiegészítés, vagy a két kezelés együttes alkalmazása. 
A toxinkötő készítmény hatását vizsgálva jelen kísérlet eredményei egyrészt alátá-
masztják más modellben és csak szelén kiegészítéssel (Lin et al., 1994), illetve 
toxinkötő vegyület alkalmazásával kapott adatokat. Jelen vizsgálat során kapott 
eredmények alapján azonban nem tartjuk erőltetettnek annak kijelentését, hogy a 
kísérletben használt toxinkötő készítmény kedvező hatást gyakorol a T-2 toxin és 
annak metabolitjai együttes hatásainak csökkentésében. 
A trichotecénvázas mikotoxinokkal kapcsolatban ma már bizonyítottnak tekinthető, 
hogy azok – igaz általában csak jelentős dózisban – lipid-peroxidációs folyamato-
kat indukálnak (Surai és Dvorska, 2005), terhelve ezzel a biológiai antioxidáns 
rendszer működését. 
A biokémiai paraméterek változása azonban az egyes vizsgált szövetekben eltérő 
mértékű és irányú volt. Javuló antioxidáns státusz volt megfigyelhető például a 
vérplazmában: a GSH tartalom növekedett, különösen az EKT csoportban. 
A máj GSH-szintje csak a mindhárom kezelésben együttesen részesült csoport ese-
tében (EKT) emelkedett. A legnagyobb mértékben a toxinterhelt (T) csoportban, 
majd csökkenő mértékben a toxinkötő készítményt tartalmazó takarmányt fogyasz-
tó toxinterhelt (KT) és az antioxidáns kiegészítésben részesült toxinterhelt (ET) 
csoportokban. Ennek hátterében a máj esetében a T-2 toxin kezdeti oxidatív hatásá-
ra bekövetkező glutation szintézist fokozó hatás (xenobiotikum transzformáció) 
állhat (Sies, 1999; Guerre et al., 2000). 
Jelen vizsgálat eredményeit összegezve tehát feltételezhető, hogy a toxinkötő ké-
szítmény és antioxidáns vegyületek adagolása együttesen hatékonyabb T-2 toxin 
terhelés esetén, mint az egyes kezelések külön-külön. 
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5.3 3. kísérlet 
 
5.3.1 Termelési paraméterek 
 
Az állatok testtömege (5.10 táblázat) a vizsgálat alatt a kontroll (K) értékektől 
egyik kezelés hatására sem tért el szignifikáns mértékben. 
 

5.10 táblázat: Az egyes termelési mutatók alakulása a kísérlet során 
 
  K T V VT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

testtömeg 
(g) 

0 692 ±76,8    
3 850 ±116,2 900 ±158,3 940 ±103,2 860 ±142,1 
7 1148 ±78,9 976 ±137,2 1173 ±145,2 992 ±147,7 
14 1348 ±156,3 1342 ±104,3 1414 ±182,6 1196 ±223,7 

máj tömege 
(g) 

0 18,59 ±3,66    
3 21,11 ±2,83 24,37 ±4,82 22,70 ±1,73 20,97 ±3,57 
7 25,69 ±1,58 21,29 ±3,13 30,19 ±5,67 22,50 ±1,58 
14 29,21 ±2,99 30,94 ±3,14 30,08 ±2,25 28,29 ±2,99 

lép tömege 
(g) 

0 0,67 ±0,13    
3 1,04 ±0,20 1,19 ±0,48 1,18 ±0,38 0,94 ±0,22 
7 1,56 ±0,67 1,02 ±0,17 1,79 ±0,84 1,11 ±0,49 
14 2,21 ±0,62 2,23 ±0,71 2,11 ±0,42 1,62 ±0,52 

B.F. tömege 
(g) 

0 2,28 ±0,70    
3 2,52 ±0,80 2,67 ±0,85 2,79 ±0,36 2,22 ±0,81 
7 2,42 ±1,55 2,28 ±0,37 2,47 ±0,74 2,76 ±0,65 
14 2,95 ±1,12 3,43 ±0,74 3,03 ±1,034 3,38 ±0,91 

relatív  májtö-
meg 

(g/100 g ttm.) 

0 0,027 ±0,003    
3 0,025b ±0,001 0,026b ±0,007 0,024a ±0,001 0,025c ±0,004 
7 0,022 ±0,001 0,022 ±0,001 0,027 ±0,004 0,023 ±0,002 
14 0,022 ±0,002 0,023 ±0,002 0,021 ±0,002 0,024 ±0,006 

relatív  léptö-
meg 

(g/100 g ttm.) 

0 0,001 ±0,0001    
3 0,001 ±0,0002 0,001 ±0,0001 0,001 ±0,0004 0,001 ±0,0001 
7 0,001 ±0,001 0,001 ±0,0001 0,002 ±0,0003 0,001 ±0,001 
14 0,002 ±0,001 0,002 ±0,0005 0,001 ±0,0002 0,001 ±0,0002 

B.F. 
relatív tömege 
(g/100 g ttm.) 

0 0,003 ±0,001    
3 0,003 ±0,0004 0,003 ±0,0006 0,003 ±0,0007 0,003 ±0,001 
7 0,002 ±0,001 0,002 ±0,0005 0,002 ±0,0006 0,003 ±0,001 
14 0,002 ±0,001 0,003 ±0,0006 0,002 ±0,0007 0,003 ±0,0009 

a-b: P<0,05; a-c: P<0,01;  
K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
 
Az elfogyasztott takarmány mennyiségét naponta regisztráltuk. A 14 napos kísérlet 
során az egyes csoportok takarmány-fogyasztása között eltérést nem tapasztaltunk. 
Mivel az állatok testtömege a vizsgálat alatt a kontroll (K) értékektől egyik kezelés 
hatására sem tért el szignifikáns mértékben, így elmondható, hogy a T-2 toxin a 
jelen kísérlet során alkalmazott mennyiségben nem befolyásolta a szakirodalomban 
található leírásokhoz hasonló módon és mértékben a takarmányfogyasztást és -
értékesítést. 
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A máj-, a lép- és a Fabricius féle tömlő abszolút tömege szignifikáns mértékben 
a kezelési idő alatt nem tért el az egyes csoportok között. Érdekes módon viszont a 
csak toxinterhelésben részesült csoportban (T) volt mérhető mindhárom szerv ese-
tében tendenciaszerűen a legnagyobb érték. 
A máj relatív tömegét tekintve megfigyelhető, hogy a kísérlet 3. napján a vakci-
názott (V) csoportnál mért értékek átlaga bár eltérő mértékben, de szignifikánsan 
alacsonyabb a többi csoporthoz viszonyítva (K, T: P<0,05; VT: P<0,01). A 7. és a 
14. napon viszont a különbség már nem volt szignifikáns mértékű, amely az egyes 
csoportokon belüli nagy egyedi varianciával magyarázható. 
A Bursa Fabricii relatív tömegét tekintve megemlíthető, hogy azon csoport kivé-
telével, amely egyidejűleg toxinterhelésben és vakcinázásban is részesült  csökkenő 
tendenciát mutatott. Statisztikailag igazolható különbség azonban nem volt egyik 
időpontban sem a kísérleti csoportok között. 
Az eredmények azt mutatják, hogy jelen kísérletben a T-2 toxin nem okozott a ter-
melési paraméterekben a vizsgálat szempontjából jelentős szignifikáns különbsé-
geket. 
 
5.3.2 Klinikai tünetek, szervi elváltozások 
 
A T-2 toxin káros hatása jelen kísérlet során is főként bélgyulladásban nyilvánult 
meg. A toxinterhelt (T) csoportban a bélgyulladás a 7. és a 14. napon történt kór-
boncolás során is megállapítható volt. Ez a hatás a toxinterhelés mellett egyidejűleg 
vakcinázott csoportban ugyanakkor mérsékeltebb volt, hiszen a 7. napon az állatok 
40%-a, míg a 14. napon csupán 20 %-a mutatta a bélgyulladás tüneteit. 
 

5.11 táblázat: Bélgyulladásos esetek száma a kísérlet során (%) 
 

nap K T V VT 
0 0 - - - 
3 0 40 0 0 
7 0 100 0 40 
14 0 100 0 20 

K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
 
5.3.3 Hemagglutináció-gátlási próba eredményei 
 
A hemagglutináció-gátlási próba eredményei alapján megállapítható volt, hogy a 
jelen kísérlet során alkalmazott kezelések nem idéztek elő különbséget ezen para-
méter tekintetében az egyes csoportok között. 
 
5.3.4 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.3.4.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
Az MDA-koncentráció (5.12 táblázat) a vérplazmában minden csoportban növek-
vő tendenciát mutatott a kísérlet során. A legmagasabb értékeket a vakcinázott cso-
portban lehetett megfigyelni, azonban ez statisztikailag nem volt igazolható.  
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5.12 táblázat: MDA-koncentráció változása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban,  
a máj-, lép- és vese-homogenizátumban 

 
MDA  K T V VT 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Vérplazma 
(nM/ml) 

 

0 5,03 ±0,07   
3 4,94 ±0,28 4,86 ±0,51 5,15 ±0,12 4,82 ±0,15 
7 4,92 ±0,14 4,99 ±0,22 5,15 ±0,21 5,09 ±0,22 
14 5,23 ±0,37 5,16 ±0,34 5,28 ±0,64 5,43 ±0,54 

vvs-hem. 
(nM/ml) 

 

0 7,81 ±0,12   
3 7,97b ±0,25 7,93c ±0,17 7,94c ±0,23 7,24a ±0,39 
7 7,81 ±0,21 7,99 ±0,35 7,58 ±0,20 7,45 ±0,11 
14 8,03b ±0,12 7,90b ±0,22 7,65 ±0,29 7,47a ±0,20 

máj-homog. 
(μM/g) 

 

0 5,93 ±0,63   
3 5,63 ±0,83 5,90 ±0,96 5,31 ±0,65 4,68 ±0,91 
7 6,68ch ±0,68 6,41ch ±0,98 4,98bg ±0,60 5,46a ±0,66 
14 5,55d ±0,63 5,83d ±0,67 5,64a ±1,03 4,14c ±1,14 

lép-homog. 
(μM/g) 

 

0 5,04 ±1,10   
3 3,32 ±0,91 4,90 ±1,50 5,46 ±0,38 6,92 ±1,67 
7 4,19 ±0,63 3,96 ±0,74 7,34 ±0,92 6,90 ±1,01 
14 4,74 ±1,10 5,68 ±1,71 7,42 ±0,57 8,45 ±0,96 

vese-homog. 
(μM/g) 

 

0 5,83 ±0,79   
3 5,21 ±0,70 6,22 ±0,69 5,26 ±0,60 6,35 ±0,68 
7 4,01 ±0,76 5,96 ±1,59 5,19 ±1,03 6,00 ±1,01 
14 4,92 ±0,79 4,61 ±0,89 5,79 ±0,94 6,35 ±1,31 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01 i-j: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 

 
A vörösvérsejt-hemolizátumban a kezelés 3. és 14. napján volt megfigyelhető 
statisztikailag igazolható, azonban eltérő mértékű, különbség. A 3. napon a mind-
két kezelésben egyaránt részesült (VT) csoportban mért érték szignifikánsan ala-
csonyabbnak bizonyult a többi csoportban mért értékekhez képest (K: P<0,05; T,V: 
P<0,01). Statisztikailag ugyan nem igazolható mértékben ez a tendencia volt meg-
figyelhető a 7. napon is: a vakcinázásban és toxinterhelésben egyaránt részesült 
(VT) csoportban mért MDA érték elmarad a többi csoporté mögött. Ezzel ellentét-
ben a 14. napon a 3. napon mért eltérésekhez hasonló szignifikáns különbséget fi-
gyelhetünk meg: a VT csoport értéke szignifikáns mértékben elmarad a kontroll 
(K) és a toxinterhelt (T) csoport mögött (P<0,05), míg a vakcinázott (V) csoport 
vonatkozásában szignifikáns különbség nem mutatható ki.  
A máj-homogenizátumban szignifikáns különbséget a 3. napon nem lehetett ki-
mutatni az egyes csoportok között. Ezt követően azonban, a 7. napon történt minta-
vételkor – csakúgy, mint a vvs-hemolizátumban a 3. és 14. napon – a mindkét ke-
zelésben egyaránt részesült (VT) csoporthoz képest szignifikánsan magasabb érté-
kek figyelhetők meg a kontroll (K) (P<0,01) és a toxinterhelt (T) (P<0,01) csopor-
tokban, míg a vakcinázott (V) (P<0,05) csoportban minden csoporthoz képest szig-
nifikánsan alacsonyabb értéket mértem. Ezek alapján vélhetően a baromfipestis 
elleni ismételt vakcinázás, adott körülmények között, mérsékelte a toxinterhelés 
káros hatását. Továbbá a vakcinázott (V) csoport esetében szignifikánsan (P<0,01) 
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alacsonyabb érték volt mérhető a kontroll (K) és a toxinterhelt (T) csoporthoz ké-
pest. A 14. napon viszont csak a vakcinázott (V) csoporthoz képest voltak statiszti-
kailag is igazolható különbségek. A kontroll (K) és a toxinterhelt (T) csoportokban 
magasabb (P<0,001), míg a mindkét kezelésben részesült (VT) csoportban alacso-
nyabb (P<0,01) értékek mutatkoztak az MDA-tartalomban. 
A lép- és vese-homogenizátumban szignifikáns különbséget – a vérplazmához 
hasonlóan – nem lehetett kimutatni, a legtöbb esetben a nagy egyedi variancia és a 
kísérleti csoportok korlátozott minta elemszáma miatt. Érdekes azonban, hogy 
mindkét szerv esetében a magasabb értékek a kísérlet végén azon csoportoknál 
figyelhetők meg, amelyek toxinterhelés mellett, vagy önmagában vakcinázásban 
részesültek. 
 
5.3.4.2 A redukált glutation-koncentráció 
 
A redukált glutation-koncentráció (5.13 táblázat) értéke a vérplazmában egyik 
esetben sem mutatott szignifikáns különbséget. Érdekes azonban, hogy tendencia-
szerűen a legmagasabb értékek minden mintavételi időpontban a toxinterhelt (T) 
csoportban jelentkeztek, továbbá hogy a toxinterhelés önmagában (T), vagy vakci-
názással kombinálva (VT) emelkedő GSH-szintet eredményezett, míg a vakcinázás 
önmagában (V) viszont csökkenőt. 
 
5.13 táblázat: GSH-koncentráció alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj-, lép- és 

vese-homogenizátumban 
 

GSH  K T V VT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(μM/g fehérje) 

 

0 5,35 ±0,64   
3 5,46 ±0,24 6,29 ±0,99 5,72 ±0,79 5,46 ±0,43 
7 5,18 ±0,70 6,35 ±0,91 4,90 ±0,29 6,13 ±0,82 
14 5,28 ±0,48 6,36 ±1,72 4,88 ±0,32 6,31 ±1,59 

vvs-hem. 
(μM/g fehérje) 

0 17,10 ±3,44   
3 17,27a ±3,47 17,74g ±1,95 10,83ch ±1,32 11,71ch ±1,80 
7 15,95a ±1,74 19,48bi ±1,48 11,04cj ±3,60 9,82cj ±2,61 
14 17,56 ±3,72 22,39a ±4,28 11,54c ±1,32 14,03b ±4,59 

máj-homog. 
(μM/g fehérje) 

 

0 1,72 ±0,46   
3 1,78d ±0,62 4,48a ±0,96 1,94d ±0,44 1,74d ±0,22 
7 2,09d ±0,70 4,41a ±0,55 1,44d ±0,40 1,75d ±0,30 
14 3,84a ±0,09 4,07i ±0,93 1,49dj ±0,35 1,94dj ±0,86 

lép-homog. 
(μM/g fehérje) 

 

0 1,80 ±0,31   
3 2,04 ±0,36 1,82 ±0,52 1,33 ±0,29 1,54 ±0,15 
7 2,17a ±0,21 1,63d ±0,12 1,35d ±0,16 1,35d ±0,28 
14 2,22a ±0,34 1,42b ±0,17 1,46c ±0,34 1,60c ±0,37 

vese-homog. 
(μM/g fehérje) 

 

0 2,04 ±0,12   
3 1,78 ±0,24 2,02 ±0,45 2,37 ±0,74 2,42 ±0,55 
7 1,86 ±0,43 2,30 ±0,26 1,78 ±0,53 1,93 ±0,33 
14 2,05c ±0,21 2,65a ±0,37 2,27c ±0,57 1,90c ±0,26 

a-b: P< 0,05; a-c: P<0,01; a-d: P<0,001; g-h: P<0,01; i-j: P<0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
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A vvs-hemolizátumban – ellentétben a vérplazmával – szignifikáns mértékű vál-
tozásokat mértem. A 3. napon a kontroll (K) csoporthoz képest szignifikánsan ala-
csonyabbak (P<0,01) voltak a GSH értékek a vakcinázott (V, VT) csoportokban. 
Ugyanez a viszonylagosság (P<0,01) volt megfigyelhető a toxinterhelt (T) és a 
vakcinázott (V,VT) csoportok között is. A 7. napon is hasonlóképpen alakultak az 
értékek, ám ebben az esetben a toxinterhelt (T) csoportban a kontrollhoz (K) viszo-
nyítva is szignifikánsan (P<0,05) nagyobb értéket mértem. A 14. napon viszont 
csak a toxinterhelt (T) és a vakcinázott (V: P<0,01; VT: P<0,05) csoportok között 
volt statisztikailag is igazolható különbség. Minden mintavételi időpontban, csak-
úgy, mint a vérplazma esetében a toxinterhelt (T) csoport értékei voltak a legmaga-
sabbak. 
A máj-homogenizátumban a toxinterhelt (T) csoport esetében csaknem minden 
mintavételi időpontban szignifikáns különbség (P<0,001) volt megfigyelhető a töb-
bi (K, V, VT) csoporthoz viszonyítva, továbbá csakúgy, mint az előző két vizsgált 
szövet esetében a toxinterhelt (T) csoport értékei kiemelkedően magasak voltak, de 
a kísérleti időszak alatt csökkenő tendenciát mutattak. Ezzel ellentétben viszont a 
kontroll (K) és a vakcinázott toxinterhelt (VT) csoportban növekvő tendencia volt 
megfigyelhető. 
A lép-homogenizátum GSH-tartalma a 3. napon nem mutatott szignifikáns elté-
rést. A 7. (P<0,001) és a 14. (T: P<0,05; V, VT: P<0,01) napon azonban a kontroll 
(K) és a kísérleti (T, V, VT) csoportok között – bár eltérő, és az idő előrehaladtával 
csökkenő mértékben – statisztikailag igazolható különbségeket tapasztaltam. 
A vese-homogenizátum redukált glutation tartalma a nem változott jelentősen, 
szignifikáns eltérést (P<0,01) csak a kísérlet végén (14. nap) lehetett megfigyelni: a 
toxinterhelt (T) csoport értékei szignifikáns mértékben magasabbnak mutatkoztak a 
kontroll (K) és a vakcinázásban részesült (V, VT) csoportokban mért értékekhez 
képest. Ezek az eltérések tendenciaszerűen már a 7. napon is jelentkeztek. 
 
5.3.4.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A glutation-peroxidáz aktivitás (5.14 táblázat) a vérplazmában a mindkét kezelés-
ben egyaránt részesült (VT) csoport kivételével minden kísérleti csoportban csök-
kenő tendenciát mutatott a kísérleti időszak alatt. A 3. és 7. napon a csak toxinter-
helésben részesült (T) csoportban, míg a 14. napon azon toxinterhelt csoportban 
volt magasabb a GSHPx-aktivitás, amely egyúttal vakcinázásban  is részesült (VT), 
statisztikailag igazolható eltérés azonban nem volt.  
A vvs-hemolizátumban minden mintavételi időpontban – bár eltérő mértékű – 
statisztikailag igazolható különbségeket tapasztaltam. A 3. napon a kontroll (K) 
csoporthoz képest a vakcinázott (V), illetve a vakcinázásban részesült toxinterhelt 
(VT) csoportok értékei szignifikáns eltérést (P<0,001) mutattak, a csak a toxinter-
helt (T) csoport esetében viszont a különbség nem volt szignifikáns mértékű. A 7. 
napra azonban olyan mértékben nőtt az enzimaktivitás szintje a toxinterhelt (T) 
csoportban, hogy az nemcsak a vakcinázott (toxinterheléssel (VT) vagy anélkül 
(V)) csoportokban mért értékekhez viszonyítva volt magasabb, hanem a kontroll 
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csoporthoz képest is. A 14. napon szintén a toxinterhelt csoportban mértük a leg-
magasabb értékeket. A 14. napon történt mintavétel során  kapott eredmények, elté-
rő mértékben ugyan, de hasonlóképpen alakultak, mint a 3. napon. 
A májhomogenizátumban a toxinterhelt (T) csoport GSHPx-aktivitása mutatta a 
legmagasabb értékeket a kísérlet során, amely a legtöbb esetben szignifikáns mér-
tékű (P<0,001) volt a többi csoporthoz viszonyítva. Kivétel csupán a 14. napon a 
kontroll csoport volt, amely értékében megközelítette a toxinterhelt csoportét, így 
ebben az esetben statisztikailag igazolható különbség volt kimutatható. 
A lép- és vese-homogenizátumban csupán a 14. napon tapasztaltam szignifikáns 
különbségeket. A vese esetében a toxinterhelt (T) csoport szignifikánsan magasabb 
(P<0,05) értékeket mutatott a kontroll (K), illetve a vakcinázott-toxinterhelt (VT) 
csoporthoz képest, míg a lép szignifikánsan alacsonyabbat. A vese-homogenizátum 
esetében a kombinált kezelésben részesült csoport kivételével minden csoportnál 
egy csökkenő fázist egy – ugyan különböző mértékű – növekvő szakasz követett. A 
legnagyobb mértékű változások a toxinterhelt (T) csoportban figyelhetők meg, 
amelyhez képest a 14. napra – a léphez hasonlóan – a kontroll (K) (P<0,01) és a 
vakcinázásban részesült toxinterhelt (VT) (P<0,01) csoportok szignifikáns eltérést 
mutattak. 
 

5.14 táblázat: GSHPx-aktivitás alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj-, lép- és 
vese-homogenizátumban 

 
GSHPx  K T V VT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(E/g fehérje) 

 

0 8,85 ±2,18   
3 8,03 ±0,85 8,35 ±0,82 7,43 ±1,09 7,52 ±1,33 
7 7,04 ±0,80 8,22 ±1,27 6,53 ±0,59 7,70 ±0,71 
14 7,17 ±0,38 7,93 ±1,49 6,03 ±0,51 9,28 ±3,17 

vvs-hem. 
(E/g fehérje) 

 

0 9,65 ±1,76   
3 9,95a ±1,24 8,93ig ±0,71 5,93dj ±1,18 5,81dh ±1,16 
7 8,54bg ±1,68 10,50a ±1,27 6,79c ±1,09 4,99dh ±1,54 
14 9,36a ±1,54 10,52eg ±2,30 6,55bf ±1,64 6,10bh ±0,93 

máj-homog. 
(E/g fehérje) 

 

0 1,75 ±0,49         
3 1,99d ±0,70 4,22a ±0,95 1,99d ±0,52 1,49d ±0,20 
7 2,10d ±0,67 4,22a ±0,51 1,59d ±0,41 1,47d ±0,28 
14 3,60a ±0,17 4,10i ±0,76 1,50dj ±0,49 1,59dj ±0,81 

lép-homog. 
(E/g fehérje) 

 

0 1,67 ±0,37   
3 1,64 ±0,30 1,48 ±0,42 1,32 ±0,24 1,51 ±0,15 
7 1,28 ±0,67 1,23 ±0,52 1,41 ±0,04 1,48 ±0,22 
14 2,06b ±0,26 1,24a ±0,35 1,66 ±0,27 1,94b ±0,46 

vese-homog. 
(E/g fehérje) 

 

0 2,11 ±0,43   
3 1,72 ±0,30 2,27 ±0,12 2,21 ±0,84 2,12 ±0,40 
7 1,54 ±0,37 1,527 ±0,64 1,83 ±0,33 1,83 ±0,40 
14 1,59c ±0,46 2,60a ±0,12 2,18 ±0,33 1,83b ±0,37 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; i-j: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
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5.3.4.4 E-vitamin koncentráció 
 
A kísérlet során alkalmazott kezelések szignifikáns különbséget idéztek elő a vér-
plazma és a máj E-vitamin koncentrációjában (5.15 táblázat). 
A vérplazmában történt mérések alapján a 3. kísérleti napon figyeltünk meg szig-
nifikáns különbséget: a csupán vakcinázásban részesült (V) csoportban mért érté-
kek alacsonyabbak voltak a többi csoporthoz képest (K: P<0,01; T, VT: P<0,05). 
Ugyanebben a csoportban mértük a legalacsonyabb értékeket a 14. napon is, míg a 
7. napon a toxinterhelt (T) csoportban volt tendenciaszerűen a legalacsonyabb az E-
vitamin tartalom. 
A májban a 3. és a 7. napon figyelhettünk meg szignifikáns különbségeket. A 3. 
napon a toxinterhelt (T) csoportban kiemelkedően magas átlagértéket mértem 
(P<0,05), míg a 7. napon a vakcinázott (V) csoport mutatta a legmagasabb értéket 
(P<0,05). Megfigyelhető volt továbbá minden csoport tekintetében egy először 
csökkenő, majd növekvő tendencia a máj E-vitamin tartalmában. Ebben a tekintet-
ben a toxinterhelt (T) csoportban következtek be a legnagyobb mértékű változások, 
amely viszont jóval mérsékeltebb mértékben jelentkezett a kombinált kezelésben 
(VT) részesülő csoport esetében. 
 

5.15 táblázat: Az α-tokoferol mennyiségének alakulása a vérplazmában 
 

E-vitamin  K T V VT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(µM/l) 

 

0 3,49 ±0,86   
3 6,83c ±1,09 5,06b ±1,29 3,46a ±1,35 5,72b ±0,69 
7 5,81 ±1,31 3,78 ±1,25 4,97 ±1,22 4,50 ±1,19 
14 4,81 ±1,20 4,44 ±2,63 4,10 ±1,25 4,43 ±1,92 

máj-homog. 
(µg/g) 

 

0 4,63 ±1,30   
3 4,78b ±1,81 7,67a ±1,13 5,37b ±0,86 5,49b ±0,89 
7 2,60b ±0,12 3,06b ±1,12 5,33a ±1,97 4,06 ±0,68 
14 3,31 ±0,97 5,17 ±1,58 5,34 ±2,10 4,49 ±0,73 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 

 

5.3.4.5 Az aszkorbinsav-koncentráció 
 

5.16 táblázat: Az aszkorbinsav-koncentráció változása a vérplazmában és a máj-
homogenizátumban 

 
aszkorbinsav  K T V VT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(µg/ml) 

 

0 1,34 ±0,66         
3 1,38 ±0,80 1,95 ±0,60 1,27 ±1,26 1,15 ±0,70 
7 1,21 ±0,91 0,76 ±0,47 1,86 ±1,03 0,79 ±0,72 
14 1,97 ±0,69 1,93 ±1,52 2,70 ±2,49 0,97 ±0,71 

máj-homog. 
(µg/mg) 

 

0 27,15 ±3,49         
3 32,62 ±5,04 27,88 ±4,21 34,21 ±4,53 29,43 ±4,49 
7 25,43 ±2,73 29,85 ±0,87 32,18 ±8,50 26,41 ±3,52 
14 27,52 ±2,57 31,14 ±7,94 31,01 ±4,69 23,14 ±2,07 

K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
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Az aszkorbinsav-koncentráció tekintetében egyik vizsgált szövet esetében sem volt 
tapasztalható szignifikáns változás a kísérlet során, amelynek hátterében az egyes 
csoportokon belüli nagy egyedi variancia állhat. Nem találtam továbbá a kezelések 
hatását mutató tendenciákat az aszkorbinsav koncentráció változásában sem az 
egyes csoportoknál (5. 16. táblázat). 
 
5.3.5 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
A kísérletben alkalmazott kezelések együttes hatása számos általam vizsgált para-
méter esetében megnyilvánult (4. melléklet – 1. táblázat). Az egyes csoportok kö-
zötti különbségekre fókuszálva jelzőértékűnek a májban a lipidperoxidáció és a 
glutation redox státusz vizsgálatára irányuló paraméterek tekinthetőek, így 

− MDA (7. és 14. napon P<0,001), 
− GSH (3. és 7. napon P<0,001; 14. napon P<0,01), 
− GSHPx (3., 7. és 14. napon P<0,001), 

hiszen ezen paraméterek esetében az ANOVA variancia-analízis jóval nagyobb 
(P<0,001) valószínűségi szint alatti értéket eredményezett. 
Amennyiben az egyes csoportokon belül történt változásokat vizsgáljuk 
(4. melléklet – 1. táblázat) megállapítható, hogy elsősorban a májban mért egyes 
paraméterek, majd ezt követően sorrendben a vvs-hemolizátumban mértek tekint-
hetők jelző értékűnek. 
A toxinterhelt csoportban nem figyelhetünk meg szignifikáns változásokat a kísér-
let időtartama alatt sem a máj, sem a vérplazma esetében, a vese glutation-
peroxidáz aktivitásában azonban jelentős változások következtek be. 
 
5.3.6 Megbeszélés 
 
Jelen kísérlet eredményeiből megállapítható, hogy az adott kísérleti körülmények 
között 2,05 mg/kg dózis esetén a T-2 toxin – más kísérletek eredményeivel ellen-
tétben (Rafai et al., 1998; Surai, 2002) – nem befolyásolta negatívan az állatok 
szervezetében az ismételt baromfipestis elleni vakcinázásra adott immunválasz 
mértékét. Ennek magyarázata az általunk alkalmazott – a gyakorlatban előforduló 
értékekhez közeli - viszonylag alacsony T-2 toxin dózis mellett elsősorban az lehet, 
hogy a T-2 toxin elsődleges hatása a sejtes immunválaszra jelentősebb, mint az 
általunk jelen vizsgálat során mért antitest-képződésre (Hofstetter, 2008). 
Az immunrendszer tagjai közül a szakirodalomban fellelhető adatokkal ellentétben 
(Gentry, 1982) a bursa Fabricii-re sem volt káros hatással az alkalmazott T-2 toxin 
dózis, mivel nem idézte elő annak sorvadását.  
Az észlelt változások azonban arra utalnak, hogy a T-2 toxin kedvezőtlen hatásai a 
lipidperoxidációs folyamatok és az antioxidáns védőrendszer szintjén jelentkeztek 
(Mézes et al., 1998; Dvorska és Surai, 2001). 
A kísérlet eredményeiből tehát levonható az a következtetés, hogy a T-2 toxin, az 
adott dózisban alkalmazva – korábbi tapasztalatokkal egyezően – a kórboncolás 
során megfigyelhető elváltozásokat is eredményező hatásokat idézett elő, amely 
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bélgyulladásban nyilvánult meg. Ezt a hatást a baromfipestis elleni ismételt vakci-
názás mérsékelte, amelynek lehetséges magyarázata a lokális immunválasz, ezen 
belül a mikotoxin gyulladást kiváltó hatása elleni védekező mechanizmus aktiváló-
dása lehet. 
A T-2 toxin korábban mások által már leírt lipidperoxidációt fokozó hatása (Surai, 
2000) a máj-homogenátumban kis mértékben ugyan, de kimutatható volt. A vizs-
gált antioxidáns vegyületek (aszkorbinsav, α-tokoferol) mennyiségének változásai 
is ezen szövetben igazolni látszanak a T-2 toxin által előidézett oxidatív stressz 
hatásokat (Surai et al., 1999). 
A trichotecénvázas mikotoxinokkal kapcsolatosan ugyanis ma már bizonyítottnak 
tekinthető, hogy aktiválják a lipidperoxidációs folyamatokat (Surai et al., 1999), 
terhelve ezzel a biológiai antioxidáns rendszer működését (Mézes és Matkovics, 
1986). Ez a hatás a vérplazma E- és C-vitamin szintjének változásánál figyelhető 
meg, ahol a T-2 toxin terhelés csökkentette e két szinergens hatású vitamin meny-
nyiségét. A C-vitaminnal kapcsolatosan azonban figyelembe kell venni, hogy an-
nak a szervezetben mérhető szintje madarak esetében nemcsak a takarmányból fel-
vehető, illetve annak a szervezetben történő oxidációjától függ, hanem azt befolyá-
solja az aszkorbinsav szervezeten belüli szintézise is. A májhomogenizátum C-
vitamin tartalmának változására ezek ismeretében az a lehetséges magyarázat, hogy 
a szervezet a toxinterhelés által előidézett csökkenésre az aszkorbinsav szintézisé-
nek aktiválásával reagált, megnövelve ezzel a későbbiekben a C-vitamin szintjét a 
toxinterhelt csoportban. Ezen folyamatok sokrétűsége miatt ezek szerint az ilyen 
hatás esetében inkább az E-vitamin tekinthető jelzőértékű paraméternek. 
A többi vizsgált szervvel ellentétben azonban azokkal ellentétes változások voltak 
megfigyelhetőek a vesében, annak GSH-tartalma és GSHPx-aktivitása tekinteté-
ben. Míg ugyanis a májban és a lépben csökkent a GSH-tartalom, illetve a GSHPx-
aktivitás – amely egyúttal csökkent antioxidáns védelemre is utal – addig a vesében 
ezzel ellentétes változások voltak kimutathatók.  
Fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni, hogy a toxinterhelés és vakcinázás együt-
tes alkalmazása rontotta a vese antioxidáns státuszát, illetve növelte a 
lipidperoxidáció mértékét, amely utóbbi hatás a vese mellett a lép esetében is meg-
figyelhető volt. 
Az állatok jelen kísérlet időtartama során a takarmány saját és hozzáadott E-
vitamin tartalma mellett nem részesültek további E-vitamin kiegészítésben, ennek 
ellenére vizsgálat tárgyát képezte a vérplazma és a máj E-vitamin tartalmának vál-
tozása. Míg az egyéb csoportokban a vérplazma és a máj E-vitamin tartalma alig 
változott, addig a toxinterhelt (T) csoportban jelentős mértékű változások voltak 
megfigyelhetők jelezve, hogy a T-2 toxin az adott dózisban közvetlenül, vagy köz-
vetve – feltevésem szerint a glutation-redox rendszeren keresztül – hatást gyakorol 
az E-vitamin szervezeten belüli metabolizmusára és transzportjára, amelyet egyes 
korábbi vizsgálatok során is megfigyeltek (Hoehler és Marquardt, 1996; Dvorska 
és Surai, 2001). 
A májban a toxinterhelt (T) csoport esetében nem szignifikáns mértékű, de tenden-
ciaszerűen növekvő aszkorbinsav szintet mértem, amely a T-2 toxin stressz-hatást, 
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és ennek hatására fokozott aszkorbinsav szintézist, indukáló tulajdonságára utalhat 
(Davies et al., 1988). 
A vérplazma aszkorbinsav-tartalmában bekövetkező változások ugyanakkor nem 
tulajdoníthatóak egyértelműen a kísérletben alkalmazott kezeléseknek. 
A kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy az egyes szervek, illetve szöve-
tek eltérően reagálnak mind a toxinterhelésre, mind a vakcinázásra. Ebben a tekin-
tetben a máj reagált minden vizsgált paraméter szempontjából a leggyorsabban és a 
legerőteljesebben. Mindezen eredmények alapján felállítható egy érzékenységi sor-
rend a mintaként szolgált szervek között. Így a GSHPx aktivitás tekintetében a 
máj>vvs.>vese>vérplazma>lép, illetve a GSH tartalom tekintetében a 
máj>vvs.>vérplazma>vese>lép sorrend tapasztalható. A GSHPx aktivitás esetében 
a vese>vérplazma sorrend azzal magyarázható, hogy a vese tubuláris rendszerében 
intenzív GSHPx-szintézis zajlik, ami innen a vérplazmába kerül. A GSH tekinteté-
ben viszont megfordul a sorrend, ami abból adódhat, hogy a vesében nem zajlik 
jelentős GSH-szintézis, annak metabolizmusa viszont a vesében igen gyors. 
Jelen kísérlet eredményei alapján összefoglalóan tehát levonható az a következte-
tés, hogy T-2 toxinnal, az adott kísérlet során 2,05 mg/kg mennyiségben szennye-
zett takarmány két héten át történő fogyasztása ugyan nem minden általam vizsgált 
paraméter esetében idézett elő szignifikáns mértékű változást, ennek ellenére azon-
ban elmondható, hogy a szervezet antioxidáns rendszerét jelentős mértékben terhel-
te. 
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5.4 4. kísérlet 
 
5.4.1 Termelési paraméterek 
 
Az E-vitamin és szelén kiegészítésben, valamint vakcinázásban egyidejűleg része-
sült egyedek (EV) érték el a kísérleti időszak végére a legnagyobb testtömeget 
(5.17. táblázat), egyenletes testtömeg-gyarapodást mutatva a kísérlet alatt, annak 
ellenére, hogy takarmányfogyasztásuk nem tért el lényegesen a többi csoporttól. 
Azon csoportok egyedei pedig, amelyek önmagában vagy bármely/mindkét keze-
léssel (E-vitamin+szelén kiegészítés – vakcinázás) kombinálva toxinterhelésben is 
részesültek, a kísérleti időszak 7. napját követően kisebb testtömeg-gyarapodást 
mutattak azon csoportokban lévő madarakhoz képest, amelyek toxinterhelésben 
nem részesültek. Szignifikáns különbséget azonban csak a 3. napon az E-
vitamin+szelén kiegészítésben (E), illetve emellett vakcinázásban is részesült (EV) 
csoportok között lehetett kimutatni (P<0,05). 
Az elfogyasztott takarmány mennyiségét naponta regisztráltuk. Ennek alapján 
megállapítható volt, hogy a kísérlet során az egyes csoportok takarmányfogyasztá-
sában nem volt eltérés. Mivel az állatok testtömege a vizsgálati időszak alatt a 
kontroll (K) csoportban mért értékektől egyik kezelés hatására sem tért el szignifi-
káns mértékben, így megállapítható, hogy a T-2 toxin alkalmazott mennyisége, 
illetve az egyéb kezelések (E-vitamin+ szelén kiegészítés, vakcinázás) nem befo-
lyásolták a takarmányértékesítést. 
A máj abszolút tömege (5.17 táblázat) a kísérlet 3. és a 7. napján közel azonos 
volt minden csoportban. A 14. napon azonban számos csoport összevetésében 
szignifikáns különbség volt mérhető, amelyeket a 5.27 táblázatban tüntettem fel. 
Megjegyzendő, hogy a kezelési időszak alatt a máj abszolút tömegének növekedése 
kisebb arányú volt azon csoportokban, amelyek toxinterhelésben is részesültek (T, 
ET, VT, EVT). 
Megfigyelhető, hogy a relatív májtömeg (5.17 táblázat) a kísérleti időszak folya-
mán a csoportok többségében csökkenő, majd növekvő tendenciát mutatott. Fo-
lyamatosan növekvő tendencia volt megfigyelhető abban a toxinterhelt csoportban, 
amely antioxidáns kiegészítésben is részesült (ET), illetve abban, amely az antioxi-
dáns kiegészítés mellett vakcinázásban részesült (EV). Meglepő módon csökkenő 
értékek figyelhetőek meg abban a toxinterhelt csoportban is, amely emellett vakci-
názásban részesült (VT). 
A lép és a Fabricius-féle tömlő abszolút és relatív tömege (5.17 táblázat) szigni-
fikáns mértékben a kezelési idő alatt nem tért el az egyes csoportok között. 
A lép abszolút és relatív tömege a kísérlet időtartama alatt eltérő mértékben ugyan, 
de minden csoportnál folyamatos növekedést mutatott. A Fabricius- féle tömlő tö-
megének változása azonban nem volt egyöntetű az egyes csoportokban. A csak 
vakcinázásban részesült (V) csoport esetében a kísérlet időtartama alatt folyamato-
san növekedett annak relatív tömege, míg a toxinterhelt (T) csoportban folyamato-
san növekvő mértékű csökkenés volt megfigyelhető. A kontroll (K) csoportban a 
kezdeti növekedést csökkenés váltotta fel, a többi kísérleti csoportban pedig a ten-
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dencia eltérő mértékben ugyan, de igen hasonlóan alakult: kezdeti csökkenést nö-
vekedés váltotta fel. 
 
5.4.2 Klinikai tünetek 
 
Az állatok jelen kísérlet folyamán nem mutatták a szakirodalomban leírt, más kísér-
letekben kutatócsoportunk által is megfigyelt, a T-2 toxin által okozott klinikai tü-
neteket és kóros elváltozásokat. 
 
5.4.3 Kórszövettani vizsgálatok 
 
A kísérleti állatoktól származó bursa Fabricii mintákból 
szövetmetszetet készítettem. A szövetmetszetek a nor-
mál szöveti struktúrához képest nem mutattak semmifé-
le kóros elváltozást. A kontroll csoport egyedeiből 
származó mintákat a kórszövettani megfigyelés alapján 
nem lehetett elkülöníteni a toxinterhelt állatokból szár-
mazó mintáktól. 
 

5.1 ábra Fabricius-féle tömlő elváltozást nem mutató metszeti képe 
 
5.4.4 Hemagglutináció-gátlási próba eredményei 
 
A kísérlet 3. napján az ellenanyagszint-értékek azon csoportokban növekedtek 
meg, amelyek „kombinált” (E-vitamin+szelén kiegészítés és/vagy toxinterhelés 
és/vagy vakcinázás) kezelésben részesültek, ezen különbségek azonban elhanya-
golható mértékűek voltak. 
A kísérleti időszak 7. napjára azonban olyan változások következtek be, amelyek-
ből a T-2 toxin immunszupresszív hatására lehet következtetni. A vakcinázott (V) 
csoportban megnövekedett ellenanyagszint volt kimutatható a kontrollhoz (K), il-
letve a toxinterhelthez (T) képest, csakúgy, mint az  
E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült (E) csoporthoz képest. Az  
E-vitamin+szelén kiegészített csoportban azonban a kontrollhoz és a toxinterhelt 
madarakhoz képest enyhén megemelkedett az ellenanyagszint, amelyből arra lehet 
következtetni, hogy az E-vitamin önmagában is képes volt a naposkori vakcinázás 
hatását még ebben az életkorban is felerősíteni. Abban a toxinterhelt csoportban 
viszont, amely antioxidáns (E-vitamin+szelén) kiegészítésben részesült (ET) az 
ellenanyagszint alacsonyabb volt, mint a 3. napon, amely alapján az feltételezhető, 
hogy az E-vitamin önmagában nem volt képes az immunfolyamatokban a T-2 toxin 
káros hatásait kompenzálni. Egy esetleges ismételt vakcinázás hatékonyságát azon-
ban fokozhatja ez a kiegészítés, amely az E-vitamin+szelén kiegészítésben része-
sült vakcinázott (EV) csoport esetében mért értékekből jól látható. Az adatok egy-
úttal azt is mutatják, hogy a vakcinázás mellett alkalmazott toxinterhelés önmagá-
ban (VT), illetve még E-vitamin kiegészítéssel társulva (EVT) is csökkenti az álla-
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tok immunválasz készséget, bár annak értéke közel elérte, vagy mérsékelten meg-
haladta a vakcinázott csoport értékeit. 
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5.2. ábra A baromfipestis-ellenanyag szint változása vérszérumban a kísérlet során 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-

vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén kiegészítés+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 

 
Az eredményekből egyúttal az is látható, hogy a 14. napon mért ellenanyag-szint 
értékek többé-kevésbé kiegyenlítődtek, amiből arra lehet következtetni, hogy adott 
mennyiségben alkalmazva a T-2 toxin csak időlegesen károsította az immunválasz-
készséget ismételt baromfipestis elleni vakcinázás esetén. Ebből adódhat, hogy 
adott dózisú T-2 toxint a szervezet közel 1 hét időtartam után már képes volt kom-
penzálni. 
 

5.26 táblázat A baromfipestis-ellenanyag szint változásokban az egyes kísérleti csoportok között 
számítható szignifikáns eltérések  

 
 K T E V ET EV VT EVT 

3. nap fh b hi fh ag aej ag  
7. nap bjnu cjfp bjelv  cjfp i okm a 

14. nap - - - - - - - - 
 
a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; i-j: P< 0,001; k-l: P< 0,05; m-n: P< 0,01; o-p: 
P< 0,001; u-v: P<0,001 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-
vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén kiegészítés+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
 
5.4.5 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.4.5.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
A vérplazma esetében a 3. napon szignifikáns eltérés nem volt kimutatható. A 7. 
napon viszont az egyes csoportok között már szignifikáns eltéréseket (5.18 táblá-
zat) is igazolhattunk. A toxinterhelt (T) csoportban lehetett a legmagasabb MDA-
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szintet kimutatni a többi csoporthoz viszonyítva. A 14. napon, a kísérlet körülmé-
nyeinek ismeretében nem magyarázható okból, a kontroll (K) csoportban volt leg-
magasabb az MDA-szint, amelyet a toxinterhelt (T) csoportban mért érték követ. A 
toxinterhelt (T) és az E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült vakcinázott (EV) 
csoportokban a kezdeti növekedést enyhe csökkenés követte, illetve a toxinterhelt 
vakcinázott (VT) csoportban a kezdeti csökkenést növekedés váltotta fel. A többi 
kísérleti csoportban a kísérlet során folyamatos növekedés volt megfigyelhető. 
A vvs-hemolizátumban történt mérések eredményeiből azt láthatjuk, hogy jelen 
kísérletben a T-2 toxin terhelés csak mérsékelt különbségeket idézett elő az egyes 
mintavételi időpontokban, illetve az adott csoportokon belül sem okozott számotte-
vő változást a kísérlet időtartama alatt. Érdekes azonban, hogy minden mintavételi 
időpontban az antioxidáns kiegészítésben részesült vakcinázott (EV) csoport állatai 
mutatták a legalacsonyabb értékeket. 
A máj-homogenizátumban szignifikáns különbséget csak a 3. napon találtam, 
amelyet a 5.28. táblázatban jelöltem. Figyelemre méltó, hogy szinte minden cso-
portban csökkent az MDA szintje. Kivételt képez ez alól az E-vitamin+szelén ki-
egészítésben (E) részesült csoport, ahol a kezdeti csökkenést enyhe növekedés vál-
totta fel, illetve az antioxidáns kiegészítésben részesült vakcinázott (EV) csoport, 
amely esetben fordított tendencia volt megfigyelhető. Ezen eredmények arra en-
gednek következtetni, hogy a vizsgált szövetek tekintetében a máj képes leginkább 
a T-2 toxin káros hatásait eliminálni. 
A lép- és a vese-homogenizátum esetében a tapasztalt változások nem voltak kon-
zekvensek. A lép esetében például magas volt az MDA-szint az E-vitamin+szelén 
kiegészítésben részesült toxinterhelt (ET) csoportban a 14. napon. Továbbá a 3. és 
a 14. napon azon „kombinált” (toxinterhelés és antioxidáns kiegészítés és/vagy 
vakcinázás) kezelésű csoportokban egyébként is kimagasló MDA-szintek kerültek 
rögzítésre, amelyekben a kezelések kombinációjának egyik tagja a toxinterhelés 
volt. Ennek alapján feltételezhető, hogy a lép esetében egy esetleges toxinterhelés 
esetén minden egyéb hatás oxidatív terhelést jelent. 
 
5.4.5.2 A redukált glutation-koncentráció 
 
A vérplazma és a vvs-hemolizátum (5.19 táblázat) redukált glutation koncentráci-
ója tekintetében elmondható, hogy az egyes kísérleti csoportok között szignifikáns 
változásokat nem lehetett kimutatni. Megjegyzendő azonban, hogy a legtöbb eset-
ben mindkét szövet tekintetében a kontroll (K) csoportban figyelhetőek meg a leg-
magasabb értékek (vérplazma: 3., 7. nap; vvs.: 3., 14. nap), míg a mindhárom keze-
lésben részesült (EVT) csoport esetében a legalacsonyabbak (vérplazma: 3., 7., 14. 
nap; vvs.: 7., 14. nap). 
A máj-homogenizátumban (5.19 táblázat) mért változásokról elmondható, hogy – 
kivéve a vakcinázott (V) csoportot – minden csoportban jelentős változások mentek 
végbe a kísérlet időtartama alatt: a kezdeti értékekhez képest nagymértékű növeke-
dés volt megfigyelhető. Szignifikáns különbségek azonban csak a 3. napon voltak 
(5.29 táblázat) a kontroll (K), illetve a vakcinázott (V) csoportokhoz viszonyítva. 
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A lép-homogenizátum redukált glutation tartalma (5.19 táblázat) minden csoport 
esetében mérsékelt csökkenést követően növekvő tendenciát mutatott. Az antioxi-
dáns kiegészítésben részesült csoportokban azokat önmagában, illetve kombináció-
ban alkalmazva nem volt szignifikáns mértékű változás a kísérlet időtartama alatt 
az adott csoporton belül, kivéve mindhárom kezelés együttes alkalmazásakor (5. 
melléklet – 2b táblázat). 
A vese-homogenizátumban (5.19 táblázat) megfigyelhető volt, hogy csupán az 
önmagában vagy vakcinázással együtt antioxidáns kiegészítésben részesült (E, EV) 
csoportokban volt szignifikáns mértékű változás. Egyéb tekintetben a vesében a 
redukált glutation tartalmat vizsgálva megállapítható, hogy jelentős változások nem 
történtek. 
 
5.4.5.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A legtöbb kísérleti csoport esetében a vizsgált szövetek  GSHPx-aktivitása tenden-
ciaszerűen hasonlóan alakult a (5.20 táblázat), mint az előzőekben bemutatott 
GSH-koncentráció. 
A vérplazmában a 3. és a 14. napon a vakcinázott (V), illetve az antioxidáns ki-
egészítésben részesült toxinterhelt (ET) csoportok között szignifikáns különbséget 
lehetett kimutatni (P<0,05). A vakcinázott (V) és a vakcinázott és toxinterhelt (VT) 
csoportok között csupán a 14. napon volt statisztikailag igazolható különbség 
(P<0,05).  
A vvs-hemolizátumban a vérplazmához hasonlóan azonos csoportok, azonos idő-
pontban (3. nap – V; 14. nap – ET) mért értékei képviselik a kiugróan magas vi-
szonyítási alapot a szignifikáns különbséghez (5.30 táblázat). 
Mind a vérplazma, mind a vvs-hemolizátum esetében megfigyelhető, hogy az adott 
csoporton belül az egyes mintavételi időpontok között csak elvétve figyelhetőek 
meg szignifikáns mértékű változások. 
A vizsgált három szerv – máj, lép, vese – esetében elmondható, hogy a vérrel ellen-
tétben kiugróan magas érték nem volt mérhető. Fontosnak tűnik azonban az a meg-
figyelés, hogy míg a máj-homogenizátum esetében majdnem minden csoportnál 
növekedés volt tapasztalható, addig a lép- és vese-homogenizátum esetében a 
kezdeti csökkenést növekedés váltotta fel két-két csoport (lép: K, E; vese: EV, 
EVT) kivételével. 
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5.17 táblázat: Az egyes termelési mutatók alakulása a kísérlet 0., 3., 7. és 14. napján a-b: P<0,05; e-f: P<0,05; 
 

  K T E V ET EV VT EVT 
  nap átlag szórás átlag Szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

testtömeg 
(g) 

0 716 ±58,1     
3 1059 ±6,0 1059 ±2,9 1065a ±3,1 1057 ±5,0 1058 ±4,8 1051b ±3,6 1057 ±8,4 1059 ±4,5
7 1480 ±111,4 1508 ±52,2 1500 ±54,8 1455 ±59,7 1534 ±42,8 1468 ±53,6 1492 ±100,9 1402 ±61,8
14 1774 ±163,8 1730 ±211,3 1896 ±110,4 1884 ±190,3 1658 ±94,7 1922 ±138,8 1700 51,5 1666 ±236,3

májtömeg 
(g) 

0 21,59 ±2,73     
3 25,63 ±2,43 24,08 ±0,67 26,40 ±2,58 23,32 ±3,50 23,61 ±2,56 21,04 ±2,58 26,11 ±2,98 25,94 ±2,25
7 32,04 ±6,56 33,03 ±2,55 31,50 ±3,48 29,89 ±3,42 34,64 ±3,75 34,18 ±4,20 34,07 ±6,33 29,85 ±3,36
14 51,58a ±4,54 44,36 ±7,62 52,75a ±7,39 49,34 ±5,21 38,88e ±3,42 50,59abf ±3,43 38,47b ±4,65 45,17 ±2,98

léptömeg 
(g) 

0 0,60 ±0,23     
3 0,71 ±0,22 0,74 ±0,21 0,82 ±0,13 0,67 ±0,19 0,65 ±0,21 0,76 ±0,21 0,59 ±0,11 0,73 ±0,09
7 1,08 ±0,25 1,06 ±0,24 1,45 ±0,48 1,22 ±0,14 1,24 ±0,29 1,47 ±0,62 1,08 ±0,20 1,07 ±0,16
14 2,19 ±0,45 2,09 ±0,62 2,36 ±0,47 2,11 ±0,35 1,77 ±0,44 1,92 ±0,21 1,80 ±0,51 1,58 ±0,41

B.F. 
tömege 

(g) 

0 1,65 ±0,61     
3 2,08 ±0,20 2,23 ±0,54 2,45 ±0,38 2,00 ±0,38 2,36 ±0,34 2,52 ±0,65 2,19 ±0,54 2,45 ±0,25
7 3,19 ±0,82 3,13 ±0,39 3,03 ±0,88 3,32 ±1,36 2,96 ±0,46 2,99 ±0,65 2,39 ±0,44 3,14 ±0,74
14 3,00 ±0,67 3,01 ±0,61 5,08 ±2,26 4,50 ±1,19 3,33 ±1,19 4,28 ±1,25 4,32 ±0,71 4,06 ±1,29

relatív 
májtömeg 
(g/100 g) 

0 0,03 ±0,002     
3 0,02 ±0,002 0,02 ±0,001 0,02 ±0,002 0,02 ±0,003 0,02 ±0,002 0,02 ±0,002 0,02 ±0,003 0,02 ±0,002
7 0,02 ±0,003 0,02 ±0,002 0,02 ±0,002 0,02a ±0,002 0,02 ±0,002 0,02 ±0,003 0,02b ±0,004 0,02 ±0,002
14 0,03 ±0,003 0,03 ±0,002 0,03 ±0,003 0,03 ±0,005 0,02 ±0,001 0,03 ±0,002 0,02 ±0,002 0,03 ±0,003

relatív 
léptömeg 
(g/100 g) 

0 0,001 ±0,0003     
3 0,001 ±0,0002 0,0007 ±0,0002 0,0008 ±0,0001 0,0006 ±0,0002 0,0006 ±0,0002 0,0007 ±0,0002 0,0006 ±0,0001 0,0007 0,0001
7 0,001 ±0,0001 0,0007 ±0,0002 0,001 ±0,0003 0,0008 ±0,0001 0,0008 ±0,0002 0,001 ±0,0004 0,0007 ±0,0001 0,0008 0,0001
14 0,001 ±0,0002 0,0012 ±0,0003 0,001 ±0,0003 0,0011 ±0,0002 0,001 ±0,0002 0,001 ±0,0001 0,001 ±0,0003 0,0009 0,0002

B.F. 
relatív 
tömege 

(g/100 g) 

0 0,002 ±0,0009     
3 0,002 ±0,0002 0,0021 ±0,0005 0,0023 ±0,0004 0,0019 ±0,0004 0,0022 ±0,0003 0,0024 ±0,0006 0,0021 ±0,0005 0,0023 0,0002
7 0,002 ±0,0007 0,0021 ±0,0003 0,002 ±0,0006 0,0023 ±0,001 0,0019 ±0,0003 0,002 ±0,0005 0,0016 ±0,0003 0,0022 0,0005
14 0,002 ±0,0003 0,0018 ±0,0004 0,0028 ±0,0014 0,0024 ±0,0006 0,0020 ±0,0008 0,0022 ±0,0007 0,0025 ±0,0004 0,0024 0,0007

 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.18 táblázat: MDA-koncentráció változása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj-, lép- és vese-homogenizátumban 
 

MDA  K T E V ET EV VT EVT 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(nM/ml) 

0 3,16 ±0,41   
3 3,45 ±0,18 3,60 ±0,50 3,09 ±0,26 3,41 ±0,32 3,76 ±0,56 3,41 ±0,68 3,77 ±0,34 2,67 ±0,64
7 4,63ehm ±0,42 5,07a ±0,17 3,34cf ±0,38 3,86 ±0,50 3,60b ±0,68 4,54hk ±0,39 2,19dg ±0,66 2,82cln ±0,69
14 5,69a ±0,78 4,50c ±0,41 3,90c ±0,55 4,00b ±0,36 4,42b ±0,82 3,66c ±0,98 3,33c ±0,49 3,17c ±0,65

vvs-hem. 
(nM/ml) 

0 7,35 ±0,48   
3 6,42 ±0,68 7,03 ±0,78 6,40 ±1,16 6,86 ±0,44 8,03a ±1,23 5,41b ±0,74 6,45 ±1,30 7,87 ±2,06
7 7,82 ±0,33 7,63 ±0,57 7,51 ±0,85 7,48 ±0,13 7,77 ±0,89 6,73 ±0,37 8,04 ±0,77 8,93 ±0,92
14 6,59 ±1,23 7,11 ±0,96 6,94 ±0,65 8,03 ±1,22 7,99 ±1,66 5,79a ±0,26 9,11b ±1,04 6,72 ±2,31

máj-homog. 
(µM/g) 

0 7,71 ±1,18   
3 8,90a ±1,70 5,29cf ±2,23 2,79dh ±0,69 7,67eg ±1,10 4,02cf ±1,36 2,14dh ±0,57 4,66cf ±2,35 3,96cf ±1,83
7 2,65 ±1,20 2,39 ±0,92 2,33 ±0,63 2,84 ±0,45 2,54 ±1,71 2,54 ±1,41 2,94 ±0,10 1,44 ±0,97
14 2,47 ±0,92 1,64 ±1,18 2,57 ±1,87 1,40 ±0,90 2,82 ±0,99 2,01 ±0,71 1,85 ±1,26 1,87 ±0,91

lép-homog. 
(µM/g) 

0 3,89 ±1,29   
3 2,56cf ±0,51 2,63df ±0,69 1,49cgl ±0,29 2,51cf ±0,52 9,78a ±1,28 4,29b ±3,23 7,57eh ±1,71 8,06k ±1,05
7 3,85 ±1,28 4,24 ±0,48 3,18 ±1,21 3,21 ±1,04 3,01 ±0,65 2,86 ±1,07 2,89 ±0,47 3,02 ±0,51
14 1,42c ±0,32 1,50d ±0,35 1,25ck ±0,32 1,54ce ±0,47 12,16a ±1,40 1,58d ±0,34 8,11bf ±1,22 8,00bl ±0,54

vese-homog. 
(µM/g) 

0 3,42 ±1,12   
3 2,28k ±0,60 2,34e ±0,74 1,49a ±0,48 2,18k ±0,67 3,81cf ±0,59 4,46cfl ±1,28 4,50cfl ±1,16 4,01bf ±1,30
7 2,26h ±0,41 2,82e ±0,56 1,37a ±0,54 1,98hk ±2,32 4,76cfg ±1,14 3,14c ±1,11 4,29c1 ±0,33 3,05b ±0,60
14 3,96 ±1,38 5,12 ±1,49 5,08 ±0,99 5,43 ±1,38 3,91 ±1,33 4,18 ±1,00 5,40 ±1,68 4,53 ±0,46

 
a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; k-l: P< 0,05; m-n: P< 0,01; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.19 táblázat: GSH-koncentráció alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj-, lép- és vese-homogenizátumban 
 

GSH  K T E V ET EV VT EVT 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás

vérplazma 
(µM/g feh.) 

 

0 8,63 ±3,19     
3 5,43a ±1,29 4,05 ±0,87 4,12 ±0,73 4,64 ±1,08 3,57 ±0,26 3,62 ±0,92 3,19b ±0,50 2,97 ±0,80
7 5,56a ±2,11 2,72 ±0,97 2,86 ±0,59 3,71 ±1,18 3,81b ±0,94 3,47 ±1,18 2,34b ±0,36 2,23 ±1,57
14 3,24 ±0,41 3,02 ±0,90 3,45 ±1,15 2,91 ±0,70 4,47 ±1,22 2,55 ±0,36 2,99 ±0,25 2,50 ±0,53

vvs-hem. 
(µM/g feh.) 

 

0 11,31 ±2,12     
3 7,77 ±2,16 4,95 ±1,11 5,670 ±2,08 6,66 ±1,68 5,70 ±1,28 5,63 ±2,54 5,76 ±2,24 5,04 ±1,57
7 10,78a ±1,45 8,57 ±1,01 14,39eg ±1,03 5,17bf ±1,19 6,92 ±1,25 6,13 ±1,56 4,10ch ±0,77 3,79bf ±0,79
14 9,08 ±2,13 7,79 ±3,70 6,85 ±1,93 5,23 ±1,67 6,88 ±3,25 5,55 ±0,89 5,23 ±1,38 4,72 ±1,74

máj-homog. 
(µM/g feh.) 

 

0 2,30 ±0,62     
3 2,84a ±0,43 1,81d ±0,43 1,15df ±0,17 1,97de ±0,42 1,46d ±0,52 1,13df ±0,12 1,32d ±0,17 1,10df ±0,27
7 1,25 ±0,22 1,77 ±0,37 1,53 ±0,49 1,76 ±0,28 2,15 ±0,35 2,14 ±0,68 1,45 ±0,41 1,59 ±0,64
14 2,60 ±0,22 2,53 ±0,38 2,30 ±0,71 2,15 ±0,48 2,35 ±0,18 2,64 ±0,33 2,23 ±0,52 2,22 ±0,66

lép-homog. 
(µM/g feh.) 

 

0 1,23 ±0,34     
3 1,20 ±0,31 1,20 ±0,21 1,60 ±0,37 1,36 ±0,26 1,44 ±0,31 1,55 ±0,14 1,71 ±0,23 1,50 ±0,18
7 1,73 ±0,23 1,19 ±0,20 2,04 ±0,52 1,59 ±0,04 1,59 ±0,37 1,82 ±0,63 1,93 ±0,53 1,62 ±0,14
14 1,41 ±0,65 2,20 ±0,85 2,08 ±0,69 3,23 ±1,69 2,34 ±0,88 2,12 ±0,68 2,93 ±0,82 3,07 ±0,79

vese-homog. 
(µM/g feh.) 

 

0 1,12 ±0,35     
3 1,23 ±0,54 1,52 ±0,65 1,56 ±0,44 1,50 ±0,54 1,09 ±0,15 1,01 ±0,05 1,04 ±0,06 1,45 ±0,27
7 1,46 ±0,57 1,73 ±0,16 1,60 ±0,43 1,47 ±0,16 1,04 ±0,06 1,26 ±0,43 1,39 ±0,37 1,64 ±0,48
14 1,51 ±0,60 1,10 ±0,16 0,91 ±0,09 1,08 ±0,12 1,51 ±0,44 1,36 ±0,44 1,31 ±0,27 1,67 ±0,26

 
a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; g-h: P< 0,01; i-j: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.20 táblázat: GSHPx-aktivitás alakulása a vérplazmában, a vvs-hemolizátumban, a máj-, lép- és vese-homogenizátumban 
 

GSHPx  K T E V ET EV VT EVT 
 nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás Átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(E/g feh.) 

 

0 10,99 ±4,08     
3 6,41 ±1,33 4,58b ±0,92 5,07b ±0,70 8,14a ±2,23 6,30 ±0,64 6,97 ±1,69 5,23b ±0,74 4,68 ±1,19
7 6,73 ±2,46 3,25 ±1,08 3,21 ±0,68 6,39 ±2,05 6,39 ±1,25 5,25 ±1,25 4,16 ±0,75 3,50 ±2,08
14 3,91b ±0,46 3,33b ±1,04 4,44b ±2,50 4,93b ±1,24 7,14a ±1,19 3,95b ±0,37 4,64b ±0,40 3,81b ±1,37

vvs-hem. 
(E/g feh.) 

 

0 6,53 ±1,39     
3 4,18 ±0,52 2,68f ±0,61 2,03a ±0,92 5,53ce ±1,50 2,79f ±0,39 3,92 ±1,57 4,80b ±1,04 4,57b ±1,06
7 6,08a ±1,61 2,19ck ±0,43 1,80ce ±0,87 3,88fl ±1,04 4,06f ±0,95 4,58bf ±0,85 4,37b ±0,92 4,17 ±0,82
14 5,61 ±1,28 1,86a ±0,79 2,30 ±2,20 4,00 ±1,61 5,60b ±2,26 4,03 ±0,56 5,07 ±0,34 4,65 ±1,19

máj-homog. 
(E/g feh.) 

 

0 2,95 ±0,29     
3 2,60a ±0,44 1,74ch ±0,51 1,64ch ±0,12 2,37gi ±0,25 1,26dj ±0,27 1,23dh ±0,27 1,36dj ±0,29 1,41dh ±0,20
7 1,84 ±0,32 2,05 ±0,26 1,96 ±0,37 1,45 ±0,25 1,96 ±0,64 1,84 ±0,34 1,91 ±0,27 2,00 ±0,37
14 2,34 ±0,32 2,47 ±0,34 2,53 ±0,34 2,13 ±0,37 2,44 ±0,11 2,59 ±0,23 2,06 ±0,14 2,15 ±0,66

lép-homog. 
(E/g feh.) 

 

0 0,84 ±0,29     
3 1,21 ±0,36 1,44 ±0,32 0,99 ±0,48 1,57 ±0,20 1,91 ±0,52 1,60 ±0,47 2,01 ±0,57 1,82 ±0,21
7 1,34 ±0,07 0,86 ±0,32 1,36 ±0,42 1,08 ±0,22 1,36 ±0,39 1,05 ±0,45 1,42 ±0,26 1,08 ±0,19
14 1,16 ±0,32 1,26 ±0,71 1,79 ±0,28 1,53 ±1,51 2,01 ±0,39 1,55 ±0,89 2,32 ±0,47 1,90 ±1,05

vese-homog. 
(E/g feh.) 

 

0 0,60 ±0,35     
3 1,21 ±0,64 1,22 ±0,46 1,40 ±0,09 1,07 ±0,36 1,39 ±0,50 1,34 ±0,20 1,47 ±0,45 1,13 ±0,72
7 1,03 ±0,50 1,14 ±0,47 0,96 ±0,42 1,06 ±0,44 1,24 ±0,31 1,55 ±0,19 1,32 ±0,37 1,70 ±0,03
14 1,75 ±0,12 1,65 ±0,37 1,84 ±0,14 1,89 ±0,30 1,62 ±0,18 1,34 ±0,65 1,84 ±0,12 1,88 ±0,57

 
a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; i-j: P< 0,001; k-l: P< 0,05; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.22 táblázat: Az α-tokoferol mennyiségének alakulása a vérplazmában és a májban  
 

E-vitamin  K T E V ET EV VT EVT 
  nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás

vérplazma 
(µM/l) 

 

0 14,20 ±3,57      
3 14,34chn ±3,37 26,05cfh ±7,36 61,12gi ±15,59 15,27djn ±8,24 50,12em ±21,44 29,66cfh ±4,55 19,11dfh ±7,61 57,67a ±8,17
7 22,57d ±6,03 26,76d ±7,09 87,52a ±21,40 17,83d ±5,81 39,42d ±15,67 36,54d ±6,05 17,69d ±4,24 47,70d ±7,92
14 22,93cf ±2,60 20,02c ±9,25 115,64a ±18,04 20,73cf ±6,90 26,89cf ±22,33 36,01c ±8,06 17,32c ±1,40 54,20e ±9,91

máj 
(µg/g) 

 

0 3,78 ±1,28      
3 4,82df ±2,14 5,94df ±0,92 24,73d ±8,20 14,29d ±3,97 59,26a ±18,06 32,90de ±20,44 13,39d ±3,77 17,39d ±3,79
7 8,71dg ±1,81 5,91cm ±1,71 31,59dhkn ±14,69 16,66df ±2,18 87,67a ±13,85 36,37dehn ±7,82 19,12dfl ±3,97 17,99df ±6,03
14 8,43co ±1,03 8,14cg ±3,55 41,21dhip ±8,44 8,47cfj ±2,50 24,93a ±3,52 28,55a ±6,47 7,37cfj ±4,43 19,04ej ±9,77

 
a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; i-j: P< 0,001; k-l: P< 0,5; m-n: P< 0,01; o-p: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 

 
5.23 táblázat: Az aszkorbinsav-koncentráció változása a vérplazmában és a májban 

 

aszkor-  K T E V ET EV VT EVT 
 binsav nap átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(µg/ml) 

 

0 12,94 ±4,56                    
3 1,16 ±0,71 1,48a ±0,92 1,28 ±1,88 1,37 ±1,15 1,37 ±0,92 3,80 ±2,03 4,35b ±1,52 3,48 ±1,14
7 1,27 ±0,70 0,70 ±0,98 2,42 ±1,21 2,35 ±1,17 5,07 ±1,35 6,96 ±2,68 5,60 ±1,17 3,97 ±1,08
14 3,17 ±1,63 0,57 ±0,44 1,91 ±0,81 0,80 ±0,98 1,07 ±0,43 2,35 ±1,45 3,97 ±1,02 1,59 ±0,40

máj 
(µg/g) 

 

0 30,79 ±1,85      
3 36,25b ±3,65 33,01b ±4,49 31,10c ±3,89 42,28a ±2,90 35,03b ±4,27 30,04c ±2,43 34,38b ±1,69 33,55 ±5,19
7 27,92 ±5,65 33,53 ±5,90 33,30 ±7,51 41,29 ±11,67 29,97 ±8,60 27,67 ±7,16 36,23 ±4,52 45,80 ±9,40
14 34,34 ±2,49 31,02 ±3,88 35,53 ±4,42 33,13 ±4,13 38,12 ±3,67 29,42 ±2,28 34,69 ±6,38 34,76 ±7,06

 
a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; m-n: P< 0,01; o-p: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén ki-
egészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.4.5.4 E-vitamin koncentráció 
 
A vérplazma E-vitamin-koncentrációja (5.22 táblázat) folyamatosan nőtt azon 
csoportokban, amelyek toxinterhelésben nem részesültek. A  toxinterhelt csoport-
ban viszont a kezdeti enyhe növekedést csökkenés váltotta fel. Az EVT csoportban 
viszont ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg. Egyértelmű csökkenést a vakci-
názott és E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült toxinterhelt (VT, ET) csopor-
tokban tapasztaltam. Szignifikáns különbséget minden mintavételi időpontban ta-
pasztaltunk az egyes csoportok között.  
A máj E-vitamin koncentrációja (5.22 táblázat) a K, V, ET, EV, VT csoportok ese-
tében – bár eltérő mértékben – kezdetben növekedett, majd csökkent. A toxinterhelt 
(T), csak antioxidáns kiegészítésben részesült (E), illetve a mindhárom kezelésben 
egyidejűleg részesült (EVT) csoportokban viszont a kísérlet során szintén eltérő 
mértékű, azonban a kísérlet teljes időtartama alatt megfigyelhető növekedést mér-
tem. 
Az egyes kísérleti csoportokban a vérplazmában és a májban mért E-vitamin kon-
centráció alapján felállítható egy sorrend (5. 21. táblázat). Ennek alapján az E-
vitamin és szelén kiegészítés önállóan, vagy más kezeléssel kombinálva magasabb 
E-vitamin koncentrációt eredményezett a vérplazmában, mint az ilyen kiegészítés-
ben nem részesült csoportokban. A vakcinázás hatására az E-vitamin tartalom ala-
csonyabb volt, emiatt ezeket a csoportokat az EV, végül a toxinterhelt (T), a vakci-
názás mellett toxinterhelt (VT) és a kontroll csoportok követik az általam felállított 
sorrendben. Ennek alapján feltehető, hogy a két kezelés együttesen (vakcinázás és 
E-vitamin+szelén kiegészítés) hatékonyabban ellensúlyozta a toxinterhelés káros 
hatásait, mint az egyes fent említett kezelések külön-külön. Érdekes módon azon-
ban, a máj tekintetében a vérplazma esetében felállított sorrend megváltozik, és az 
antioxidáns kiegészítésben részesült csoportot megelőzik a vakcinázott, illetve a 
toxinterheléssel kombinált E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült (EV, ET) 
csoportokban mért átlagos E-vitamin értékek. Amennyiben csak az antioxidáns (E-
vitamin és szelén) kiegészítésben részesült csoportok közötti sorrendet tekintjük, 
akkor az a máj-homogenizátum GSH-tartalmával mutat hasonlóságot a 
ET>EV>E>EVT.  
 
5.21 táblázat A kísérleti csoportok között a kísérlet teljes időtartama alatt az E-vitamin koncentrá-

ció mértéke alapján felállított sorrend 
 

Az E-vitamin-koncentráció értékének nagyságrendi sor-
rendje az egyes csoportokban  

vérplazma E  >EVT>ET > EV > T >  V >VT> K 
máj ET> EV >  E >EVT> V >VT>  K > T 

 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-
vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén kiegészítés+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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5.4.5.5 Az aszkorbinsav-koncentráció 
 
A vérplazma és a máj-homogenizátum aszkorbinsav-koncentrációja (5.23 táblá-
zat) mindkét szövetben csupán a 3. napon mutatott igen alacsony szintű szignifi-
káns különbséget, továbbá adott csoporthoz tartozó adatok is azt támasztják alá, 
hogy nemcsak az egyes csoportok összehasonlításában, hanem az egyes csoportok-
ban végbement változások sem jelentősek.  
 
5.4.6 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
Az ANOVA táblázatban jól látható, hogy mely paraméterek bizonyultak a varian-
cia-analízis szempontjából jelzőértékűnek jelen kísérletben az egyes csoportok ösz-
szehasonlításában (5. melléklet – 1. táblázat). 
− HAG-titer (3. és 14. nap: P<0,001; 7. nap: P<0,01) 
− Vérplazma E-vitamin tartalma (P<0,001) 
− Máj E-vitamin tartalma (P<0,001) 
− Vérplazma GSH-tartalma (3. nap: P<0,01; 7. és 14. nap: P<0,05) 
− Vérplazma MDA-tartalma (3. nap: P<0,05; 7. és 14. nap: P<0,001) 
− Vérplazma GSHPx aktivitása (P<0,01) 
− Vvs-hem. GSHPx aktivitása (3. és 7. nap: P<0,001; 14. nap: P<0,01) 
Ezen paraméterek esetében mindhárom mintavételi időpontban szignifikáns kü-
lönbséget eredményezett a kezelések összhatása. 
Az 5. melléklet – 2.a és 2.b táblázatai szemléltetik, hogy az egyes paraméterek ese-
tében adott kísérleti csoportban a kísérlet időtartama alatt eredményezett-e a cso-
portban az alkalmazott kezelés szignifikáns különbséget. A táblázatban jól látható, 
hogy a máj-homogenátumban mért – a szervezet glutation redox rendszerének 
vizsgálatát célzó – paraméterekben következett be leginkább olyan mértékű válto-
zás, amely szignifikáns különbséget eredményezett. 
 
5.4.7 Megbeszélés 
 
Ezen kísérlet során az állatokon klinikai elváltozást nem lehetett megfigyelni, az 
aszkorbinsav mennyiségének változása a vérplazmában azonban igazolni látszik a 
T-2 toxin által előidézett oxidatív stresszhatást (Surai et al., 1999), amelyet a kom-
binált kezelésben részesült csoportok magasabb átlagértékei mutatnak. 
A kombinált „kezelések” esetében az lehet a magyarázat a mérsékelten magasabb 
C-vitamin tartalomra, hogy a szervezetet ezekben az esetekben egyszerre több, ese-
tenként ellentétes hatás érte, s ezekre feltehetően részben az aszkorbinsav szint vál-
tozásával reagált. 
Jelen vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a T-2 toxin terhelés esetén nagydózi-
sú E-vitamin+szelén adagolás egyfajta megoldást jelenthet a toxikus hatások csök-
kentése érdekében. Ezt a megállapítást támasztja alá az a tény, hogy eredményeink 
szerint kis mértékben ugyan, de nem szignifikáns módon csökkent a vérplazma E-
vitamin koncentrációja a 7. napot követően (a 14. napig) a T-2 toxin terhelés hatá-
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sára, míg jelentősen csökkenő tendenciát találtunk a kezelés 14. napjára az E-
vitamin+szelén kiegészítés mellett T-2 toxinnal terhelt csoport esetén. Ezeket a 
változásokat a vérplazma összetételének a T-2 toxin terhelés hatására bekövetkező 
folyamatos változása, mint pl. a fehérje – leginkább az albumin-tartalom csökkené-
se (Nataraja et al., 2004), valamint az összes lipid tartalom, a trigliceridek és a 
koleszterol szintjének szignifikáns emelkedése (Mansour et al., 2002) idézhette elő, 
azonban ezt alátámasztani nem áll módomban, mivel ezen paraméterek vizsgálatára 
nem került sor. 
Az általunk kapott eredményekkel ellentétben viszont, a jelen vizsgálat során al-
kalmazott mennyiségnél lényegesen nagyobb dózisú T-2 toxin terhelés (8,1 mg/kg) 
hatására fürjek májában szignifikáns mértékű E-vitamin tartalom csökkenést mutat-
tak ki (Dvorska és Surai, 2001), amelyet jelen kísérlet során nem tapasztaltunk, 
hiszen a csak toxinterhelésben részesült (T) csoportban a kezdeti csökkenést növe-
kedés követte, a mindhárom kezelésben egyidejűleg részesült csoportban – bár cse-
kély mértékű, de folyamatos növekedés figyelhető meg, és csupán az antioxidáns 
kiegészítéssel (ET) és vakcinázással (VT) kombinált toxinterhelés okozott a kezdeti 
növekedést követően a 7. nap után némi csökkenést a máj E-vitamin szintjében. 
Kísérletünkben azon csirkék májában, amelyek az E-vitamin+szelén kiegészítésben 
és a T-2 toxin terhelésben vakcinázással (EVT) egyidejűleg részesültek jelentősen 
alacsonyabb volt az E-vitamin tartalom, mint azon állatokéban, amelyek csak E-
vitamin+szelén kiegészítést kaptak. Ennek oka a T-2 toxin hatására a májban zajló 
nagyobb mértékű lipidperoxidációs folyamat lehet, amely csökkentheti az E-
vitamin, mint kis molekulatömegű antioxidáns mennyiségét. Hasonló eredmények-
re jutottak néhány korábbi vizsgálat során is (Mézes et al., 1998, Dvorska és Surai, 
2001). 
Az eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy a lefolytatott kísérlet-
ben alkalmazott dózisú mikotoxin terhelés nem okozott ugyan szignifikáns mértékű 
eltérést számos általunk mért paraméter tekintetében, ennek ellenére a szervezet 
antioxidáns rendszerét terhelte. Ez kitűnik az E-vitamin, valamint a 
lipidperoxidációs folyamatok intenzitását jelző MDA tartalom értékek változásai-
ból. Erre engednek továbbá következtetni a GSHPx aktivitásában bekövetkezett 
változások is. 
Az ellenanyagszint eredményekből egyértelműen látszik az antioxidáns kiegészítés 
jótékony, illetve a T-2 toxin immunválaszt gátló hatása (Surai és Dvorska, 2005). A 
T-2 toxin immunrendszert károsító hatását a bursa Fabricii relatív tömegének vál-
tozása ugyan nem, de a HAG titer értékek 7. napon mért értékei kétséget kizáróan 
bizonyítottak. 
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5.5 5. kísérlet 
 
5.5.1 Termelési paraméterek 
 

5.24 táblázat A kísérleti állatok testtömege az egyes mintavételi napokon 
 

testtömeg     
g nap 3. 7. 14.

K átlag 604 752 1036
szórás ±188,9 ±211,2 ±279,4

T átlag 542 684 865
szórás ±73,7 ±96,6 ±112,1

E átlag 544 644 875
szórás ±73,7 ±96,6 ±112,1

V átlag 556 685 947
szórás ±62,2 ±73,69 ±134,2

ET átlag 434 550 699
szórás ±62,2 ±73,7 ±134,2

EV átlag 557 708 962
szórás ±96,9 ±128,3 ±191,3

VT átlag 655 763 987
szórás ±96,9 ±128,3 ±191,3

EVT átlag 553 680 955
szórás ±91,5 ±139,6 ±231,9

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
 

5.25 táblázat A kísérleti állatok máj-, lép- és vese- (abszolút és relatív) tömegének alakulása a kí-
sérlet utolsó napján (n=5) 

 

14. nap 
  

májtömeg 
(g) 

léptömeg 
(g) 

B.F. 
tömege 

(g) 

relatív 
májtömeg 
(g/100g) 

relatív 
léptömeg 
(g/100g) 

B.F. relatív 
tömege 
(g/100g) 

K átlag 34,10 1,56 0,80 3,4 0,16 0,09 
szórás ±11,55 ±0,73 ±0,06 ±1,1 ±0,07 ±0,02 

T átlag 27,85 1,02 0,78 3,3 0,12 0,09 
szórás ±3,56 ±0,39 ±0,18 ±0,7 ±0,05 ±0,03 

E átlag 24,79 1,68 0,85 2,8 0,14 0,10 
szórás ±4,12 ±0,51 ±0,32 ±0,2 ±0,10 ±0,05 

V átlag 26,01 1,47 1,04 2,8 0,16 0,11 
szórás ±4,91 ±0,4348 ±0,19 ±0,2 ±0,03 ±0,02 

ET átlag 24,57 1,2349 0,85 3,1 0,18 0,12 
szórás ±8,32 ±0,5713 ±0,39 ±0,5 ±0,07 ±0,05 

EV átlag 28,69 1,6658 0,82 3,0 0,17 0,08 
szórás ±6,69 ±0,4397 ±0,36 ±0,3 ±0,03 ±0,04 

VT átlag 30,55 1,25 0,73 2,9 0,13 0,08 
szórás ±7,37 ±0,43 ±0,16 ±0,2 ±0,01 ±0,02 

EVT átlag 30,99 1,15 0,93 3,3 0,12 0,10 
szórás ±7,06 ±0,24 ±0,32 ±0,6 ±0,02 ±0,04 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 
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A kontroll csoportba tartozó állatok mutatták a kísérleti időszak végén a legna-
gyobb testtömeget (5.24 táblázat), egyenletes testtömeg-gyarapodást mutatva a 
kísérleti időszak alatt, annak ellenére, hogy takarmány-fogyasztásuk nem tért el 
lényegesen a többi csoportétól. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy az E-
vitamin+szelén kiegészítésben részesült toxinterhelt (ET) csoport takarmányfo-
gyasztásának mértéke sem tért el lényegében a többi csoportétól, testtömeg-
gyarapodásuk azonban, igaz csak csekély mértékben, de elmaradt a többi csoport-
tól. 
Az egyes csoportok abszolút és relatív szervtömeg-értékei (5.25 táblázat) között – 
csakúgy, mint a testtömeg esetén – nem volt szignifikáns különbség. A csekély 
mértékű eltérések sem voltak konzekvensek az adott kezelések ismeretében. 
 
5.5.2 Kórbonctani vizsgálatok 
 

5.26 táblázat A kísérlet során megfigyelt klinikai tünetek és szervi elváltozások  
(megfigyelt esetek száma/összlétszám) 

 
Csoport Felmaródások a szájüreg és a nyelv 

nyálkahártyáján  
Bélgyulladás 

 3. nap 7. nap 14. nap 3. nap 7. nap 14. nap 
K 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
T 0/5 2/5 5/5 0/5 1/5 4/5 
E 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
V 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
ET 0/5 1/5 5/5 0/5 0/5 3/5 
EV 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
VT 0/5 2/5 5/5 0/5 1/5 4/5 
ETV 0/5 1/5 5/5 0/5 1/5 3/5 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
Az állatok a kórboncolás során megfigyelhető tünetekben (5.26 táblázat) mutatták a 
T-2 toxin szakirodalomban korábban leírt hatásait. A szájüreg és a nyelv nyálkahár-
tyáján lilás-vöröses felmaródásokat figyeltünk meg, továbbá kisebb-nagyobb kiter-
jedésű elhalások, illetve fekélyek is láthatóak voltak ezeken a területeken. A bél-
csatorna egyes szakaszaiban pedig esetenként gyulladásos folyamatokra utaló kór-
bonctani kép volt észlelhető az egyes mintavételek során elvégzett kórboncolások-
nál. 
Megjegyzendő, hogy a toxinterhelés csoportonként megközelítően hasonló arány-
ban idézte elő a fent említett tüneteket, azonban ezek súlyossága lényegesen cseké-
lyebb volt, amennyiben a toxinterhelés mellé antioxidáns kiegészítés és /vagy vak-
cinázás is társult. 
 
5.5.3 Kórszövettani vizsgálatok 
 
Kontroll (K) és toxinterhelt (T) állatok bursa Fabricii-ből készített szövettani met-
szetek kerültek vizsgálatra. Mindkét csoport esetében a bursa nyálkahártyáredők és 
az azokban található lymphoid folliculusok felismerhetőek voltak. Az egyes 
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folliculusok belső szerkezete és a bennük található lymphocyták, valamint a 
folliculus vázát alkotó reticulumsejtek finomabb morfológiája azonban csak nehe-
zen vagy nem volt értékelhető, valószínűleg fixálási probléma miatt. Annyi azon-
ban bizonyosan megállapítható volt, hogy a toxinterhelt csoport állataiból származó 
bursákban az ovális alakú lymphoid folliculusok hosszanti, illetve haránt mérete 
ocular microméterrel elvégzett hisztometriai mérés alapján (10-10 folliculuson 
mérve) átlagosan 200 µm ill. 120 µm körül, míg a kontroll csoport egyedei eseté-
ben átlagosan 250 µm, illetve 150 µm körül alakult. 
 
5.5.4 Hemagglutináció-gátlási próba eredményei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 ábra A baromfipestis-ellenanyag szint változása vérszérumban 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 

ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
Az általunk alkalmazott kezelések – így az E-vitamin+szelén kiegészítés, a vakci-
názás, illetve a T-2 toxinterhelés – számottevő mértékben befolyásolták a vakciná-
zás hatékonyságát, vagyis az ellenanyag-termelés mértékét (5.3 ábra). A kísérleti 
időszak 3. napján ugyan még nem voltak statisztikailag is igazolható mértékű elté-
rések, ezt követően azonban a 7. és a 14. napon jelentős különbséget tapasztaltam 
az egyes csoportok között. A várakozásoknak megfelelően a vakcinázás (V) önma-
gában megemelkedett ellenanyag szintet eredményezett, amelyet viszont a toxin-
terhelés (VT) a 14. napra erősen redukált. Mindemellett a vakcinázás hatékonysá-
gát jelentősen növelte az E-vitamin+szelén kiegészítés (EV). 
Amennyiben mindhárom kezelés egyidejűleg került alkalmazásra (EVT), akkor az 
ellenanyag szint átlagos értéke az EV és VT csoportok átlagértékei közé esett a 
kezelés 14. napján vett mintákban. Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy 
míg a toxinterhelés csökkentette az ellenanyag termelést, addig az E-vitamin + sze-
lén kiegészítés ezt a hatást mérsékelte. Az antioxidáns kiegészítésben részesült és 
egyidejűleg toxinterhelt (ET) csoport értékei az adott kísérlet körülményeinek is-
meretében nem magyarázható módon meghaladták a 7. és a 14. napon is a legtöbb 
csoport átlagértékeit.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K T E V ET EV VT ETV

lo
g2

3. nap 7. nap 14. nap



 91

Az egyes csoportok közötti különbségeket, illetve a szignifikancia mértékét a 5.27 
táblázat szemlélteti. 
 

5.27 táblázat A baromfipestis-ellenanyag szintek átlagos értékei között számított szignifikáns kü-
lönbségek 

 
 K T E V ET EV VT EVT 

3. nap - - - - - - - - 
7. nap a f gk bl fmq beh chn chr 
14. nap e a gk dfh cl dfh c dh 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; e-f: P< 0,05; g-h: P< 0,01; 
k-l: P< 0,05; m-n: P< 0,01; q-r: P< 0,05; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; VT: toxinter-
helt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
5.5.5 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.5.5.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
A kezelések összhatását tekintve a vvs-hemolizátumban és a vesében voltak szigni-
fikáns mértékű változások, ám egyik vizsgált szövet tekintetében sem mondhatóak 
konzekvensnek az egyes kísérleti csoportok közötti eltérések. 
Az a megfigyelésem azonban fontosnak ítélhető, hogy a toxinterhelés (T) a vvs-
hemolizátumban nagyobb MDA-szintet eredményezett (5.28 táblázat). 
 

5.28 táblázat Az MDA-tartalom mértéke a kísérlet 14. napján  
 

MDA 14. nap vérplazma vvs-hem. máj-homog. lép-homog. vese-homog. 
  µM/ml µM/ml µM/g µM/g µM/g 

K átlag 3,30 7,79a 4,08 11,28 5,54djp 
szórás ±0,15 ±1,75 ±0,64 ±0,67 ±1,77 

T átlag 3,30 16,23d 4,65 11,78 5,677cjp 
szórás ±0,65 ±1,40 ±1,30 ±1,91 ±1,35 

E átlag 3,36 14,90deg 4,56 11,45 5,247djp 
szórás ±0,41 ±2,91 ±0,61 ±0,94 ±1,83 

V átlag 3,44 13,57d 3,69 9,69 9,66cjp 
szórás ±0,61 ±2,85 ±0,46 ±2,34 ±1,04 

ET átlag 2,84 14,70d 4,20 11,85 5,05a 
szórás ±0,62 ±0,71 ±1,18 ±1,77 ±1,33 

EV átlag 3,51 11,05ch 4,60 9,18 10,01i 
szórás ±0,88 ±0,73 ±0,87 ±1,09 ±2,49 

VT átlag 2,91 12,20cf 4,79 9,28 10,19o 
szórás ±0,85 ±0,72 ±1,37 ±0,99 ±1,14 

EVT átlag 2,59 11,52ch 4,31 8,69 5,29djp 
szórás ±0,50 ±1,05 ±0,98 ±0,94 ±1,71 

a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; i-j: P< 0,001; o-p: P< 0,001; 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; 
VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 
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5.5.5.2 A redukált glutation-koncentráció 
 

5.29 táblázat A GSH-tartalom alakulása a kísérlet 14. napján  
 

GSH 
(µM/l; µM/g 

fehérje) 
 vérplazma vvs-hem. máj-homog. lép-homog. vese-homog. 

K átlag 6,91 13,33 2,41 1,15 1,31 
szórás ±1,53 ±0,70 ±0,73 ±0,30 ±0,34 

T átlag 10,08 14,91 2,00 0,82 1,35 
szórás ±1,62 ±3,92 ±0,52 ±0,20 ±0,14 

E átlag 7,81 11,95 1,73 0,92 1,32 
szórás ±1,69 ±2,94 ±0,20 ±0,39 ±0,26 

V átlag 6,21 13,91 1,66 1,10 1,01 
szórás ±1,09 ±2,82 ±0,34 ±0,20 ±0,19 

ET átlag 6,30 12,60 2,16 0,86 1,34 
szórás ±2,94 ±2,49 ±0,56 ±0,24 ±0,44 

EV átlag 8,13 14,62 2,01 1,00 1,01 
szórás ±1,87 ±2,11 ±0,58 ±0,11 ±0,12 

VT átlag 5,63 16,21 2,51 1,06 0,88 
szórás ±0,78 ±8,01 ±0,75 ±0,17 ±0,30 

EVT átlag 7,63 13,74 2,40 1,05 1,37 
szórás ±2,37 ±2,58 ±0,73 ±0,19 ±0,23 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; 
VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
Szignifikáns különbséget az egyes kísérleti csoportok között nem figyelhetünk 
meg. A kezelések összhatásának értékelésére elvégzett variancia-analízis során 
azonban a vérplazma, a máj és a vese tekintetében szignifikáns hatásokat tapasztal-
tam (6. melléklet – 1. táblázat). Főként a vérplazma GSH-koncentrációja (5.29 táb-
lázat) mutatott igen magas értéket toxinterhelés (T) hatására. Ugyan nem ilyen 
nagymértékű különbség figyelhető meg a vvs-hemolizátum tekintetében, azonban 
az egyes kezelések közül szintén toxinterhelés (T) hatására mérhettük a legmaga-
sabb értéket. Ez a tendencia ugyanakkor az egyéb vizsgált szervek (máj, lép, vese) 
esetében nem volt megfigyelhető. 
 
5.5.5.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A GSH-koncentrációval kapcsolatban leírtakhoz hasonlóan a GSHPx-aktivitás 
(5.30 táblázat) esetén sem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni az egyes kí-
sérleti csoportok között. 
Érdekes azonban, hogy a vérplazma esetében a toxinterhelés önmagában tendenci-
aszerűen növelte az enzim aktivitását.  
A toxinterhelés (T) hatására a máj és a lép esetében – a korábban ismertetett kísér-
letek során megfigyeltekhez képest – alacsony GSHPx-aktivitás volt megfigyelhető 
meg, ami csökkent antioxidáns védelemre utal. 
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5.30 táblázat A GSHPx aktivitásának mértéke a kísérlet 14. napján 
 

GSHPx 
(E/g fehérje)  vérplazma vvs-hem. máj-homog. lép-homog. vese-homog. 

K átlag 10,30 9,76 2,25 1,20 1,68 
szórás ±1,81 ±0,97 ±0,60 ±0,29 ±0,19 

T átlag 16,36 9,99 1,84 0,95 1,75 
szórás ±2,92 ±1,38 ±0,55 ±0,51 ±0,22 

E átlag 13,66 8,58 1,75 1,31 1,58 
szórás ±2,20 ±1,31 ±0,20 ±0,22 ±0,30 

V átlag 9,78 9,97 1,91 1,18 1,69 
szórás ±2,30 ±1,49 ±0,24 ±0,19 ±0,17 

ET átlag 10,54 9,68 1,87 1,32 1,78 
szórás ±3,69 ±1,86 ±0,29 ±0,18 ±0,20 

EV átlag 12,59 11,65 1,93 0,89 1,65 
szórás ±3,97 ±2,00 ±0,34 ±0,64 ±0,10 

VT átlag 10,31 9,02 2,24 1,12 1,61 
szórás ±1,90 ±1,32 ±0,57 ±0,10 ±0,31 

EVT átlag 12,66 10,00 2,36 1,06 1,80 
szórás ±3,26 ±1,77 ±0,25 ±0,16 ±0,20 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; 
VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 

 
5.5.5.4 Az aszkorbinsav-koncentráció 
 
Csakúgy mint az eddig bemutatott biokémiai paraméterek többségénél, így az asz-
korbinsav-koncentráció (5.31 táblázat) tekintetében sem lehetett szignifikáns kü-
lönbséget kimutatni, továbbá konzekvens összefüggéseket sem lehetett megfigyelni 
ezen paraméter tekintetében. 
 

5.31 táblázat Az aszkorbinsav-koncentráció alakulása a kísérlet 14. napján  
 

Aszkorbinsav  vérplazma  
(µg/ml) 

máj-homogenizátum  
(µg/g) 

K 
átlag 23,93 78,25 
szórás ±5,23 ±7,04 

T 
átlag 26,15 74,90 
szórás ±2,95 ±16,36 

E 
átlag 16,54 74,03 
szórás ±5,61 ±5,72 

V 
átlag 14,11 72,79 
szórás ±5,99 ±8,51 

ET 
átlag 20,88 88,07 
szórás ±6,96 ±16,37 

EV 
átlag 15,70 85,78 
szórás ±3,43 ±4,00 

VT 
átlag 18,14 79,78 
szórás ±7,88 ±10,10 

EVT 
átlag 11,97 77,33 
szórás ±5,37 ±12,58 

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén; V: vakcinázott; 
ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén; EV: E-vitamin+szelén+vakcinázott; 
VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén; 
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5.5.6 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
Számos paraméter csupán a kísérlet befejező, 14. napján került vizsgálatra, ezért 
ezen esetekben csupán a csoportok között, az alkalmazott kezelések összhatásának 
vizsgálata céljából lehetett az ANOVA variancia-analízist elvégezni (6. melléklet – 
1. táblázat). 
A kapott eredmények a legtöbb paraméter tekintetében az összes alkalmazott keze-
lés hatását összevetve szignifikáns különbséget mutatnak. 
A vérplazmából is mérhető biokémiai paraméterek közül: 

• aszkorbinsav- (P<0,05), 
• húgysav- (P<0,01), 
• GSH- (P<0,05) és 
• MDA-koncentráció (P<0,01). 

A máj-homogenátumból mért paraméterek közül: 
• GSH-koncentráció (P<0,001), illetve 
• GSHPx-aktivitás (P<0,05). 

 
A vese-homogenátumból mért paraméterek közül: 

• GSH- (P<0,01) és 
• MDA-koncentráció (P<0,05). 

 
Legnagyobb mértékű eltéréseket a fent jelzett paraméterek közül a máj GSH-
koncentrációja mutatta. 
A csoportok összehasonlításán alapuló variancia-analízist (6. melléklet – 2. táblá-
zat) elvégeztem azon paraméterekkel kapcsolatban is, amelyek mindhárom minta-
vételi időpontban a vizsgálat tárgyát képezték. A testtömegre nem voltak szignifi-
káns hatással a kísérlet során alkalmazott kezelések, a hemagglutináció-gátlási pró-
ba tekintetében a 7. és a 14. napon nagymértékű, szignifikáns eltérések mutatkoz-
nak (P<0,001). 
 
A testtömeg és a HAG-titer eredményeket alapul véve elvégeztem a variancia-
analízist a különböző mintavételi időpontokban egyes csoportok szerinti kapott 
értékekkel kapcsolatban is (6. melléklet – 3. táblázat). Megfigyelhető, hogy a kont-
roll (K), toxinterhelt (T) és az antioxidáns kiegészítésben részesült (E) csoportok 
kivételével a kísérleti csoportokban nagymértékű, statisztikailag is igazolható vál-
tozások történtek, jelezve ezzel a kezelések, illetve kezelés-kombinációk immunvá-
lasz-készségre gyakorolt hatását (6. melléklet – 3. táblázat). 
 
5.5.7 Megbeszélés 
 
A kísérlet során alkalmazott T-2 toxin mennyiség – 4,481 mg/kg – a termelési pa-
raméterek tekintetében a kísérlet időtartama alatt nem okozott számottevő, statisz-
tikailag igazolható különbséget. 
A szakirodalomban is fellelhető tünetekben azonban megnyilvánult a toxinterhelés 
hatása (Joffe et al., 1971; Gentry, 1982), ennek ellenére azonban még ez a nagy 
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dózis sem eredményezte a bursa Fabricii sorvadását, amely az immunrendszer ter-
heltségére utalhatott volna. 
Ennek ellenére a bursa Fabricii szöveti struktúrájában bekövetkeztek bizonyos vál-
tozások a toxinterhelés hatására, amelyek szövettani értelemben atrophiára utalnak 
(Gentry, 1982). Ennek hátterében az állhat, hogy T-2 toxin hatása lymhocyta kiürü-
lésben (depletió), valamint a lymphocyták degenerálódásában, elhalásában (a sejt-
magok pycnosisa, rhexise, a sejtek apoptosisa) nyilvánulhat meg (Holladay et al., 
1993; Smith et al., 1994), és súlyosabb esetben a folliculusok reticulum-sejtes váza 
is károsodik. Ezek a hatások jelen esetben csupán feltételezhetőek, mivel a szövet-
tani kép alapján nem voltak egyértelműen megítélhetők. 
A jelen kísérletben alkalmazott T-2 toxin terhelés az immunválasz-készség, a 
HAG-titer értékeinek csökkenését eredményezte más korábbi kísérletek eredmé-
nyeihez hasonlóan, bár azokkal nem azonos mértékben (Pestka et al., 1987; Ri-
chard et al., 1991; Rafai et al., 1998; Surai és Dvorska, 2005). 
Az eredmények alapján azonban, tekintettel az állomány azonos légtérben való 
elhelyezésére, bizonyos mértékű átfertőződés az attenuált vakcinával nem zárható 
ki teljes mértékben. Mindemellett egy esetleges ismételt baromfipestis elleni vakci-
názás hatékonyságát, amennyiben az T-2 toxin terheléssel társul, nagydózisú E-
vitamin+szelén adagolása kedvezően befolyásolhatja a kísérleti időszak 14. napján 
mért eredmények alapján. 
A biokémiai paraméterek esetében kizárólag a MDA-koncentráció tekintetében volt 
megfigyelhető szignifikáns különbség az egyes kísérleti csoportok között. Az előző 
kísérleteknél kapott eredményektől eltérően, azonban jelen esetben a máj nem mu-
tatott a korábbiakhoz hasonlóan jelzőértékű változásokat. A vese esetében azonban 
– jelen kísérlet során –  nagyobb mértékű változások voltak megfigyelhetőek, mint 
korábbi, kisebb dózisú T-2 toxin terheléssel végzett kísérleteimben. Ennek ellenére 
azonban jelen vizsgálat során is a máj tekinthető leginkább jelzőértékűnek a vizs-
gált szövetek között. A májban mért kisebb eltérések hátterében, véleményem sze-
rint, jelen kísérlet során a madarak májának fokozott mértékű xenobiotikum transz-
formáló képessége állhatott (Sies, 1999; Guerre et al., 2000). Ez ugyan a máj szint-
jén fokozott védelmet nyújtott a toxinterhelés kedvezőtlen hatásai ellen, a toxin 
metabolizmus során képződő potenciálisan toxikus metabolitok hatására azonban 
vese nagyobb károsodást szenvedett. Ezeket a változásokat, MDA tartalom növe-
kedése, azonban nem feltétlenül csak a toxinterhelés idézte elő, a vakcinázás 
ugyanis önmagában is növelte a vese MDA-tartalmát.  
A többi vizsgált biokémiai paraméter értékét elemezve sem mondhatóak minden 
esetben konzekvensnek az eredmények, illetve az egyes kísérleti csoportok között 
kimutatott eltérések.  
A fentiek alapján feltétlenül indokoltnak tartom a kísérlet olyan módon történő 
megismétlését, amikor az egyes csoportokban a mintavételekre nemcsak a kísérlet 
befejezésekor, hanem annak során több alkalommal is sor kerül. Ebben az esetben 
ugyanis feltehetően a két hetes kísérleti időszak alatt bekövetkező változások ten-
denciájából jobban lehetne következtetni az egyes kezelések, illetve kezelés-
kombinációk közötti eltérésekre. 
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5.6 6. kísérlet 
 
5.6.1 Termelési paraméterek 
 
A kísérleti állatok testtömege (5.32 táblázat) a teljes brojler nevelési időszak során 
lényeges, szignifikáns mértékű (P<0,05) eltéréseket az egyes kísérleti csoportok 
között csak a nevelési időszak közepén (21. nap) mutatott. 
 

5.32 táblázat Testtömeg-mérések heti eredménye a kísérlet során 
 

Testtömeg (g) K T 
 átlag szórás átlag szórás 
0. nap 41,6 ±1,04 41,4 ±2,74 
7. nap 125,0 ±19,52 121,1 ±13,00 
14. nap 319,8 ±48,19 280,7 ±34,48 
21. nap 665,2a ±103,86 574,1b ±80,14 
28. nap 1028,3 ±200,72 936,7 ±199,48 
35. nap 1508,8 ±292,36 1387,5 ±278,19 
39. nap 1795,4 ±341,32 1630,4 ±310,62 

a-b: P< 0,05; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
Az eltérések tendenciájából egyértelműen látszik, hogy a toxinterhelt (T) csoport 
átlagos tömeggyarapodása jelentősen alacsonyabb volt a kontrollhoz képest az indí-
tó fázisban, míg a nevelő fázisban és a nevelés teljes időtartama alatt, sőt a nevelési 
időszak 6. hetében, feltehetően a baromfifajokra jellemző kompenzációs növekedés 
hatására, kifejezetten kedvező tendenciát mutatott. 
 
A kísérleti állatok takarmányfogyasztását naponta mértük és heti bontásban értékel-
tük. Az egyes csoportok között szignifikáns különbséget nem volt módunk számí-
tani, mivel nem az egyes egyedek, hanem csak az egyes kísérleti csoportok takar-
mányfogyasztását tudtuk rögzíteni. Ennek alapján tendenciájában az 1. héten az 
egyes csoportok takarmányfogyasztása lényegesen nem tért el, a későbbiekben 
azonban a T-2 toxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó csoportban jelentősen 
kisebb volt a kontroll csoporthoz viszonyítva. 
A kísérleti csoportok takarmányértékesítését szintén heti bontásban értékeltük. A 
takarmányértékesítés mértéke szintén csak az egyes csoportok takarmányfelvétele 
és az egyedi súlymérési adatok alapján volt számítható. A számított értékek alapján 
azt az eredményt kaptuk, hogy a nevelés egyes időszakaiban, a T-2 toxinnal szeny-
nyezett takarmány csökkent mértékű fogyasztása hatására az állatok testtömege 
nem ezzel arányosan kisebb volt, ami azt eredményezte, hogy a takarmány-
értékesítés számított értéke a kontroll csoport azonos időszakban mért értékeihez 
viszonyítva kisebb volt. 
A toxinterhelt (T) állatok mája (5.33 táblázat) a 3. héten történt mérés alkalmával 
szignifikánsan (P<0,01) kisebb tömegűnek bizonyult, mint a kontroll (K) csoport 
egyedeié. Ez a különbség a 6. heti mérésre kiegyenlítődött. A relatív májtömeg 
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tekintetében sem volt megfigyelhető az egyes mintavételeknél statisztikailag iga-
zolható különbség. 
 
5.33 táblázat Szervek abszolút (g) és relatív tömege (g/100 g ttm.) az egyes mintavételi időpontok-

ban 
 

 máj lép B.F. rel. máj rel. lép rel. B.F. 

K 
3. hét átlag 21,00a 0,56a 1,82 0,031 0,0008 0,003 

szórás ±2,00 ±0,10 ±0,42 ±0,0034 ±0,0002 ±0,0007 

6. hét átlag 42,70 1,14 1,96a 0,025 0,0007 0,001 
szórás ±7,41 ±0,29 ±0,48 ±0,007 ±0,00020 ±0,0003 

T 
3. hét átlag 17,90c 0,43b 1,42 0,031 0,0008 0,0024 

szórás ±2,38 ±0,10 ±0,46 ±0,006 ±0,0002 ±0,0008 

6. hét átlag 39,90 1,05 1,48b 0,027 0,0007 0,001 
szórás ±6,23 ±0,26 ±0,419 ±0,01 ±0,0002 ±0,0004 

a-b: P<0,05; a-c: P<0,01 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
A lép (5.33 táblázat) a 3. héten (P<0,05), a bursa Fabricii abszolút tömege pedig a 
6. héten történt mintavétel alkalmával mutatott szignifikáns különbséget (P<0,05) a 
két kísérleti csoport között. A relatív szerv tömegek esetében azonban a különbsé-
gek statisztikailag nem voltak igazolhatóak. A Fabricius-féle tömlő T-2 toxin hatá-
sára bekövetkező, az irodalomban számos szerző által leírt sorvadását, a relatív 
tömeg tekintetében jelen vizsgálatban sem tudtam megerősíteni. 
 
5.6.2 Kórbonctani vizsgálatok 
 
Az állatok klinikai tünetekben (5.34 táblázat) is mutatták a T-2 toxin szakiroda-
lomban már leírt hatását. A száj és a nyelv nyálkahártyáján figyelhettünk meg el-
változásokat, amelyek kisebb-nagyobb kiterjedésű elhalások, illetve fekélyek for-
májában nyilvánultak meg. Az emésztőcsatorna további szakaszában pedig – fő-
képp a vékonybél elülső szakaszában – gyulladásos folyamatokra utaló tünetek 
voltak észlelhetők. 
A fiatal (1-21 nap) korban etetett nagyobb T-2 toxin tartalmú takarmány által elő-
idézett elváltozások, illetve tünetek csak kevéssé mérséklődtek a kísérlet második 
felében (22-39 nap), amikor viszont már lényegesen kisebb toxinterhelés érte a 
szervezetet. 
 

5.34 táblázat A kísérlet során megfigyelt klinikai tünetek és szervi elváltozások  
(megfigyelt esetek száma/összlétszám) 

 
Csoport Felmaródások a szájüreg és a nyelv 

nyálkahártyáján  
Bélgyulladás 

 21. nap 39. nap 21. nap 39. nap 
K 0/10 0/10 0/10 0/10 
T 6/10 3/10 4/10 1/10 

K: kontroll, T: toxinterhelt; 
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5.6.3 Biokémiai vizsgálatok 
 
5.6.3.1 A malondialdehid-koncentráció 
 
A vérplazmában a lipidperoxidációs folyamatok intenzitását jelző MDA-tartalom 
(5.35 táblázat) 21. napos életkorban történt mintavételkor tendenciaszerűen és je-
lentősen alacsonyabb volt a toxinterhelt csoportban a kontrollhoz képest. Ugyanez 
a tendenciaszerű eltérés 42 napos életkorban is kimutatható volt. 
 

5.35 táblázat Az MDA-koncentráció a vizsgált szövetekben 
 

MDA  K T 
  átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 
(nM/ml) 

3. hét 6,03 ±2,88 2,62 ±0,34 
6. hét 7,13 ±1,94 6,90 ±1,65 

vvs-hem. 
(nM/ml) 

3. hét 7,92a ±0,78 6,44c ±0,59 
6. hét 18,52 ±4,80 17,74 ±5,08 

máj-homog. 
(µM/g) 

3. hét 3,46 ±0,852 3,020 ±0,55 
6. hét 5,26 ±1,80 5,02 ±1,15 

lép-homog. 
(µM/g) 

3. hét 7,24 ±1,37 8,30 ±1,09 
6. hét 9,58 ±1,76 5,54 ±0,66 

vese-homog. 
(µM/g) 

3. hét 5,87 ±0,74 7,27 ±2,19 
6. hét 6,85a ±1,24 4,136b ±1,22 

a-b: P<0,05; a-c: P<0,01; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
A T-2 toxinterhelés hatására a vvs-hemolizátumban szignifikánsan kisebb volt 
(P<0,01) az MDA-tartalom (5.35 táblázat) a kontroll csoport értékeihez viszonyítva 
a 21. napon történt mintavételnél. A 39. napon viszont a két csoport közötti kü-
lönbség, azonos tendenciát mutatva, statisztikailag már nem volt igazolható. 
A máj-homogenizátum MDA-tartalma (5.35 táblázat) a kontrollhoz képest a T-2 
toxinnal szennyezett takarmány etetésének hatására lényegében nem tért el. Az 
MDA-koncentráció a vese-homogenizátumban nevelési időszak 6. hetében történt 
mintavételkor szignifikánsan alacsonyabb volt (P<0,05) a T-2 toxint tartalmazó 
takarmány etetésének hatására, mint a kontroll csoportban. A lép-
homogenizátumban nem szignifikáns mértékben a T-2 toxin terhelt csoportban 
volt magasabb az MDA koncentráció, később közel azonos volt. 
 
5.6.3.2 A redukált glutation-koncentráció 
 
T-2 toxinnal mesterségesen szennyezett takarmány etetésének hatására 21. napos 
életkorban történt mintavételkor a vérplazma GSH-tartalma (5.36 táblázat) ten-
denciaszerűen kisebb volt, mint a kontroll csoport értéke. Ez az eltérés a nevelési 
időszak végére tovább mérséklődött. 
A vvs-hemolizátumban a GSH-tartalom (5.36 táblázat) a 21. életkori napon tör-
tént mintavételkor a toxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó csoportban mérsé-
kelten magasabb volt, mint a kontrollban. A kísérlet utolsó napjára a két csoport 
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közötti eltérés megmaradt ugyan, viszont igen magas értékek voltak mindkét cso-
portban. 
A máj-homogenizátum GSH-tartalma (5.36 táblázat) a 21. életkori napon történt 
mintavételkor érdemi eltérést nem mutatott, a 42. életkori napon azonban a T-2 
toxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó csoportban a kontroll csoporthoz képest 
szignifikánsan alacsonyabb volt (P<0,05). 
A lép- és a vese-homogenizátum esetében (5.36 táblázat) mindkét mintavétel al-
kalmával tendenciaszerűen magasabb értékeket mértem  a toxinterhelt csoportban.  
 

5.36 táblázat A GSH-koncentráció értékei a vizsgált szövetekben 
 

GSH  K T 
  átlag szórás átlag szórás 

Vérplazma 
(μM/l) 

3. hét 6,29 ±1,28 5,18 ±2,07 
6. hét 4,80 ±0,69 5,25 ±0,83 

vvs-hem. 
(μM/l) 

3. hét 9,36 ±4,18 13,59 ±2,91 
6. hét 103,28 ±18,13 107,31 ±24,26 

máj-homog. 
(µM/g feh. 

3. hét 2,56 ±0,60 3,00 ±0,66 
6. hét 1,82a ±2,59 0,61b ±0,77 

lép-homog. 
(µM/g feh.) 

3. hét 1,21 ±0,22 1,37 ±0,33 
6. hét 1,03 ±0,25 1,37 ±0,40 

vese-homog. 
(µM/g feh.) 

3. hét 1,08 ±0,26 1,43 ±0,26 
6. hét 0,96 ±0,46 1,57 ±0,07 

a-b: P< 0,05; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
5.6.3.3 A glutation-peroxidáz enzim aktivitása 
 
A vérplazma GSHPx-aktivitása a 21. életkori napon a kontroll csoportban mutatott 
tendenciaszerűen magasabb értéket, amely a nevelési időszak végére ellentétesen 
alakult, akárcsak a vérplazma GSH-tartalma esetében.  
 
5.37 táblázat A GSHPx-aktivitás értékei a vizsgált szövetekben a kísérlet mintavételei alkalmával 

 
GSHPx  K T 
E/g feh.  átlag szórás átlag szórás 

vérplazma 3. hét 7,99 ±1,39 6,73 ±2,51 
6. hét 6,44 ±1,51 6,99 ±0,88 

vvs-hem. 3. hét 5,80 ±1,94 7,79 ±2,59 
6. hét 62,60 ±15,12 61,53 ±14,38 

máj-homog. 3. hét 2,83a ±0,52 3,49c ±0,35 
6. hét 1,91a ±0,39 2,49b ±0,63 

lép-homog. 3. hét 1,23a ±0,33 1,59b ±0,35 
6. hét 1,91a ±0,29 1,98d ±0,23 

vese-homog. 3. hét 1,15 ±0,50 1,51 ±0,46 
6. hét 1,49 ±0,48 1,62 ±0,30 

a-b: P< 0,05; a-c: P< 0,01; a-d: P< 0,001; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 
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Azonos változásokat és különbséget észleltünk a vvs-hemolizátumban is, azonban 
a különbség oka nem elsősorban a megváltozott enzim aktivitás, hanem az adott 
csoportok között a vvt.-hemolizátumban mért eltérő fehérje tartalom, mivel az en-
zim aktivitását a minta fehérje tartalmára korrigáltuk. 
A T-2 toxinnal szennyezett takarmány etetésének hatására a máj-
homogenizátumban a kontroll csoporthoz viszonyítva mindkét mintavételi idő-
pontban szignifikánsan nagyobb volt a GSHPx-aktivitás (3. hét: P<0,01; 6. hét: 
P<0,05).  
A lép- és a vese-homogenizátumban mért értékek mindkét mintavétel alkalmával 
magasabbak voltak a toxinterhelt csoportban, azonban a lép-homogenizátum eseté-
ben szignifikáns különbséget is ki lehetett mutatni mindkét mintavétel esetében (3. 
hét: P<0,05; 6. hét: P<0,001).  
 
5.6.3.4 A glükóz koncentráció  
 
A szénhidrát anyagforgalmat jelző glükóz tartalom (5.54 táblázat) tendenciaszerűen 
alacsonyabb volt a vérplazmában a toxinterhelt csoportban mindkét mintavétel al-
kalmával. 
 
5.6.3.5 A triglicerid koncentráció 
 

5.38 táblázat A vérplazma húgysav-, glükóz- és a triglicerid-koncentrációjának alakulása   
 

vérplazma  K T 
  átlag szórás átlag szórás 

glükóz 
mmol/l 

3. hét 35,44 ±12,17 28,34 ±6,38 
6. hét 15,82 ±12,63 10,89 ±5,65 

triglicerid 
mmol/l 

3. hét 0,69 ±0,19 0,76 ±0,09 
6. hét 2,28 ±1,06 1,71 ±0,79 

a-b: P<0,05; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
A lipid anyagforgalmat jelző triglicerid tartalomban (5.54 táblázat) a 3. életkori 
héten történt mintavételkor lényegében nem volt különbség, viszont a 6. hétre a 
toxinterhelés hatására mérsékelten alacsonyabb értékeket mértünk a vérplazmában.  
 
5.6.3.6 Az aszpartát-aminotranszferáz (AST) és az alanin-aminotranszferáz 

(ALT) aktivitása  
 
Az AST és ALT enzimek aktivitása a vérplazmában a T-2 toxin terhelés hatására a 
kísérlet végén (42. életkori nap) történt mintavételnél jelentősen nagyobbak voltak 
a kontroll csoport értékeihez viszonyítva, amely különbség az AST-aktivitásban 
statisztikailag is igazolható volt (P<0,05). 
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5.39 táblázat A vérplazma tejsav-dehidrogenáz (LDH), az aszpartát-aminotranszferáz (AST) és az 
alanin-aminotranszferáz (ALT) aktivitásának alakulása 

 
  LDH AST ALT 
E/l  átlag szórás átlag szórás átlag Szórás 

K 3. hét 964,65 ±364,15 133,04 ±30,24 29,40 ±26,87 
6. hét 717,37a ±488,21 145,44a ±46,82 22,07 ±20,50 

T 3. hét 1014,99 ±214,57 135,60 ±40,24 22,95 ±15,47 
6. hét 1153,44b ±337,57 206,27b ±62,74 96,92 ±301,70 

a-b: P<0,05; 
K: kontroll; T: toxinterhelt; 

 
5.6.3.7 A tejsav-dehidrogenáz (LDH) aktivitása  
 
A sejtkárosodást, elsősorban a máj károsodását, jelző LDH enzim aktivitása maga-
sabb volt a T-2 toxin tartalmú takarmányt fogyasztó csoportban mindkét mintavétel 
alkalmával. A különbségek azonban csak a kísérlet végén történt mintavétel alkal-
mával voltak a csoportokon belüli jelentős egyedi variancia miatt szignifikáns mér-
tékűek (P<0,05). 
 
5.6.4 Statisztikai elemzés (ANOVA) eredményei 
 
A 7. melléklet – 1. táblázatának adatai arra engednek következtetni, hogy a jelen 
kísérlet során alkalmazott mikotoxin dózis és a kísérlet hosszabb időtartama mellett 
is a máj bizonyult leginkább jelzőértékű szervnek toxinterheltség hatásainak felmé-
résére. 
 
A 7. melléklet – 2. táblázatának adatai azt mutatják, hogy a két mintavételi időpont 
között eltelt időszak alatt mely paraméterekben történt adott csoportban szignifi-
káns mértékű változás. Ebben a tekintetben a vér és a máj esetében vizsgált bioké-
miai paraméterek tekinthetőek jelzőértékűnek. 
 
A 7. melléklet – 3. táblázat adataiból látható, hogy csupán a 21. napon volt a két 
csoport testtömegét tekintve szignifikáns különbség. 
 
5.6.5 Megbeszélés 
 
Jelen kísérlet során az állatok testtömege tekintetében ugyan csupán egyetlen alka-
lommal (21. életkori nap) lehetett szignifikáns különbséget kimutatni, azonban a 
kezdeti magasabb szintű toxinterhelés (1,04 mg/kg T-2 toxin; 0,489 mg/kg HT-2 
toxin), amely a 21. napra szignifikáns hatást eredményezett, olyan mértékben ter-
helte az állatok szervezetét, hogy az ezt követő jóval alacsonyabb mennyiségű 
(0,12 mg/kg T-2toxin; 0,016 mg/kg HT-2 toxin) toxintartalmú takarmány fogyasz-
tása mellett sem tudták teljes mértékben kompenzálni a korábban kialakult különb-
séget. 
A T-2 toxin terhelés nemcsak a testtömeg-gyarapodásban, hanem a takarmány-
fogyasztásban is megnyilvánult, azonban az egyes csoportok takarmányértékesíté-
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sét tekintve a toxinterhelt csoporté mérsékelten kedvezőbb volt, amely feltehetően 
a baromfi rendkívül intenzív kompenzációs növekedésével lehet összefüggésben. 
Az állatok klinikai tünetekben is mutatták a T-2 toxin szakirodalomban már koráb-
ban leírt hatását (Joffe et al., 1971; Gentry, 1982), amiből arra lehet következtetni, 
hogy hosszabb idejű, ám alacsonyabb szintű, toxinterhelés hasonló mértékű klini-
kai tüneteket képes kiváltani, mint egy rövidebb idejű magasabb szintű terhelés. 
A szakirodalomban leírt tünetek közül a bursa Fabricii sorvadását jelen kísérlet 
során sem tapasztaltam.  
A toxinterhelés hatására nőtt a lipidperoxidációs folyamatok intenzitása (MDA 
tartalom) és változott a glutation redox rendszer mennyisége/ aktivitása is. A szén-
hidrát- és a lipid-anyagforgalom is – bár csak kis mértékű – érintettségét is tapasz-
taltam, amelyet azonban a lipidperoxidációs folyamatokat fiziológiás szinten tartó 
antioxidáns védőrendszer ezen a szinten még feltehetően képes volt kontrollálni 
(Mézes és Matkovics, 1986). 
A biokémiai paraméterek tekintetében elmondható, hogy a két kísérleti csoport 
közötti különbség a legtöbb esetben csupán a 21. napon történt mintavétel alkalmá-
val bizonyult statisztikailag igazolhatónak. Ez arra enged következtetni, hogy a 21 
napig tartó nagyobb dózisú T-2 toxin terhelés olyan mértékű változásokat eredmé-
nyezett, amelynek hatása a nevelési időszak  további szakaszában még kisebb to-
xinterhelés mellett is fennállt, ám többnyire csökkent mértékben. A hosszabb ideig 
fennálló mikotoxin terhelés oxidatív stressz hatása tendenciaszerűen a vesét terhel-
te jelentősebb mértékben a MDA-koncentráció értékek alapján. A változások hátte-
rében feltételezhetően a xenobiotikum transzformációt követően a mikotoxin 
metabolitok (Guerre et al., 2000), valamint a lipidperoxidációs folyamatok (Sies, 
1999) metastabil végtermékeinek a vesén keresztül történő kiválasztása állhat. 
Ezen kísérlet során alkalmazott mikotoxin dózisok és a hosszabb időtartamú kitett-
ség mellett is a máj bizonyult leginkább jelzőértékű szervnek a toxinterhelés hatá-
sainak felmérésére. Míg ugyanis a vér és a vese esetében a legtöbb esetben csak a 
21. napon volt megfigyelhető szignifikáns különbség, amely hatások a második 
szakaszban az alacsony toxinterhelés mellett normalizálódtak, addig a hatások a 
máj esetében még az alacsonyabb toxin-tartalmú takarmány etetését követően is 
fennálltak a 42. napon történt mintavétel alkalmával. Ennek alapján feltételezhető, 
hogy a máj az első három hétben bekövetkezett károsodása a következő 3 hetes 
időszak alatt nem teljes mértékben eliminálódott, hiszen a májsejtek károsodását 
jelző LDH enzim aktivitása, bár nem szignifikáns mértékben, magasabb volt a T-2 
toxin tartalmú takarmányt fogyasztó csoportban mindkét mintavétel alkalmával. A 
különbségek azonban csak a kísérlet végén történt mintavétel alkalmával voltak 
szignifikáns mértékűek. 
A T-2 toxinnal szennyezett takarmány etetésének hatására ugyanakkor a máj-
homogenizátumban megnőtt a GSHPx-aktivitás amely az antioxidáns védőrendszer 
aktivitásának fokozódására utal.  
Ezen eredményekből arra lehet következtetni, hogy adott körülmények között egy 6 
hétig tartó igen alacsony dózisú toxinterhelés akár súlyosabb károsodást okozhat, 
mint a korábbi kísérletek esetében két heti nagydózisú toxinterhelés. 
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6. Következtetések 
 
Dolgozatom korábbi fejezeteiben az egyes kísérletek eredményei megbeszélésre 
kerültek. Jelen fejezetben a szubkrónikus szubletális dózisban adagolt T-2 toxin 
hatását felmérő kísérleteim eredményei alapján levonható végkövetkeztetéseket 
mutatom be. 
 
Vizsgálataim egyik célja volt a T-2 toxin hatásának felmérése brojlercsirkék takar-
mányfelvételére. Az általam alkalmazott dózisok és két hetes kitettség esetén nem 
mutatkozott takarmány-visszautasítás, ami arra enged következtetni, hogy feltehe-
tően egyéb körülmények is szerepet játszanak T-2 toxinterhelés esetén, amennyiben 
takarmány visszautasítás tünetként megjelenik. A takarmány visszautasítás tényét 
leíró korábbi kísérletekben többnyire a természetben is előforduló T-2 toxin meny-
nyiség többszörösét alkalmazták, így vizsgálva annak hatását. Abban az esetben 
viszont, ha alacsonyabb dózisú, de hosszabb idejű toxinterhelést alkalmaztam, ak-
kor az állatok testtömege elmaradt a kontrolltól (6. kísérlet), tehát az állatok nem 
voltak képesek teljes mértékben kompenzálni a felnevelés teljes ideje alatt ható 
toxinterhelést, illetve az ezen időszak alatt kialakult különbséget. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy hosszabb idejű, ám alacsony szintű toxinterhelés hasonló mér-
tékű tüneteket képes kiváltani, mint egy rövidebb idejű magas szintű terhelés. 
Egyéb tünetek azonban megfigyelhetőek voltak az alkalmazott toxin dózisok – ki-
véve a legalacsonyabb, 1 mg/kg körüli – esetében. Az állatok nyálkahártya-
felmaródás, bélgyulladás, hasmenés, illetve helyenként agyagsárga máj tüneteit 
mutatták a T-2 toxin terhelés hatására, amit az adott kísérleti körülmények között 
toxinkötő készítménnyel (élesztő sejtfal kivonat), antioxidánsok (E-vitamin és sze-
lén) adagolásával, vagy a kettő kombinációjával, illetve vakcinázással mérsékelni 
lehetett. 
A bursa Fabricii sorvadását, mint az immunrendszer károsodását jelző egyik általá-
nos tünetet, azonban egyik kísérlet esetében sem tudtam igazolni. 
Egyes, a lipidperoxidációs folyamatokat és a biológiai antioxidáns rendszer műkö-
dését jelző paraméterekre vizsgálataim során esetenként szignifikáns mértékű ha-
tással volt a T-2 toxin. Azokban az esetekben, amikor statisztikailag ugyan nem 
volt igazolható a T-2 toxin hatása, az egyes paraméterek tendenciaszerű változása 
alapján véleményem szerint nem erőltetett annak a következtetésnek a levonása, 
hogy ezekben az esetekben sem maradtak érintetlenül ezek a folyamatok. 
A biokémiai paraméterek változása a kísérletek során az egyes vizsgált szövetek-
ben eltérő mértékű és irányú volt. A T-2 toxin szabadgyök képződést indukáló ha-
tása már 2,05 mg/kg dózis esetében a máj-homogenátumban, kis mértékben ugyan, 
de kimutatható volt. 
Irodalmi adatok és saját eredményei alapján a trichotecénvázas mikotoxinok akti-
válják a szabadgyök képződési folyamatokat, terhelve ezzel a biológiai antioxidáns 
rendszer működését. Ezt a hatás vizsgálataim során a vérplazma E- és C-vitamin 
szintjének változásával láttam bizonyítottnak, ahol a T-2 toxin terhelés csökkentette 
e két antioxidáns hatású vitamin mennyiségét. 
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Kísérleteim eredményei arra is rávilágítottak, hogy a szervezet antioxidáns státu-
szának javítása céljából adagolt nagydózisú antioxidáns (E-vitamin és szelén) ki-
egészítés kedvező hatást gyakorolt a baromfi szervezetének lipidperoxid és anti-
oxidáns státuszára. Ez a kedvező hatás kimutatható volt szubletális T-2 toxin terhe-
lés esetén is, továbbá a trichotecénvázas mikotoxinok megkötésére javasolt toxin-
megkötő anyag (élesztő sejtfal kivonat) takarmányba való adagolása kis mértékben 
ugyan, de befolyásolta a T-2 toxin által előidézett lipidperoxidációs folyamatokat 
és annak a biológiai antioxidáns védőrendszer általam vizsgált komponenseire gya-
korolt hatását.  
 
Kísérleteim eredményei alapján levonható az a következtetés is, hogy az általam 
alkalmazott glükomannán hatóanyagú toxinmegkötő készítmény kedvező hatással 
rendelkezik a T-2 toxin és annak természetes metabolitjai hatásainak csökkentésé-
ben. Ezt alátámasztják mind a klinikai tünetekkel kapcsolatban.  
 
Vizsgálataim eredményei alapján levonható az a következtetés is, hogy nagy tiszta-
ságú, tehát a természetben előforduló metabolitokat nem tartalmazó, T-2 toxin, 
természetes toxineleggyel azonos dózisban alkalmazva, a lipidperoxidációs folya-
matok és az antioxidáns védőrendszer vizsgált paraméterei tekintetében nem mutat-
ták az utóbbiak alkalmazásakor tapasztalt mértékű változásokat. 
Az antioxidáns (E-vitamin és szelén) kiegészítés hatását felmérve megállapítottam, 
hogy T-2 toxin terhelés hatására jelentős mértékű változások figyelhetők meg az E-
vitamin szervezeten belüli metabolizmusában és transzportjában. Kisdózisú T-2 
toxin terhelés hatására azon csirkék májában, amelyek az E-vitamin+szelén kiegé-
szítésben és a T-2 toxin terhelésben vakcinázással egyidejűleg részesültek jelentő-
sen alacsonyabb volt az E-vitamin tartalom, mint azon állatokéban, amelyek csak 
E-vitamin+szelén kiegészítést kaptak. Ennek oka a T-2 toxin hatására a májban 
zajló jelentősebb mértékű szabadgyök képződés lehet, amely csökkentheti az E-
vitamin, mint kis molekulatömegű antioxidáns mennyiségét. 
 
Megállapítottam továbbá azt is, hogy a T-2 toxin jelentős stressz-hatást indukál a 
madarak szervezetében, amit a toxinmegkötő készítmény (élesztő sejtfal kivonat) 
és az antioxidáns kiegészítés önmagában, illetve együttesen adagolva is csökken-
tett, azonban az eredmények alapján az is feltételezhető, hogy a toxinmegkötő ké-
szítmény és antioxidáns kiegészítés együttesen hatékonyabb lehet gyakorlati kö-
rülmények között T-2 toxin terhelés esetén, mint az egyes kiegészítések külön-
külön. 
 
A nevelés teljes időtartama (39 nap) alatt alkalmazott T-2 toxin terhelés hatására, 
amely az 1.-21. életkori nap között nagy, majd azt követően alacsony mértékű volt, 
a nevelési időszak teljes időtartama alatt kimutatható volt a lipidperoxidációs fo-
lyamatok intenzitásának fokozódása, valamint az antioxidáns védőrendszer terhelé-
se. A hatás főként a lipidperoxidációs folyamatok intenzitásának növekedésében 
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(MDA tartalom) nyilvánult meg, de emellett változott a glutation redox rendszer 
mennyisége/ aktivitása is. 
Feltehetően az a tény is szerepet játszott a T-2 toxin hatásában, hogy az állatok 
napos korában kezdődő toxinterhelés alkalmával azok antioxidáns rendszerének 
érzékenysége nagyobb mértékű volt. 
Egyidejűleg a szénhidrát- és a lipid anyagforgalomban is kimutathatók voltak – bár 
csak kis mértékű – eltérések, amelyeket azonban feltevésem szerint az antioxidáns 
védőrendszer fokozott aktivitása még kontrollálni volt képes. 
A hosszabb idejű T-2 toxin terhelés eredményeim alapján (MDA-koncentráció) a 
vesét jelentősebb mértékben terhelte, mint a májat, feltételezhetően a májban kép-
ződő mikotoxin és lipidperoxidációs folyamatok során képződő metabolitok foko-
zott mértékű vesén keresztül történő kiválasztása miatt. Ennek ellenére a hosszabb 
időtartamú T-2 terhelés esetében is a máj bizonyult a leginkább jelzőértékű szerv-
nek a toxinterhelés hatásainak felmérésére, akárcsak korábbi rövidebb, két hét idő-
tartamú, kísérleteim esetében. Ezen eredményekből arra lehet következtetni, hogy 
adott körülmények között a 6 hétig tartó, de alacsony dózisú, toxinterhelés akár 
súlyosabb károsodásokat is okozhat, mint a két hétig tartó, de nagydózisú toxinter-
helés. 
Vizsgálataim eredményei alapján az is megállapítható volt, hogy az egyes szervek, 
szövetek eltérő mértékben reagálnak mind a toxinterhelésre, mind a vakcinázásra. 
Ebben a tekintetben a máj reagált minden vizsgált paraméter szempontjából a leg-
gyorsabban és a legerőteljesebben. Mindezen eredmények alapján felállítható egy 
érzékenységi sorrend a mintaként szolgált szervek között. 

− GSHPx aktivitás tekintetében: 
máj>vvs.>vese>vérplazma>lép, 

− GSH tartalom tekintetében: 
máj>vvs.>vérplazma>vese>lép sorrend tapasztalható. 

 
A GSHPx aktivitás és a GSH tartalom esetében a vese és a vérplazma közötti eltérő 
sorrend azzal magyarázható, hogy a vese tubuláris rendszerében intenzív GSHPx-
szintézis zajlik, ami innen a vérplazmába kerül, míg a vesében nem zajlik jelentős 
mértékű GSH-szintézis, a GSH metabolizmus viszont igen gyors. 
Eredményeim alapján, mások korábbi vizsgálatait megerősítve, megállapítottam, 
hogy a C-vitamin szint változásokat stressz-jelző paraméterként lehet értelmezni. 
A biológiai antioxidáns rendszer működését terhelő hatás a vérplazma E- és C-
vitamin szintjének változásánál volt megfigyelhető, ahol a T-2 toxin terhelés csök-
kentette e két antioxidáns hatású vitamin mennyiségét. 
 
Vizsgálataim egyik kiemelt célja volt a szubletális T-2 toxin terhelés hatásának 
felmérése brojlercsirkék immunválasz készségére ismételt baromfipestis vakciná-
zásra adott antitest képződés felmérésén keresztül, továbbá célom volt a T-2 toxin 
terhelés és az ismételt vakcinázás hatásának felmérése brojlercsirkék egyes szöve-
teinek lipidperoxid és antioxidáns státuszára is antioxidáns kiegészítés mellett.  
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Megállapítottam, hogy közepes dózisú (2,05 mg/kg takarmány) T-2 toxin terhelés 
nem befolyásolta szignifikáns mértékben az immunválasz-készséget ismételt ba-
romfipestis elleni vakcinázás esetén. 
Megállapítottam ugyanakkor, hogy T-2 toxin terhelés és vakcinázás együttes al-
kalmazása esetén csökken a szervezet antioxidáns státusza, amely elsősorban a 
vese esetében volt kimutatható, illetve fokozódik a lipidperoxidációs folyamatok 
intenzitása, amely hatás a vese mellett a lép esetében is megfigyelhető volt. 
 
Az ismételt vakcinázásra adott ellenanyagszint (HAG titer) eredményekből kitűnik 
az antioxidáns kiegészítés kedvező, illetve a nagy dózisú T-2 toxin (4 mg/kg ta-
karmány) ellenanyag termelést csökkentő hatása. 
Az E-vitamin+szelén kiegészítésben részesült vakcinázott csoport esetében (a csu-
pán vakcinázásban részesült csoporthoz viszonyítva) a mért értékekből jól látható 
az antioxidáns kiegészítés fentiekben említett jótékony hatása. Az adatok továbbá 
azt is alátámasztják, hogy a vakcinázás mellett alkalmazott toxinterhelés önmagá-
ban, illetve E-vitamin kiegészítéssel társulva (EVT) is csökkenti az állatok immun-
válasz készséget, bár annak értéke közel elérte, vagy mérsékelten meghaladta a 
vakcinázott csoport értékeit. 
 
Eredményeim alapján egyúttal levonható az a következtetés is, hogy egy esetleges 
ismételt baromfipestis elleni vakcinázás hatékonyságát, amennyiben az T-2 toxin 
terheléssel társul, nagydózisú E-vitamin+szelén adagolása kedvezően befolyásol-
hatja. 
Az immunrendszer károsodását ugyanakkor a bursa Fabricii abszolút és/vagy rela-
tív tömegének változásával, illetve kórszövettani vizsgálatok alapján nem tudtam 
bizonyítani.  
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6 Új tudományos eredmények 
 
1. Kimutattam, hogy a T-2 toxin sem tisztított formában 2,12 mg/kg takarmány 

mennyiségben, sem természetes metabolitjaival együtt (0,88-4,48 mg/kg T-2 
toxin + 0,015-0,035 mg/kg HT-2 toxin) nem befolyásolta két hetes toxin terhe-
lés mellett a brojlercsirkék takarmányfelvételét. A nevelési időszak teljes idő-
tartama alatt alkalmazott, de eltérő mértékű toxinterhelés (1-21 nap: 1,04 mg/kg 
T-2 + 0,48 mg/kg; 22-39 nap: 0,012 mg/kg T-2 toxin + 0,016 mg/kg HT-2 to-
xin) hatására ugyanakkor a toxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó állatok 
testtömege elmaradt a kontroll értékektől, közel azonos takarmányfelvétel mel-
lett. 

2. Megállapítottam, hogy az 1 mg/kg takarmány T-2 toxin +  
HT-2 toxin által előidézett klinikai tüneteket (bélgyulladás, hasmenés, agyag-
sárga máj) ivóvízben adagolt antioxidáns kiegészítéssel (8,75 mg E-vitamin + 
0,02 mg szelén / állat /nap), valamint élesztő sejtfal kivonat takarmányhoz való 
adagolásával (2 g/kg takarmány), továbbá ezek kombinációjával mérsékelni le-
het. 

3. Megállapítottam, hogy T-2 + HT-2 toxinnal szennyezett takarmány etetésének 
hatására brojlercsirkék veséjében és májában nőtt a lipidperoxidációs folyama-
tok intenzitása, valamint kimutatható volt a glutation redox rendszer terhelése 
is. 
A változások a 3-5. hetes életkor között, rövid időtartamú (7-14 nap) kísérletek 
során 0,88-4,48 mg/kg dózis esetén általában csak tendenciaszerűek, míg napos 
kortól induló, a teljes nevelési időszak alatt fennálló, hosszú időtartamú, 1 
mg/kg dózis terhelés hatására statisztikailag is igazolhatóak voltak. Rövid ideig 
tartó toxinnal szennyezett takarmány etetésekor antioxidáns kiegészítéssel 
és/vagy élesztő sejtfal kivonat adagolásával, de különösen ezek kombinációjá-
val a glutation redox rendszer terhelését jelentős mértékben mérsékelni lehet. 

4. Az antioxidáns (E-vitamin + szelén) kiegészítés hatását vizsgálva megállapítot-
tam, hogy a T-2 + HT-2 toxin terhelés befolyásolja az E-vitamin szervezeten 
belüli transzportját. 

5. Megállapítottam, hogy 2,05 mg/kg takarmány T-2 toxin terhelés még nem, 4,48 
mg/kg viszont már szignifikáns mértékben csökkentette az immunválasz-
készséget ismételt baromfipestis elleni vakcinázás esetén, amely hatást egyide-
jűleg alkalmazott antioxidáns (E-vitamin + szelén) kiegészítéssel mérsékelni 
lehetett. 
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7 Összefoglalás 
 
A mikotoxinok, a természetben előforduló, potenciálisan mérgező anyagok, a fona-
las gombák másodlagos anyagcseretermékei, amelyek előfordulásuk és sokféleség-
ük miatt minden abrakfogyasztó gazdasági állatra, illetve az emberre is veszélyt 
jelentenek. 
A Fusarium nemzetségbe tartozó penészgombák trichotecénvázas mikotoxinjai 
közül a mérsékelt égövi országokban, így hazánkban is a T-2 toxin fordul elő leg-
gyakrabban a takarmányok alapanyagául szolgáló gabonamagvakban, amely annak 
mennyiségétől függően súlyos akut, illetve krónikus toxikus hatást idézhet elő. 
Toxikus hatásai között kiemelésre fontosak idegrendszert károsító és 
dermatotoxikus hatásai, valamint a fehérjeszintézis gátlása, amelynek révén csök-
kenti egyrészt a máj xenobiotikum transzformáló kapacitását a hepatociták 
mikroszomális monooxigenáz enzimrendszerének csökkent működése révén, to-
vábbá az immunrendszer működését Az immunrendszerre kifejtett hatása irodalmi 
adatok szerint a nyirokszervek károsodásában is megnyilvánul.  
Az Európai Unió országaiban a T-2 toxin koncentráció határértéke a takarmány 
alapanyagokban és takarmányokban még ajánlati érték szinten sincs meghatározva, 
arra vonatkozóan csak néhány országban, így hazánkban is csak az adott országra 
érvényes ajánlati szintek léteznek, ami hiányosságnak tekinthető a veszély mérté-
kének ismeretében. Ennek az oka, hogy a takarmányban detekált adott mennyiségű 
mikotoxin biológiai / kórélettani hatását számos tényező akár negatív, akár pozitív 
irányban befolyásolja, értekezésem témája is részben érinti ezt a kérdést.  
A fentiek miatt kiemelten fontos kutatási feladat egyrészt a toxinterhelés megelőzé-
sére, illetve terhelés esetén a káros hatások és a tünetek  mérséklésére alkalmas 
módszerek kifejlesztése, továbbá tudományos igénnyel elvégzett vizsgálatok ered-
ményei alapján sem a termelésre, sem az állatok vagy a fogyasztó egészségére ká-
ros hatással nem járó mikotoxin szintek meghatározása. 
 
Vizsgálataim során szubkrónikus alimentáris szubletális dózisban adagolt 
T-2 toxin (és annak természetes metabolitjai) hatását tanulmányoztam brojlercsir-
kék takarmányfelvételére és egyes, a lipidperoxidációs folyamatokat és a biológiai 
antioxidáns rendszer működését jelző, paraméterek változására. 
Kísérleteim eredményei alapján célom volt megvizsgálni, hogy a szervezet antioxi-
dáns státuszának javítása céljából alkalmazott nagydózisú antioxidáns (E-vitamin 
és szelén) kiegészítés milyen hatást gyakorol a baromfi szervezetének lipidperoxid 
és antioxidáns státuszára szubletális T-2 toxin terhelés esetén. 
Vizsgálataim további célja volt annak megállapítása, hogy a T-2 toxin-terhelés mi-
lyen hatást gyakorol az egyik legfontosabb természetes zsíroldékony antioxidáns, 
az E-vitamin szervezeten belüli megoszlására. 
Célom volt továbbá annak felmérése is, hogy a trichotecénvázas mikotoxinok meg-
kötésére javasolt toxinmegkötő anyag (élesztő sejtfal kivonat) takarmányhoz való 
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adagolása milyen mértékben csökkenti a T-2 toxin által előidézett lipidperoxidációs 
folyamatokra és a biológiai antioxidáns védő rendszerre gyakorolt károsító hatását. 
Vizsgálataim célja volt emellett a szubletális T-2 toxin terhelés hatásának felmérése 
brojlercsirkék immunválasz készségére ismételt baromfipestis vakcinázásra adott 
antitest képződés felmérésén keresztül. 
További célom volt a szubletális T-2 toxin-terheléssel egyidejűleg alkalmazott E-
vitamin és szelén adagolás hatásának felmérése brojlercsirkék immunválasz kész-
ségére ismételt baromfipestis vakcinázásra adott antitest képződés felmérésén ke-
resztül. 
 
Kísérleteimben rövid- és hosszú távú terhelés során vizsgáltam a T-2 toxin célkitű-
zésekben megfogalmazott hatásait brojlercsirkékben. 
Az általam alkalmazott dózisok és két hetes kitettség esetén nem mutatkozott ta-
karmány-visszautasítás, ami arra enged következtetni, hogy feltehetően egyéb kö-
rülmények is szerepet játszanak T-2 toxinterhelés esetén, amennyiben takarmány 
visszautasítás tünetként megjelenik. Abban az esetben viszont, ha hosszabb idejű 
toxinterhelést alkalmaztam alacsony T-2 toxin dózissal, abban az esetben az állatok 
nem voltak képesek teljes mértékben kompenzálni a felnevelés ideje alatt ható to-
xinterhelést, illetve az ezen időszak alatt kialakult különbséget, amiből arra lehet 
következtetni, hogy hosszabb idejű, ám alacsony szintű toxinterhelés hasonló mér-
tékű tüneteket eredményez, mint a rövidebb idejű, de magas szintű terhelés. 
Egyéb klinikai tünetek azonban megfigyelhetőek voltak az alkalmazott toxin dózi-
sok esetében. Az állatok bélgyulladás, hasmenés, illetve esetenként agyagsárga máj 
jeleit mutatták a T-2 toxin terhelés hatására, amit az adott kísérleti körülmények 
között toxinkötő készítménnyel (élesztő sejtfal kivonat), antioxidánsok (E-vitamin 
és szelén) adagolásával, vagy azok kombinációjával, illetve vakcinázással – felte-
hetően az állatok általános ellenálló képességének javításán keresztül – mérsékelni 
lehetett. A bursa Fabricii sorvadását, mint az immunrendszer károsodását jelző 
egyik általános tünetet, azonban korábbi irodalmi adatokkal ellentétben, egyik kí-
sérlet esetében sem tudtam igazolni. 
Egyes, a lipidperoxidációs folyamatokat és a biológiai antioxidáns rendszer műkö-
dését jelző, paraméterekre vizsgálataim során esetenként szignifikáns mértékű ha-
tással volt a T-2 toxin. Megállapítottam továbbá azt is, hogy amennyiben az egyes 
vizsgált paraméterek vonatkozásában nem volt statisztikailag is igazolható a T-2 
toxin hatása az egyes paraméterek tendenciaszerű változása a vizsgált folyamatokra 
nézve azok terheltségére utal.  
Kísérleteim eredményei arra is rávilágítottak, hogy a szervezet antioxidáns státu-
szának javítása céljából adagolt nagydózisú antioxidáns (E-vitamin és szelén) ki-
egészítés kedvező hatást gyakorolt a baromfi szervezetének lipidperoxid és anti-
oxidáns státuszára még szubletális T-2 toxin terhelés esetén is. A trichotecénvázas 
mikotoxinok megkötésére javasolt toxinmegkötő anyag (élesztő sejtfal kivonat) 
takarmányhoz való adagolása kis mértékben ugyan, de szintén kedvező irányban 
befolyásolta a T-2 toxin által előidézett lipidperoxidációs folyamatokat és annak a 
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biológiai antioxidáns védőrendszer általam vizsgált komponenseire gyakorolt hatá-
sát. 
Vizsgálataim eredményei alapján továbbá levonható az a következtetés is, hogy 
nagy tisztaságú, tehát a természetben előforduló metabolitokat nem tartalmazó, T-2 
toxin a természetes toxin-eleggyel azonos dózisban alkalmazva a lipidperoxidációs 
folyamatok és az antioxidáns védőrendszer vizsgált paraméterei tekintetében nem 
mutatták az utóbbiak alkalmazásakor tapasztalt mértékű változásokat, ami a T-2 
toxin és annak metabolitjai között fennálló szinergens hatásokra utal. Az antioxi-
dáns (E-vitamin és szelén) kiegészítés során T-2 toxin terhelés hatására jelentős 
mértékű változások figyelhetők meg az E-vitamin szervezeten belüli metabolizmu-
sában és transzportjában. Megállapítható volt továbbá eredményeim alapján az is, 
hogy a T-2 toxin jelentős oxidatív stresszt indukált a madarak szervezetében, amit a 
toxinmegkötő készítmény és az antioxidáns kiegészítés önmagában, illetve együtte-
sen adagolva is csökkenteni volt képes, azonban együttes alkalmazásuk hatéko-
nyabb lehet gyakorlati körülmények között. 
A nevelés teljes időtartama (39 nap) alatt alkalmazott magas (1.-21. nap), majd 
alacsony (21.-39. nap) T-2 toxin terhelés hatására a nevelési időszak 21. napjára, 
majd azt követően is kimutatható volt a lipidperoxidációs folyamatok fokozódása, 
valamint az antioxidáns védőrendszer fokozott terhelése. A hosszabb idejű T-2 
toxin terhelés eredményeim alapján a vesét jelentősebb mértékben terhelte, mint azt 
a korábbi kísérletekben (rövidebb időtartam és más mértékű toxinterheltség esetén) 
megfigyelhettük, amely a májban keletkező, majd feltételezhetően a káros 
metabolitok fokozott mértékű vesén keresztül történő kiválasztásából adódhatott. 
Ezért elmondható, hogy a hosszabb időtartamú T-2 terhelés esetében is a máj bizo-
nyult a leginkább jelzőértékű szervnek a toxinterhelés hatásainak felmérésére, 
akárcsak korábbi rövidebb, két hét időtartamú kísérleteim esetében. Ennek alapján 
arra lehet következtetni, hogy adott körülmények között a 6 hétig tartó, de alacsony 
dózisú, toxinterhelés akár súlyosabb károsodásokat is okozhat, mint a két hétig 
tartó, de nagydózisú toxinterhelés. 
Vizsgálataim eredményei alapján az is megállapítható volt, hogy az egyes szervek, 
szövetek eltérő mértékben reagálnak mind a toxinterhelésre, mind a vakcinázásra. 
Ebben a tekintetben a máj reagált minden vizsgált paraméter szempontjából a leg-
gyorsabban és a legerőteljesebben. Mindezen eredmények alapján felállítható egy 
érzékenységi sorrend a mintaként szolgált szervek között. 
Vizsgálataim eredményei alapján egyes esetekben a vérplazma C-vitamin tartalmá-
nak változása arra utal, hogy az a mikotoxin terhelés, mint stressz-hatás paraméte-
reként is értelmezhető. 
Közepesen nagy dózisú (2,05 mg/kg takarmány) T-2 toxin terhelés nem befolyásol-
ta szignifikáns mértékben az immunválasz-készséget ismételt baromfipestis elleni 
vakcinázás esetén, a kísérlet során azonban az attenuált vakcínával történő egyes 
csoportok közötti esetleges átfertőződés teljes mértékben nem volt kizárható. A T-2 
toxin terhelés és vakcinázás együttes alkalmazása esetén azonban romlik a szerve-
zet antioxidáns státusza, amely elsősorban a vesében volt kimutatható, illetve foko-
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zódik a lipidperoxidációs folyamatok intenzitása, amely hatás a vese mellett a lép-
ben is megfigyelhető volt. 
Az ismételt vakcinázásra adott ellenanyagszint titer értékek változása alapján az 
antioxidáns kiegészítés kedvező, illetve a nagy mennyiségű T-2 toxin (4 mg/kg 
takarmány) immunválasz készséget gátló hatása valószínűsíthető. 
Eredményeim ugyanakkor rámutatnak, hogy egy esetleges ismételt baromfipestis 
elleni vakcinázás hatékonyságát, amennyiben az T-2 toxin terheléssel társul, nagy-
dózisú E-vitamin és szelén adagolása kedvezően befolyásolhatja. 
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8 Summary 
 
Mycotoxins are potentially toxic substances in nature, produced as secondary me-
tabolites of moulds. Due to their prevalence and diversity, those are potentially 
endangered all monogastric farm animals and humans. 
Among the so-called trichothecene mycotoxins of Fusarium moulds  
T-2 toxin is the most common toxin of cereal grains in the temperate zone even in 
our country, which depending on its quantity can cause severe acute or chronic 
toxic reactions. 
Nervous system degeneration and dermatotoxicity are to be underlined from its 
toxic effects, as well as protein synthesis inhibition which decrease the detoxifying, 
xenobiotic transforming ability of the liver via reduced microsomal monooxy-
genase activity in hepatocytes. Additionally it causes impairment of the immune 
function. This latter one makes the animals increasingly susceptible to infectious 
diseases. The effects on the immune system also manifest in lymphatic organ fail-
ure. 
There is no obligatory threshold limit value for T-2 toxin in feeds or feeding stuff 
in the European Union, only suggested values are determined, and in only a few 
countries, that – considering its hazard – is a great control deficiency. 
Therefore, the prevention of the toxin-load and the development of methods reduc-
ing harmful effects and symptoms of the toxin are highly important scientific mis-
sions, and based on scientifically proved data, the determination of those T-2 toxin 
concentrations which are not harmful for food producing animals and consumer 
health is also essential. 
I was studied the effects of sub-chronic alimentary sub-lethal doses of  
T-2 toxin on the clinical signs of toxicity and feed intake of broiler chicken, and the 
changes of amount and or activity of some parameters of the lipid peroxidation and 
the biological antioxidant system. 
According to the results of my experiments, another main objective of my studies 
was to examine the effect of high dose antioxidant (vitamin E and selenium) sup-
plementation – used for the improvement of antioxidant status – on the lipid perox-
ide and antioxidant status of the organism in the case of sub-lethal T-2 toxin load. 
Determination of the T-2 toxin impact on the systemic distribution of vitamin E, 
the most widely used lipid soluble antioxidant in feed, was also a part of my re-
search work. 
Additionally, I analysed the effect of a trichothecene mycotoxin binder substance 
(yeast cell wall extract) on the T-2 toxin induced lipid peroxidation and biological 
antioxidant defence system. 
Investigating the influence of sub-lethal dose of T-2 toxin load on the immune re-
sponse of broiler chicken during repeated vaccination against Newcastle disease 
virus by measuring the antibody formation was also part of my study. 
Furthermore, the effect of vitamin E and selenium supplementation together with 
the feeding of diet containing sub-lethal dose of T-2 toxin on the immune response 
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of broiler chicken during repeated vaccination against Newcastle disease virus was 
also analysed. 
 
I examined the effects of T-2 toxin during short- and long-term exposure in the 
chicken (Gallus gallus domesticus), according to the main purposes of the research 
programme. 
In the course of two-week exposure, no measurable changes in the feed intake was 
observed at the dose levels of T-2 toxin and natural metabolites were used, so pre-
sumably, other factors may also play a role when feed refusal occurs, as found in 
the scientific literature. 
However, when long-term toxin load with low T-2 toxin dose was used, animals 
could not compensate the continuous toxin load during the whole fattening period 
and its resulting differences, consequently, longer but lower toxin exposure could 
evoke symptoms of a short term, high level load. 
Other clinical symptoms were also noticed as a response of T-2 toxin exposure 
even at the dose levels were used – except for the lowest dose level 1mg kg-1 enteri-
tis, diarrhoea, clay-yellow colour of the liver were also observed, which abated as 
effect of using toxin-binding substance (yeast cell wall extract) or antioxidant (vi-
tamin E and selenium) treatment, their combination or vaccination under the given 
experimental conditions, probably due to enhanced resistance. Atrophy of the 
Bursa Fabricii, as a general indicator of immune-system damage in accordance 
with literature data could not be proven. 
Occasionally, T-2 toxin had a significant effect on some lipid peroxidation and 
biological antioxidant system parameters. It was found, that if the examined pa-
rameters were not statistically significant, then T-2 toxin influence on the tenden-
tious change of certain parameters would refer to the overload of the given process. 
Results pointed out that high dose antioxidant (vitamin E and selenium) supple-
mentation to improve antioxidant status could have favourable effect on the lipid 
peroxide and antioxidant status of the chickens even if exposed to sub-lethal doses 
of T-2 toxin and its metabolites. Supplementation with a toxin-binding substance 
(yeast cell wall extract) moderately improve the impairment effects of the T-2 toxin 
on lipid peroxidation and on the components of the biological antioxidant defence 
system were investigated. 
It could also be concluded, that purified T-2 toxin, free of natural metabolites ap-
plied at the same dose as the natural toxin mixture (T-2 toxin and metabolites) did 
not causes changes in the parameters of lipid peroxidation and of the antioxidant 
system were measured, indicating synergism between the T-2 toxin and its natural 
metabolites. 
Pronounced changes were detected in the systemic metabolism and transport of 
vitamin E as a result of antioxidant supplementation (vitamin E and selenium). T-2 
toxin induced remarkable stress reactions in birds, reducible under practical condi-
tions by toxin-binder or antioxidant supplementation or by the combination of 
them, this latter one being the most effective. 
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As the result of low T-2 toxin supplementation during the whole fattening period 
(42 days), improvement of the lipid peroxidation processes and the load of the an-
tioxidant defence system increased after 21 days. The T-2 toxin exposure for a 
longer period of time caused kidney damage, which was more remarkable than in 
the liver, probably due to the increased excretion of harmful metabolites from the 
oxidative stress through the kidney. Still, in case of longer T-2 load, liver remained 
the major indicator in studying the effects of toxin load, as it was found as results 
of my previous experiments with shorter (14-days) period. These results show that 
6-week, low dose toxin load under certain conditions could even cause more seri-
ous damage than toxin load applied for two weeks in a higher dose. 
It could also be appointed that certain tissues and organs react differentially to 
toxin load as well as to vaccination. In this respect, liver responded first and most 
intensely, according to the results of all the examined parameters. On the basis of 
these findings, the examined organs could be ranked according to the sensitivity to 
T-2 toxin induced free radical damage. 
The results also suggest that changes in the vitamin C levels could be used as stress 
indicator, but the changes were not statistically significant in some cases. 
Medium dose (2.05 mg kg-1 feed) T-2 load did not influence significantly the im-
mune response as was found using repeated vaccination against Newcastle disease 
virus, but the antioxidant status impaired when T-2 toxin and vaccination were ap-
plied simultaneously.  
The effect of T-2 toxin induced lipid peroxidation was noticed first in the kidney 
and in the spleen. 
Antibody levels against Newcastle disease virus obviously show that antoxidant 
supplementation stimulates, while T-2 toxin inhibits the immune response. 
Whereas, the results show that the effectiveness of repeated vaccination against 
Newcastle disease along with T-2 toxin load could be improved by high dose vita-
min E and selenium supplementation. 
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M2 Mellékletek 
 
1. melléklet 

 
A takarmánykeverékek mikotoxin koncentrációja (Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága által java-
solt értékek) 

 Depresszív kon-
centráció 
(mg/kg) 

Toxikus koncent-
ráció 

(mg/kg) 
Zearalenon és származékai 
Ló 
Szarvasmarha 
Tejelő tehén és üsző 
Húsmarha 
Borjú (preruminális kor) 
Tenyészsertés (felnőtt) 
Tenyészsüldő (ivarérés előtt) 
Süldő- és hízósertés 
Broiler (baromfi) 
Tenyésztojó (házityúk) 
Tenyésztojó (lúd, kacsa, pulyka) 
Egyéb takarmánykeverékek 

 
- 

0,15 
- 
- 

0,25 
0,15 
0,05 
0,20 
0,50 
0,50 
0,20 
0,50 

 
- 

0,30 
- 
- 
- 

0,25 
- 

0,40 
- 
- 
- 

1,00 
T-2 
Ló 
Szarvasmarha 
Sertés 
Broiler (baromfi) 
Tojó (tyúk, pulyka, víziszárnyas) 
Egyéb takarmánykeverékek 

 
- 

1,00 
0,25 
0,30 
0,25 
1,00 

 
- 

2,00 
0,60 
0,60 
0,80 
2,00 

DON 
Szarvasmarha 
Borjú (preruminális kor) 
Sertés 
Tyúkfélék, tojó és broiler 
Lúd, kacsa, pulyka 

 
5,0 
0,20 
0,40 
2,00 
0,50 

 
- 
- 

1,00 
- 
- 

Trichotecén toxinok együttesen 
(T-2, DAS, HT-2, NIV) 
Szarvasmarha 
Sertés 
Broiler (baromfi) 
Tojó (tyúk, pulyka, víziszárnyas) 
Egyéb takarmánykeverékek 

 
 

2,00 
0,50 
0,60 
00,30 
2,00 

 
 

4,00 
1,20 
1,20 
1,60 
4,00 

Fumonizin B1 
Ló 
Szarvasmarha 
Sertés 
Baromfi 
Egyéb takarmánykeverékek 

 
5,00 
50,00 
5,00 
30,00 
30,00 

 
- 
- 

10 
- 
- 

Ochratoxin-A (OTA) 
Sertés és baromfi 
Egyéb takarmánykeverékek 

 
0,20 
0,20 

 
- 
- 

Aflatoxin-B1 0,05 0,05 
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2. melléklet 
 

1. táblázat Az 1. kísérlet csoportjainak eredményeit összehasonlító variancia-analízis eredményei 
 

 

3. nap 7. nap 14. nap 
III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   
átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 Hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

Testtömeg 1,5 6,425 0,233463 0,8717 3,304167 14,20583 0,232592 0,8722 29,08333 15,325 1,897771 0,1707

Májtömeg 0,04657 0,912922 0,051012 0,9842 0,549298 1,582992 0,347 0,7918 0,553499 1,933156 0,286319 0,8346

B.F.tömeg 0,015454 0,067141 0,23017 0,8740 0,104004 0,100918 1,030575 0,4072 0,058574 0,264382 0,22155 0,8800

máj rel.tömeg 0,000341 0,001409 0,242004 0,8658 0,000537 0,000333 1,612386 0,2284 0,002832 0,000243 11,64816 0,0003

B.F.rel.tömeg 2,81E-05 5,03E-05 0,559153 0,6496 9,06E-05 6,85E-05 1,321433 0,3044 3,24E-05 0,000133 0,242873 0,8651

pl GSH 11,63627 2,366824 4,916406 0,0131 19,21789 3,129878 6,140139 0,0062 16,56521 2,867402 5,777082 0,0071

pl GSHPx 116,3802 10,44214 11,14525 0,0003 71,11264 11,81415 6,019275 0,0067 109,79 7,649297 14,35295 0,0001

plMDA 1,677074 0,206958 8,10347 0,0017 0,395774 0,121998 3,2441 0,0518 0,48903 0,178011 2,747192 0,0771

vvs GSH 6,853207 8,810681 0,777829 0,5234 13,30433 15,5495 0,855611 0,4853 3,32382 15,46014 0,214993 0,8845

vvs GSHPx 5,347646 2,013454 2,655957 0,0837 1,608579 1,839508 0,874461 0,4762 7,770621 2,125837 3,655323 0,0352

vvs MDA 1,914433 0,134259 14,25922 0,0001 1,85835 0,181562 10,23538 0,0006 2,185759 0,39778 5,4949 0,0087

máj GSH 1409,086 14209,81 0,099163 0,9593 18449,52 26584,36 0,693999 0,5699 4130,238 63200,25 0,065352 0,9775

máj GSHPx 0,426184 0,072106 5,910536 0,0065 0,455587 0,15809 2,881822 0,0706 0,527632 0,242578 2,175097 0,1308

máj MDA 0,012615 0,015574 0,809986 0,5067 0,018302 0,045448 0,402703 0,7532 0,008944 0,006326 1,413998 0,2753
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2. táblázat Az 1. kísérlet egyes mintavételi időpontokban kapott adatait összehasonlító variancia-analízis eredményei 

 

 

K T EK ET 
III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   

átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

testtömeg 642,3458 10,5875 60,67 5,85E-09 510,15 13,50625 37,77 1,73E-07 524,8834 9,775 53,69 1,42E-08 390,2333 3,09375 126,1 2,4E-11

májtömeg 35,20726 1,190839 29,56 9,23E-07 33,17895 1,304104 25,44 2,5E-06 36,67244 1,2749 28,76 1,11E-06 41,42442 0,708367 58,47 7,65E-09

B.F.tömeg 1,346679 0,092498 14,55 7,78E-05 1,413064 0,227177 6,220 0,005283 1,601379 0,077901 20,55 9,78E-06 1,018635 0,058475 17,42 2,71E-05

máj rel.tömeg 0,004041 0,000462 8,746 0,001152 0,004248 0,000777 5,467 0,00883 0,004462 0,000803 5,553 0,008312 0,002322 0,000681 3,411 0,043153

B.F.rel.tömeg 7,32E-05 5,67E-05 1,290 0,311606 2,47E-05 0,000122 0,202 0,893456 4,9E-05 6,04E-05 0,810 0,50641 1,57E-05 5,56E-05 0,281 0,838147

pl GSH 2,982175 3,508525 0,84 0,488006 1,650377 2,636235 0,626 0,609223 0,898927 3,648748 0,246 0,862543 9,238343 1,363439 6,775 0,004154

pl GSHPx 82,46381 7,354976 11,21 0,000408 50,4071 15,98341 3,153 0,055947 22,63563 13,68091 1,654 0,222122 73,5247 5,298472 13,87 0,000134

pl MDA 0,614306 0,336565 1,825 0,18584 0,801221 0,231109 3,466 0,043096 1,503014 0,462081 3,252 0,053841 2,235177 0,252437 8,854 0,001282

vvs GSH 8,824928 12,2834 0,718 0,556283 9,271729 19,55128 0,474 0,704845 22,4512 19,41998 1,156 0,361222 13,00067 8,746899 1,486 0,258491

vvs GSHPx 4,85316 2,648454 1,832 0,184555 4,969994 3,404664 1,45 0,265353 1,461872 1,262858 1,157 0,360685 1,761843 2,731754 0,644 0,598052

vvs MDA 1,657454 0,189496 8,746 0,001356 1,854836 0,447751 4,14 0,025198 0,158058 0,28516 0,554 0,653678 1,044917 0,191569 5,454 0,009747

máj GSH 81376,12 28798,71 2,825 0,074187 145988,7 47061,99 3,102 0,058454 118223,3 31776,7 3,720 0,0371 131596,4 52599,48 2,501 0,098916

máj GSHPx 0,219806 0,18286 1,202 0,342867 0,201121 0,157005 1,280 0,316873 0,782461 0,158654 4,931 0,015278 0,182642 0,274727 0,664 0,586506

máj MDA 0,134788 0,016289 8,274 0,001748 0,181932 0,02103 8,651 0,001427 0,166134 0,018735 8,867 0,001521 0,125571 0,030998 4,050 0,027045
K: kontroll, T: toxinterhelt; EK: E-vitamin+szelén kiegészítés; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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3. melléklet 
 

1. táblázat A 2. kísérlet csoportjainak eredményeit összehasonlító variancia-analízis eredményei a 3. és 7. napon 
 

 

3. nap 7. nap 
III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   
átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

Testtömeg 5290 3802,105 1,391334 0,274608 6896,25 7831,333 0,880597 0,498765
máj absz. tömeg 19,27793 7,20992 2,673806 0,063564 14,26614 8,93829 1,59607 0,226674
lép absz. tömeg 0,033255 0,028978 1,147602 0,364587 0,045552 0,060651 0,751049 0,572592
B.F. absz. tömeg 0,329438 0,127973 2,574281 0,07091 0,153778 0,394061 0,390239 0,812373
máj rel. tömeg 0,002631 0,001359 1,936703 0,145641 0,000458 0,001489 0,307399 0,868527
lép rel. tömeg 3,1E-06 6,52E-06 0,475142 0,753483 4,66E-06 6,71E-06 0,694686 0,607197
B.F. rel. tömeg 0,000112 2,65E-05 4,210411 0,013152 3,11E-05 5,62E-05 0,553402 0,699667
pl. aszkorbinsav 199,8477 11,91378 16,7745 4,9E-06 117,1677 14,07439 8,324885 0,000958
pl. GSH 4,122593 1,530503 2,693619 0,062202 8,315528 1,428905 5,81951 0,00494
pl. MDA 6,081653 0,602773 10,08946 0,000149 7,136737 0,162974 43,79074 4,22E-08
pl. GSHPx 29,12898 1,223513 23,80765 3,54E-07 49,7841 4,157586 11,97428 0,000144
vvs. GSH 1,819411 5,007279 0,363353 0,831604 2,482061 1,743867 1,423309 0,274272
vvs. MDA 4,281229 0,55536 7,708919 0,000723 2,854425 1,115238 2,559477 0,081644
vvs.GSHPx 4,884704 1,361069 3,588873 0,024248 4,091066 0,507323 8,064033 0,001119
máj GSH 97626,13 46418,11 2,103191 0,120335 31022,19 45124,6 0,687479 0,611725
máj MDA 0,001771 0,002218 0,798365 0,541022 0,003569 0,003281 1,087733 0,397722
máj GSHPx 0,03993 0,122663 0,325524 0,857346 0,173215 0,083345 2,078288 0,134544
lép GSH 26983,93 19361,95 1,393658 0,273865 30822,17 26590,27 1,159152 0,367542
lép MDA 0,016266 0,016592 0,980374 0,4416 0,056025 0,050503 1,109331 0,388353
lép GSHPx 0,205015 0,143798 1,425712 0,263804 0,445152 1,05405 0,422326 0,790136
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2. táblázat A 2. kísérlet csoportjainak az egyes mintavételi időpontokban kapott adatait összehasonlító variancia-analízis eredményei 

 

K T ET KT EKT 
III. 
típus átlag 2 F(df1,2)   

III. 
típus átlag 2 F(df1,2)   

III. 
típus átlag 2 F(df1,2)   

III. 
típus átlag 2 F(df1,2)   

III. 
típus átlag 2 F(df1,2)   

átlag 2 hiba 3,16 
p-
érték átlag 2 hiba 3,16

p-
érték átlag 2 hiba 3,16

p-
érték átlag 2 hiba 3,16

p-
érték átlag 2 hiba 3,16

p-
érték 

testtömeg 36571,4 7640 4,787 0,080 33333,3 5422,2 6,148 0,089 37812,5 3979,2 9,503 0,022 78012,5 3562,5 21,898 0,003 74500,8 10498 7,097 0,037
májtömeg 35,8255 15,042 2,382 0,183 29,131 5,9472 4,898 0,114 54,6321 9,0756 6,020 0,050 35,4074 7,3811 4,797 0,071 52,2841 6,4984 8,046 0,030
léptömeg 0,17717 0,0551 3,213 0,133 0,05122 0,0777 0,659 0,476 0,22515 0,0177 12,750 0,012 0,71587 0,0706 10,137 0,019 0,24273 0,0429 5,659 0,055
B.F.tömeg 0,12417 0,4313 0,288 0,615 0,65925 0,6919 0,953 0,401 1,75678 0,1968 8,929 0,024 0,61212 0,0785 7,799 0,031 1,92156 0,2515 7,639 0,033
máj rel.tömeg 1,2E-05 0,003 0,004 0,951 7,4E-05 0,0002 0,414 0,566 7,2E-05 0,0016 0,045 0,838 0,00377 0,001 3,890 0,096 0,00103 0,0021 0,484 0,513
lép rel. tömeg 6,4E-06 3E-06 2,231 0,195 9,2E-08 1E-05 0,007 0,938 1,2E-05 4E-06 2,961 0,136 4,3E-05 9E-06 4,550 0,077 6,4E-06 5E-06 1,278 0,301
B.F.rel.tömeg 0,00015 8E-05 1,849 0,232 2E-05 7E-05 0,281 0,633 0,00018 4E-05 4,356 0,082 1,1E-05 1E-05 0,843 0,394 0,00013 3E-05 3,603 0,106
pl. aszkor-
binsav 189,767 22,299 8,510 0,033 8,19541 24,697 0,332 0,605 233,453 17,807 13,110 0,011 29,2536 12,786 2,288 0,181 59,996 9,3003 6,451 0,044
pl. GSH 0,01517 1,4465 0,010 0,922 0,01093 0,1678 0,065 0,815 0,85741 2,2113 0,388 0,556 4,79898 1,9036 2,521 0,163 4,26772 2,1571 1,978 0,209

pl. MDA 0,12327 0,0952 1,295 0,307 0,04937 0,1801 0,274 0,637 0,22403 0,2337 0,958 0,365 2,1118 1,0028 2,106 0,197 0,08998 0,4405 0,204 0,667

pl. GSHPx 0,27133 0,9857 0,275 0,622 0,00135 0,0728 0,018 0,901 0,55593 0,7314 0,760 0,417 1,42077 2,3301 0,610 0,465 21,3977 9,4458 2,265 0,183

vvs. GSH 3,49013 2,1157 1,650 0,255 3,04221 2,3812 1,278 0,341 0,16114 0,7933 0,203 0,668 0,14659 2,8534 0,051 0,828 1,30723 2,5963 0,503 0,505

vvs. MDA 0,13759 0,5618 0,245 0,642 0,30188 0,0963 3,134 0,175 2,68635 0,5423 4,954 0,068 1,64118 0,1509 10,878 0,016 1,06027 1,8441 0,575 0,477

vvs.GSHPx 0,7644 0,9253 0,826 0,405 0,37413 0,2961 1,263 0,343 0,04673 0,4606 0,101 0,761 0,0034 1,3802 0,002 0,962 0,01516 0,3597 0,042 0,844

máj GSH 48769,1 14930 3,266 0,131 96344,4 88853 1,084 0,374 131937 30287 4,356 0,082 223147 48055 4,644 0,075 6508,46 64984 0,100 0,762

máj MDA 0,00805 0,0047 1,698 0,249 0,00204 0,0007 3,054 0,179 0,00758 0,0032 2,393 0,173 4,6E-05 0,0037 0,012 0,915 0,00016 0,0019 0,084 0,782

máj GSHPx 0,00806 0,2439 0,033 0,863 0,07078 0,1056 0,670 0,473 0,13613 0,0546 2,492 0,166 0,09258 0,0883 1,049 0,345 0,00028 0,0379 0,007 0,935

lép GSH 15390,6 6727,7 2,288 0,191 145537 3543,7 41,069 0,008 173273 10677 16,229 0,007 39610 37606 1,053 0,344 45584,7 59666 0,764 0,416

lép MDA 0,04393 0,0681 0,645 0,458 7,7E-05 0,0158 0,005 0,949 0,00651 0,0185 0,352 0,574 0,00928 0,0387 0,240 0,642 0,04708 0,0303 1,552 0,259

lép GSHPx 2,12951 0,9481 2,246 0,194 0,60607 0,1998 3,033 0,180 1,96234 0,5322 3,687 0,103 0,00622 0,5123 0,012 0,916 0,30022 0,959 0,313 0,596
K: kontroll, T: toxinterhelt; ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; KT: toxinterhelt+mikotoxinkötő; EKT: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészí-

tés+mikotoxinkötő; 
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4. melléklet 
 

1 táblázat: A 3. kísérlet egyes csoportjainak eredményeit összehasonlító variancia-analízis eredményei 

 

3. nap 7. nap 14. nap 
III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   III. típus átlag 2 F(df1,2)   
átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

testtömeg 8458,333 17350 0,487512 0,695762 48951,84 16717 2,928267 0,067854 57495,53 27403,13 2,098137 0,146458
máj absz. tömeg 4,894021 13,4101 0,36495 0,779224 69,25237 12,85388 5,387664 0,010203 7,766682 16,41008 0,473287 0,70579
lép absz. tömeg 0,050298 0,125575 0,400539 0,754513 1,058267 0,25596 4,134508 0,025354 0,357619 0,322277 1,109661 0,378221
B.F. absz. tömeg 0,302433 0,539238 0,560853 0,64852 0,323085 0,400975 0,805747 0,510049 0,234788 0,907666 0,258672 0,853922
máj rel. tömeg 2,09E-06 1,62E-05 0,129374 0,941243 1,24E-05 2,64E-06 4,674082 0,016915 7,49E-06 1,29E-05 0,582387 0,636273
lép rel. tömeg 3,15E-08 1,58E-07 0,199003 0,89553 4,5E-07 2E-07 2,248285 0,124705 8,91E-08 1,43E-07 0,623559 0,611443
B.F. rel. tömeg 1,58E-07 5,45E-07 0,289095 0,832611 3,09E-07 6,13E-07 0,503928 0,685344 6,5E-07 5,98E-07 1,087906 0,386468
C-vitamin plazma 0,211231 0,935164 0,225876 0,877004 1,538729 0,683236 2,25212 0,124264 2,501878 2,637655 0,948524 0,443831
C-vitamin máj 41,88627 20,9335 2,000921 0,154491 51,2803 24,13907 2,124369 0,13994 70,07851 26,99928 2,595569 0,09377
E-vitamin plazma 9,954286 1,2866 7,736892 0,002048 3,630647 1,63985 2,214011 0,128728 0,168606 3,574011 0,047176 0,985839
E-vitamin máj 8,064045 1,524815 5,28854 0,010026 5,858267 1,464488 4,000216 0,028132 4,861587 2,236886 2,173373 0,136708
húgysav 881,5294 239,4548 3,681402 0,034441 479,804 73,44662 6,532691 0,004826 31,31853 172,7358 0,181309 0,90731

pl 

GSH 0,763286 0,459114 1,662518 0,214924 2,573327 0,530967 4,84649 0,014925 2,624705 1,657252 1,58377 0,23775
MDA 0,009385 0,007869 1,192577 0,344106 0,004166 0,002983 1,396723 0,282428 0,121924 0,055832 2,183786 0,135416
GSHPx 0,941812 1,089486 0,864455 0,479693 2,793086 0,805417 3,467874 0,04306 9,098653 3,610706 2,51991 0,100204

vvs 

GSH 65,66076 5,212678 12,59636 0,000175 100,7119 6,419136 15,68932 6,8E-05 107,9067 13,29356 8,117215 0,002238
MDA 0,082278 0,009722 8,462851 0,001349 0,110616 0,080982 1,365938 0,291187 0,036456 0,00668 5,457493 0,010721
GSHPx 22,14882 1,194436 18,54333 1,85E-05 27,47143 2,13005 12,89708 0,000198 21,76154 3,175972 6,851931 0,00452

máj 

GSH 8,864236 0,386759 22,91929 4,91E-06 8,808019 0,278673 31,60703 9,96E-07 7,766273 0,492096 15,78204 9,06E-05
MDA 10,60468 7,904278 1,341638 0,296038 11,54889 0,591471 19,5257 1,94E-05 20,88491 1,769969 11,79959 0,0004
GSHPx 7,473269 0,424767 17,59381 2,55E-05 7,971679 0,25507 31,25291 1,07E-06 8,244048 0,423697 19,4574 2,9E-05

lép 

GSH 0,486509 0,125402 3,879591 0,029289 0,685248 0,039273 17,44812 3,73E-05 0,509617 0,110261 4,621903 0,018983
MDA 0,453682 0,478894 0,947354 0,441142 0,715643 0,299096 2,39269 0,109215 0,406686 0,391156 1,039703 0,405404
GSHPx 0,089191 0,086146 1,03535 0,40352 0,069871 0,203189 0,343872 0,794026 0,551268 0,133375 4,133215 0,027095

vese 

GSH 0,463534 0,437451 1,059623 0,393714 0,25154 0,1528 1,646197 0,220994 0,55865 0,067167 8,31731 0,002015
MDA 1,599926 0,427944 3,738636 0,032856 2,626547 0,812638 3,232125 0,052368 1,475746 1,038365 1,421222 0,278333
GSHPx 0,407536 0,636171 0,640608 0,5999 0,143451 0,211597 0,677942 0,578979 1,066676 0,108944 9,791017 0,000971
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2 táblázat: A 3. kísérlet egyes mintavételi időpontok adatainak adott csoporton belüli összehasonlító értékelése variancia-analízissel 
 

  K T  V VT 
  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  
  átlag 2 hiba 2,10 p-érték átlag 2 hiba 2,12 p-érték átlag 2 hiba 2,11 p-érték átlag 2 hiba 2,12 p-érték 
testtömeg 352688,2 8554,666 41,227 0,0000 279246,7 18250 15,30 0,0004 280873,9 21745 12,91 0,0012 142920,3 30688,1 4,657 0,0318
máj absz. tömeg 96,18732 4,839067 19,877 0,0003 134,8499 16,51558 8,165 0,0057 88,67571 11,68407 7,589 0,0084 74,53205 21,83403 3,413 0,0670
lép absz. tömeg 1,127434 0,269267 4,1870 0,0477 2,368644 0,265284 8,928 0,0042 1,365574 0,204947 6,663 0,0127 0,63734 0,185832 3,429 0,0663
B.F. absz. tömeg 0,232697 0,848402 0,2742 0,7656 1,715367 0,47054 3,645 0,0579 0,122972 0,511962 0,240 0,7904 1,693521 0,632307 2,678 0,1092
máj rel. tömeg 1,29E-05 1,61E-06 8,0106 0,0083 2,01E-05 1,8E-05 1,116 0,3592 2,12E-05 3,61E-06 5,864 0,0184 4,5E-06 1,73E-05 0,260 0,7746
lép rel. tömeg 6,12E-08 2,03E-07 0,3022 0,7456 5,18E-07 2,37E-07 2,183 0,1553 2,82E-07 1,25E-07 2,256 0,1509 9E-08 1,08E-07 0,833 0,4579
B.F. rel. tömeg 7,07E-07 4,16E-07 1,7008 0,2313 4,29E-07 3,63E-07 1,179 0,3405 1,02E-06 4,46E-07 2,287 0,1476 1,29E-07 1,07E-06 0,119 0,8880
C-vitamin plazma 0,562358 0,683083 0,8232 0,4666 2,14482 1,197525 1,791 0,2086 3,539859 3,155189 1,121 0,3602 0,048307 0,519177 0,093 0,9118
C-vitamin máj 65,22235 15,18966 4,2938 0,0450 13,47215 27,16348 0,495 0,6209 12,85688 40,8779 0,314 0,7364 49,51151 12,2914 4,028 0,0458
E-vitamin plazma 7,048714 1,312108 5,3720 0,0260 2,048327 3,376723 0,606 0,5610 2,749503 1,75621 1,565 0,2521 2,60466 1,854953 1,404 0,2831
E-vitamin máj 6,929895 1,473184 4,7040 0,0363 26,67725 1,678367 15,89 0,0004 0,041888 3,245272 0,012 0,9871 2,703927 0,592543 4,563 0,0335
húgysav 234,1627 118,1059 1,9826 0,1882 175,4293 217,4307 0,806 0,4690 89,84988 159,3968 0,563 0,5847 162,1362 150,6404 1,076 0,3715

pl 

GSH 0,09768 0,309442 0,3156 0,7363 0,006631 1,584128 0,004 0,9958 1,291686 0,265249 4,869 0,0305 0,993118 1,124181 0,883 0,4386
MDA 0,133016 0,06389 2,0819 0,1754 0,008238 0,010111 0,814 0,4657 0,001968 0,01216 0,161 0,8525 0,020643 0,004859 4,248 0,0402
GSHPx 1,335536 0,597784 2,2341 0,1577 0,231413 1,502629 0,154 0,8589 2,604201 0,625439 4,163 0,0450 4,65695 4,097809 1,136 0,3531

vvs 

GSH 3,517598 8,194304 0,4292 0,6624 27,66403 8,099072 3,415 0,0669 1,131119 5,633295 0,200 0,8210 22,20222 10,3918 2,136 0,1607
MDA 0,006725 0,005884 1,1430 0,3572 0,001109 0,008362 0,132 0,8770 0,103901 0,108717 0,955 0,4142 0,009734 0,009061 1,074 0,3722
GSHPx 2,482991 2,645211 0,9386 0,4230 4,158512 2,46811 1,684 0,2265 0,961147 1,92006 0,500 0,6193 1,64516 1,527938 1,076 0,3714

máj 

GSH 4,269615 0,35085 12,169 0,0020 0,243653 0,692529 0,351 0,7104 0,358892 0,176134 2,037 0,1766 0,063449 0,29177 0,217 0,8076
MDA 0,949981 0,180017 5,2771 0,0272 7,903442 9,993239 0,790 0,4757 7,528807 1,486519 5,064 0,0275 6,23714 1,837445 3,394 0,0678
GSHPx 2,437607 0,377276 6,4610 0,0158 0,026609 0,580526 0,045 0,9553 0,318874 0,24633 1,294 0,3127 0,019652 0,258782 0,075 0,9273

lép 

GSH 0,043763 0,110292 0,3967 0,6826 0,197897 0,104908 1,886 0,1939 0,018756 0,076619 0,244 0,7870 0,081595 0,077881 1,047 0,3807
MDA 0,269103 0,244653 1,0999 0,3700 0,098659 0,31653 0,311 0,7379 0,119407 0,372245 0,320 0,7321 0,460818 0,607112 0,759 0,4893
GSHPx 0,539099 0,236839 2,2762 0,1532 0,095364 0,189836 0,502 0,6172 0,154992 0,047035 3,295 0,0756 0,328464 0,094133 3,489 0,0638

vese 

GSH 0,029535 0,107762 0,2740 0,7658 0,510716 0,134741 3,790 0,0529 0,39554 0,280347 1,410 0,2848 0,413093 0,371104 1,113 0,3601
MDA 0,677636 0,425467 1,5926 0,2509 2,321294 0,916275 2,533 0,1208 1,129489 0,660872 1,709 0,2257 0,463867 0,921184 0,503 0,6165
GSHPx 0,112505 0,140997 0,797 0,47696 1,542855 0,14764 10,4501 0,002354 0,326726 0,898116 0,363 0,703094 0,14587 0,151416 0,963 0,409251

K: kontroll, T: toxinterhelt; V: vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
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5. melléklet 
 

1. táblázat: A 4. kísérlet egyes csoportjainak eredményeit összehasonlító variancia-analízis eredményei 
 

 

3. nap 7. nap 14. nap 
III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  
átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

testtömeg 70,1568 25,8323 2,7159 0,0256 5120,4761 5653,9395 0,9056 0,5199 53128,09 28425,46 1,8690 0,1179 
máj absz. tömeg 18,6602 6,2587 2,9815 0,0164 19,7061 20,0984 0,9805 0,4699 104,2003 30,7920 3,3840 0,0111 
lép absz. tömeg 0,0255 0,0328 0,7778 0,6106 0,0944 0,0999 0,9447 0,4934 0,3468 0,2190 1,5839 0,1862 

B.F. absz. tömeg 0,1999 0,1889 1,0582 0,4128 0,3687 0,6632 0,5559 0,7830 2,8990 1,8795 1,5424 0,1990 
máj rel. tömeg 0,0000 0,0000 2,9737 0,0166 0,0000 0,0000 0,7918 0,6019 0,0000 0,0000 1,7171 0,1505 
lép rel. tömeg 0,0000 0,0000 0,7580 0,6260 0,0000 0,0000 0,9842 0,4675 0,0000 0,0000 1,2595 0,3096 

B.F. rel. tömeg 0,0000 0,0000 1,0671 0,4073 0,0000 0,0000 0,5982 0,7507 0,0000 0,0000 1,0934 0,3972 
HAG-titer 65,33334 1,632479 40,02094 5,82E-06 75 7,025641 10,67518 0,004279 432 0,863248 500,4356 1,38E-14

C-vitamin plazma 8,7350 2,0400 4,2819 0,0021 31,9512 16,2926 1,9611 0,1076 5,5781 2,5965 2,1483 0,0753 
C-vitamin máj 70,0043 14,2947 4,8972 0,0008 116,5867 53,9722 2,1601 0,0792 37,3977 20,3489 1,8378 0,1240 

E-vitamin plazma 2098,4163 169,4012 12,3873 0,0000 2421,6099 143,3897 16,8883 0,0000 3893,02 634,5660 6,1349 0,0003 
E-vitamin máj 1587,3099 110,9113 14,3115 0,0000 3205,4497 71,7158 44,6966 0,0000 657,35 32,5104 20,2197 0,0000 

húgysav 2495,1833 970,5354 2,5709 0,0327 817,3252 484,7865 1,6859 0,1644 2823,33 545,2281 5,1783 0,0010 
pl GSH 2,8058 0,7211 3,8913 0,0038 5,2510 1,5418 3,4056 0,0128 1,8382 0,7134 2,5768 0,0381 
 MDA 0,5691 0,2259 2,5195 0,0357 2,6158 0,3335 7,8428 0,0001 3,0199 0,4850 6,2268 0,0003 
 GSHPx 7,1184 1,6282 4,3719 0,0018 11,1321 2,4065 4,6258 0,0026 6,8707 1,8813 3,6522 0,0075 

vvs 
GSH 7,3214 8,2987 0,8822 0,5317 30,7469 6,1491 5,0002 0,0017 11,2100 6,0573 1,8506 0,1214 
MDA 2,7963 0,9714 2,8787 0,0195 0,4089 0,8167 0,5007 0,8239 4,2845 1,7170 2,4953 0,0433 

GSHPx 7,4660 1,0486 7,1202 0,0000 8,3790 1,0544 7,9470 0,0001 9,6387 2,4000 4,0162 0,0045 

máj 
GSH 1,7768 0,1217 14,5940 0,0000 0,4215 0,1414 2,9811 0,0234 0,1672 0,2065 0,8097 0,5876 
MDA 27,3765 2,5273 10,8322 0,0000 0,3174 1,0526 0,3016 0,9456 0,9179 1,4334 0,6403 0,7185 

GSHPx 1,3492 0,0997 13,5354 0,0000 0,1499 0,1514 0,9900 0,4637 0,1322 0,1530 0,8639 0,5476 

lép 
GSH 0,1692 0,0703 2,4064 0,0434 0,2762 0,1113 2,4806 0,0488 1,2396 0,5696 2,1761 0,0720
MDA 27,3300 2,7952 9,7774 0,0000 0,7845 0,8799 0,8916 0,5297 3,3458 0,2861 11,6937 0,0000 

GSHPx 0,6016 0,1756 3,4270 0,0079 0,2673 0,0896 2,9827 0,0233 0,9816 0,4643 2,1140 0,0795 

vese 
GSH 0,2276 0,1681 1,3539 0,2594 0,1856 0,1515 1,2257 0,3308 0,3715 0,1126 3,3000 0,0126 
MDA 6,8907 0,7965 8,6511 0,0000 6,1047 0,5425 11,2531 0,0000 2,0533 1,4017 1,4649 0,2249 

GSHPx 0,0907 0,1754 0,5167 0,8149 0,1602 0,1784 0,8980 0,5252 0,1869 0,1455 1,2843 0,2981 
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2.a táblázat: A 4. kísérlet egyes mintavételi időpontokban kapott adatait összehasonlító variancia-analízis eredményei 

 

K T  E V 
III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  
átlag 2 Hiba 2,11 p-érték átlag 2 hiba 2,11 p-érték átlag 2 hiba 2,12 p-érték átlag 2 hiba 2,8 p-érték 

testtömeg 551380,2 13231,27 41,672 7,36E-06 582227,3 17221,16 33,808 2,01E-05 864257,1 5063,233 170,69 1,53E-09 535471,3 12520,73 42,766 5,35E-05
máj absz. tömeg 796,5884 25,25834 31,537 2,78E-05 514,2365 22,64407 22,709 0,000124 976,2418 24,44583 39,934 4,97E-06 588,0851 19,48034 30,188 0,000187
lép absz. tömeg 2,687828 0,112005 23,997 9,73E-05 2,484396 0,176138 14,104 0,00092 2,995098 0,154891 19,336 0,000176 1,507546 0,053599 28,126 0,00024
B.F. absz. tömeg 1,715636 0,422417 4,0614 0,047765 1,196913 0,289985 4,1274 0,045991 9,529919 2,0128 4,7346 0,030491 7,331012 1,354303 5,4131 0,032607
máj rel. tömeg 7,55E-05 9,45E-06 7,9924 0,007186 1,42E-05 2,49E-06 5,7228 0,01979 5,82E-05 6,51E-06 8,9335 0,004207 4,08E-05 1,54E-05 2,6488 0,130996
lép rel. tömeg 4,53E-07 3,01E-08 15,029 0,000714 4,27E-07 6,3E-08 6,7779 0,012073 2,94E-07 6,61E-08 4,4456 0,035916 2,01E-07 3,96E-08 5,0652 0,037907
B.F. rel. tömeg 2,68E-07 2,01E-07 1,3339 0,302893 2,05E-07 1,66E-07 1,2308 0,329311 6,41E-07 8,32E-07 0,7703 0,484449 5,3E-07 5,5E-07 0,9634 0,421784
HAG-titer 50 23,61111 2,1176 0,241614 50 23,33333 2,1428 0,239443 50 20,94444 2,3872 0,220038 60,5 14,27778 4,2373 0,131687
C-vitamin plazma 6,371795 1,283302 4,9651 0,029067 3,582958 3,588247 0,9985 0,399497 5,577682 5,502603 1,0136 0,391963 0,890781 1,35682 0,6565 0,544495
C-vitamin máj 98,63269 17,96843 5,4892 0,022217 5,402763 17,61472 0,3067 0,741951 24,51031 30,33195 0,8080 0,468558 85,65836 58,057 1,4754 0,28482
E-vitamin plazma 100,5812 17,44565 5,7654 0,019382 65,25776 64,61993 1,0098 0,395683 1868,585 788,7452 2,3690 0,135784 32,55404 66,2354 0,4914 0,62904
E-vitamin máj 22,97835 3,252249 7,0653 0,01063 8,235895 5,963097 1,3811 0,29165 342,4643 118,1655 2,8981 0,093994 70,09227 9,249569 7,5778 0,014247
húgysav 1857,685 154,8021 12,000 0,001719 304,159 216,4281 1,4053 0,286069 2128,265 982,7216 2,1656 0,157381 1338,261 510,8429 2,6197 0,133316

pl 

GSH 6,948188 2,27388 3,0556 0,088024 2,297311 0,823204 2,7906 0,104651 1,983178 0,732601 2,7070 0,107074 2,238024 1,097544 2,0391 0,192462
MDA 6,22282 0,268005 23,219 0,000113 2,496075 0,156798 15,919 0,000566 0,866146 0,172497 5,0212 0,026033 0,972258 0,139323 6,9784 0,017623
GSHPx 10,21545 2,925225 3,4921 0,066947 2,662909 1,019085 2,6130 0,117892 4,502375 2,394842 1,8800 0,194868 7,673335 3,945047 1,9450 0,204935

vvs 

GSH 11,34414 3,997757 2,8376 0,101452 17,03308 5,700898 2,9877 0,091965 17,80969 23,99677 0,7421 0,496717 4,608876 2,723506 1,6922 0,243838
MDA 3,727773 0,441163 8,4498 0,005982 0,448523 0,644973 0,6954 0,519527 1,563522 0,826566 1,8915 0,193162 2,34844 0,405291 5,7944 0,027818
GSHPx 5,140259 1,582737 3,2477 0,077907 0,840174 0,415638 2,0214 0,178792 0,322644 2,147888 0,1502 0,862116 4,058304 1,984128 2,0453 0,191666

máj 

GSH 3,69848 0,092848 39,833 9,16E-06 0,971969 0,160176 6,0681 0,016751 1,717802 0,256531 6,6962 0,011139 0,110983 0,131229 0,8457 0,464308
MDA 64,96155 1,872894 34,685 1,78E-05 17,99731 2,599342 6,9237 0,011313 0,258424 1,4512 0,1780 0,83905 34,45883 1,118636 30,804 0,000174
GSHPx 0,725284 0,143681 5,0478 0,027835 0,663234 0,158694 4,1793 0,044653 1,015802 0,088416 11,488 0,001631 0,922289 0,112634 8,1883 0,0116

lép 

GSH 0,358277 0,168377 2,1278 0,165496 1,714649 0,28756 5,9627 0,017616 0,352578 0,29611 1,1907 0,337505 0,823369 0,115558 7,1251 0,016711
MDA 7,019132 0,717193 9,7869 0,003616 8,504013 0,301275 28,226 4,66E-05 5,525471 0,549821 10,049 0,00273 2,604445 0,273441 9,5247 0,007651
GSHPx 0,053977 0,082934 0,6508 0,54057 0,53691 0,240605 2,2315 0,153654 0,805674 0,159859 5,0398 0,02577 0,811519 0,13125 6,1830 0,023809

vese 

GSH 0,225433 0,296623 0,7599 0,490723 0,456187 0,169359 2,6936 0,111656 0,645914 0,138442 4,6655 0,031695 0,148361 0,150375 0,9866 0,414018
MDA 4,074557 0,712318 5,7201 0,019816 11,00142 1,105713 9,9496 0,003412 22,21755 0,497012 44,702 2,75E-06 13,58914 1,05617 12,866 0,003163
GSHPx 0,54104 0,24263 2,2298 0,15383 0,392464 0,203823 1,9255 0,191867 0,958964 0,066194 14,487 0,000631 0,689773 0,155759 4,4284 0,050728

K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; 
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2.b táblázat: A 4. kísérlet egyes mintavételi időpontokban kapott adatait összehasonlító variancia-analízis eredményei 

 

ET EV VT EVT 
III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  III. típus átlag 2 F(df1,2)  
átlag 2 Hiba 2,12 p-érték átlag 2 hiba 2,9 p-érték átlag 2 hiba 2,8 p-érték átlag 2 hiba 2,7 p-érték 

testtömeg 500909,6 3607,767 138,84 5,05E-09 940148,8 3679,718 255,49 1,18E-08 407437,3 5016,25 81,223 4,85E-06 408165 31911,71 12,790 0,004597
máj absz. tömeg 310,7292 10,75787 28,883 2,59E-05 970,7329 8,790503 110,42 4,65E-07 214,8626 22,67635 9,4751 0,007764 414,4449 5,749362 72,085 2,14E-05
lép absz. tömeg 1,558337 0,104327 14,937 0,000554 1,620729 0,075834 21,372 0,000382 0,670269 0,074916 8,9469 0,009111 0,799291 0,099921 7,9992 0,015556
B.F. absz. tömeg 1,194174 0,579664 2,0601 0,170161 3,823178 1,030285 3,7107 0,066792 4,792795 0,209609 22,865 0,000491 2,585854 0,957715 2,7000 0,135164
máj rel. tömeg 1,75E-06 3,59E-06 0,4871 0,626023 3,6E-05 3,73E-06 9,6625 0,005745 1,65E-06 1E-05 0,1641 0,851372 2,45E-05 7,19E-06 3,4096 0,0925
lép rel. tömeg 2,46E-07 3,72E-08 6,6062 0,011625 8,87E-08 4,37E-08 2,0307 0,187116 7,76E-08 2,93E-08 2,6497 0,13092 7,02E-08 1,76E-08 3,9761 0,070206
B.F. rel. tömeg 1,14E-07 2,98E-07 0,3841 0,689132 1,36E-07 4,37E-07 0,3101 0,740891 9,37E-07 1,44E-07 6,5012 0,021051 3,75E-09 2,56E-07 0,0146 0,985466
HAG-titer 72 18 4 0,139326 60,5 17,16667 3,5242 0,157113 84,5 12,44444 6,7901 0,079974 60,5 18,66667 3,2410 0,169629
C-vitamin plazma 97,88025 24,9202 3,9277 0,048731 17,16548 4,056484 4,2316 0,050644 3,906494 1,83818 2,1251 0,18187 7,291455 0,837273 8,7085 0,012616
C-vitamin máj 84,63548 35,20237 2,4042 0,132407 9,460234 7,189027 1,3159 0,315262 5,964083 15,69639 0,3799 0,695596 131,8755 43,81327 3,0099 0,113951
E-vitamin plazma 140,8445 697,4924 0,2019 0,819873 76,44994 45,69354 1,6731 0,241096 4,84546 35,93528 0,1348 0,875802 292,4105 614,8549 0,4755 0,640233
E-vitamin máj 4866,43 161,2427 30,180 2,08E-05 105,5264 196,9555 0,5357 0,602772 132,5571 12,02043 11,027 0,00502 25,62664 61,67567 0,4155 0,675274
húgysav 3885,68 244,662 15,881 0,000425 514,39 153,5259 3,3505 0,081737 2250,508 703,0844 3,2009 0,095212 5490,864 3496,76 1,5702 0,273293

pl 

GSH 1,086293 0,812937 1,3362 0,299268 1,590561 0,857468 1,8549 0,211569 1,433229 0,33492 4,2793 0,054483 0,844848 0,330873 2,5533 0,146975
MDA 0,948778 0,483588 1,9619 0,183142 1,614026 0,532739 3,0296 0,09862 0,829316 0,587438 1,4117 0,298462 0,488121 0,472893 1,0322 0,404721
GSHPx 1,055154 1,133473 0,9309 0,42089 9,754458 1,772392 5,5035 0,027464 3,794875 0,846486 4,4830 0,049434 2,105902 1,491365 1,4120 0,305361

vvs 

GSH 2,388772 4,575613 0,5220 0,606173 0,317875 3,437505 0,0924 0,912529 3,972051 2,889606 1,3746 0,3068 2,629386 2,653727 0,9908 0,417922
MDA 0,101842 1,679745 0,0606 0,941458 2,068293 0,276099 7,4911 0,01215 5,962259 2,14746 2,7764 0,121405 0,182765 3,72499 0,0490 0,952444
GSHPx 9,885953 2,049789 4,8229 0,02903 0,188247 1,351756 0,1392 0,87184 0,485803 0,862448 0,5632 0,590377 1,321552 1,201203 1,1001 0,384169

máj 

GSH 1,100014 0,139718 7,8731 0,006544 2,512971 0,068933 36,455 4,83E-05 1,52049 0,11182 13,597 0,002669 1,82817 0,277814 6,5805 0,024663
MDA 3,103713 1,921626 1,6151 0,239242 1,29712 0,403583 3,2140 0,088449 9,278135 2,797895 3,3161 0,089355 3,190404 1,815207 1,7575 0,240703
GSHPx 1,753686 0,163993 10,693 0,002156 2,069688 0,059686 34,676 5,9E-05 0,528246 0,077584 6,8086 0,018756 0,692026 0,26189 2,6424 0,139652

lép 

GSH 1,155288 0,336013 3,4382 0,066003 0,3808 0,238711 1,5952 0,255269 2,761913 0,076361 36,169 9,83E-05 3,027067 0,369232 8,1982 0,014649
MDA 40,4019 2,932422 13,777 0,00078 8,214498 4,887729 1,6806 0,239777 14,29204 1,447227 9,8754 0,006906 11,14067 0,345267 32,266 0,000293
GSHPx 0,617663 0,189036 3,2674 0,073646 0,719914 0,475322 1,5145 0,271039 0,873794 0,174365 5,0112 0,038823 0,51273 0,650493 0,7882 0,491212

vese 

GSH 0,333736 0,072301 4,6159 0,032596 0,21867 0,148122 1,4762 0,278944 0,155894 0,084657 1,8414 0,219861 0,054088 0,070075 0,7718 0,497832
MDA 1,365623 1,138445 1,1995 0,335023 2,453092 1,158985 2,1165 0,176442 1,988124 0,905233 2,1962 0,173669 0,307478 0,846172 0,3633 0,707708
GSHPx 0,186446 0,126937 1,4688 0,268782 0,070618 0,177008 0,3989 0,682326 0,121709 0,149576 0,8136 0,476788 0,236742 0,248075 0,9543 0,430035

ET: toxinterhelt+E-vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén kiegészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-
vitamin+szelén kiegészítés; 
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6. melléklet 
 

1. táblázat Az 5. kísérletben csoportok között, az alkalmazott kezelések összhatásának vizsgálata céljából 
elvégzett ANOVA variancia-analízis eredményei 

 

 

14. nap 
III. típus átlag 2 F(df1,2)  
átlag 2 hiba 3,16 p-érték 

máj absz. Tömeg 776,4248 46,55516 16,67753 0,000978 
lép absz. Tömeg 6,927424 0,396928 17,45259 0,000809 
B.F. absz. Tömeg 0,529693 0,109104 4,854918 0,043613 
máj rel. Tömeg 0,001323 1,92E-05 68,82171 5,49E-07 
lép rel. Tömeg 6,37E-06 3,37E-07 18,8859 0,000576 
B.F. rel. Tömeg 9,03E-07 1,86E-07 4,855611 0,0436 
C-vitamin plazma 236,8521 40,30875 5,875947 0,028455 
C-vitamin máj 7587,915 181,0335 41,91442 1,05E-05 
Húgysav 6422,419 663,4955 9,679671 0,007151 

pl 

GSH 10,1293 3,784346 2,676632 0,028074 
MDA 27,04021 7,663638 3,528378 0,006992 
GSHPx 0,509448 0,423946 1,201679 0,332074 

vvs 

GSH 612,0216 695,2432 0,880299 0,533529 
MDA 11,02935 16,35118 0,674529 0,691955 
GSHPx 3,299261 2,665437 1,237793 0,313762 

máj 

GSH 32,49511 2,227273 14,58964 4,17E-08 
MDA 0,278149 0,432928 0,642483 0,717384 
GSHPx 0,341979 0,142897 2,393186 0,045254 

lép 

GSH 1,030351 0,956109 1,077649 0,401675 
MDA 0,067082 0,042237 1,588227 0,177178 
GSHPx 0,151824 0,113682 1,335509 0,268461 

vese 

GSH 8,814844 2,179033 4,045301 0,00313 
MDA 0,177601 0,061179 2,902953 0,019264 
GSHPx 0,031073 0,050339 0,617277 0,737313 

 
2. táblázat Az 5. kísérletben csoportok között, az alkalmazott kezelések összhatásának vizsgálata céljából a 

testtömeg és a HAG-titer eredmények alapján elvégzett ANOVA variancia-analízis eredményei 
 

   testtömeg HAG titer 

3. nap 

III. típus átlag2 21915,14 0,676531
átlag2 hiba 12902,7 0,378922
F(df1,2) 7,34 1,698493 1,785411
 p-érték 0,142535 0,122501

7. nap 

III. típus átlag2 28495,46 30,85784
átlag2 hiba 21064,75 3,387879
F(df1,2) 7,33 1,352756 9,108307
 p-érték 0,257785 3,18E-06

14. nap 

III. típus átlag2 54911,34 42,59779
átlag2 hiba 43414,63 3,841905
F(df1,2) 7,35 1,264812 11,08767
 p-érték 0,29582 2,69E-07
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3. táblázat Az 5. kísérlet kísérleti csoportjaiban az egyes mintavételi időpontok eredményei között a testtömeg 
és a HAG-titer paraméterek tekintetében elvégzett ANOVA variancia-analízis eredményei 

 
   testtömeg HAG titer 

K 

III. típus átlag2 240748,1 15 
átlag2 hiba 52781,57 5,666667 
F(df1,2) 2,12 4,561215 2,647059 
 p-érték 0,033622 0,111608 

T 

III. típus átlag2 130877,1 3,8 
átlag2 hiba 9099,566 3,166667 
F(df1,2) 2,12 14,38278 1,2 
 p-érték 0,000651 0,334898 

E 

III. típus átlag2 140314,1 7,082143 
átlag2 hiba 9694,272 4,140909 
F(df1,2) 2,11 14,47392 1,710287 
 p-érték 0,000831 0,225557 

V 

III. típus átlag2 256754,2 54,48205 
átlag2 hiba 27990,88 0,426667 
F(df1,2) 2,10 9,172781 127,6923 
 p-érték 0,005465 7,6E-08 

EV 

III. típus átlag2 252084,2 81,16666 
átlag2 hiba 18612,27 2,811111 
F(df1,2) 2,15 13,54398 28,87352 
 p-érték 0,000436 7,2E-06 

ET 

III. típus átlag2 88373,07 76,86667 
átlag2 hiba 20805,73 1,666667 
F(df1,2) 2,12 4,247534 46,12 
 p-érték 0,040289 2,33E-06 

VT 

III. típus átlag2 171431,7 39,5 
átlag2 hiba 52348,99 1,833333 
F(df1,2) 2,15 3,274786 21,54545 
 p-érték 0,066053 3,89E-05 

EVT 

III. típus átlag2 253005,6 65,72222 
átlag2 hiba 14008,89 0,911111 
F(df1,2) 2,15 18,06036 72,13415 
 p-érték 0,000101 2,02E-08 

 
K: kontroll, T: toxinterhelt; E: E-vitamin+szelén kiegészítés; V: vakcinázott; ET: toxinterhelt+E-

vitamin+szelén kiegészítés; EV: E-vitamin+szelén kiegészítés+vakcinázott; VT: toxinterhelt+vakcinázott; 
ETV: toxinterhelt+vakcinázott+E-vitamin+szelén kiegészítés; 
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7. melléklet 
 

1. táblázat Az ANOVA variancia-analízis eredménye az egyes mintavételi időpontokban a 6. kísérletben 
 

  1. mintavétel - 3. hét 2. mintavétel - 6. hét 
  III. típus átlag2 F(df1,2)  III. típus átlag2 F(df1,2)  

  átlag2 hiba 1,12 p-érték átlag2 hiba 1,20 p-érték 

máj absz. tömeg         

lép absz. tömeg 0,078175 0,00977 8,001 0,011 0,0428831 0,0748122 0,573 0,458 

B.F. absz. tömeg 0,814788 0,196228 4,152 0,056 1,1511362 0,19835 5,803 0,026 
máj rel. tömeg   

lép rel. tömeg 1,99E-08 3,32E-08 0,600 0,448 5,007E-09 3,559E-08 0,140 0,711 

B.F. rel. tömeg 3,29E-07 5,38E-07 0,611 0,444 7,399E-08 1,1E-07 0,672 0,422 

vér-
plazma 

LDH 138763,9 93560,57 1,526 0,236 1145184 174886,1 6,065 0,041 
AST 109,8482 1279,496 0,086 0,780 20740,42 3269,927 8,127 0,047 
ALT 1105,456 498,9682 2,213 0,169 104223,7 133652,6 0,549 0,557 

GSH 0,440 1,676 0,262 0,618 1,070 0,591 1,811 0,193 

MDA 28,179 6,434 4,379 0,058 0,270 3,181 0,085 0,774 

GSHPx 0,863 2,189 0,394 0,542 1,637 1,448 1,131 0,300 

TG 0,021 0,031 0,673 0,428 1,810 0,851 2,127 0,160 

Húgysav 11584,666 1863,270 6,217 0,028 2402,248 1614,209 1,488 0,237 

Glükóz 300,838 124,919 2,408 0,147 132,996 89,368 1,488 0,237 

vvs 
GSH 14,775 13,806 1,070 0,321 88,337 471,646 0,187 0,670 

MDA 7,534 0,580 12,987 0,004 3,306 24,554 0,135 0,718 

GSHPx 1,988 3,160 0,629 0,443 6,308 216,630 0,029 0,866 

máj 
GSH 0,858 0,271 3,169 0,100 3,156 0,496 6,369 0,020 
MDA 0,125 0,626 0,200 0,663 0,307 2,192 0,140 0,712 

GSHPx 1,089 0,222 4,908 0,047 1,817 0,286 6,354 0,020 

lép 
GSH 0,003 0,043 0,063 0,806 0,027 0,140 0,195 0,664 

MDA 0,815 2,104 0,387 0,545 0,469 4,251 0,110 0,743 

GSHPx 0,198 0,105 1,892 0,194 3,199 0,038 83,217 0,000 

vese 
GSH 0,163 0,066 2,468 0,142 0,088 0,227 0,386 0,542 

MDA 1,353 1,064 1,271 0,282 15,343 1,965 7,809 0,011 
GSHPx 0,197 0,211 0,932 0,353 0,390 0,177 2,206 0,153 
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2. táblázat Az ANOVA variancia-analízis eredménye az egyes kísérleti csoportokban végbement változá-

sok elemzésekor a 6. kísérletben 
 

  K T 
  III. típus átlag2 F(df1,2)  III. típus átlag2 F(df1,2)  
  átlag2 hiba 1,18 p-érték átlag2 hiba 1,14 p-érték 
máj absz. tömeg         
lép absz. tömeg 1,7111835 0,0456007 37,525 0,000 1,9061607 0,0389817 48,898 0,000 
B.F. absz. tömeg 0,1017166 0,2045408 0,4972 0,489 0,0221046 0,1900374 0,1163 0,737 
máj rel. tömeg    
lép rel. tömeg 1,384E-07 3,264E-08 4,2402 0,054 2,564E-08 3,614E-08 0,7093 0,410 
B.F. rel. tömeg 1,237E-05 2,854E-07 43,333 0,000 1,034E-05 3,631E-07 28,464 0,000 

vér-
plazma 

LDH 315358,2 188989,6 1,7762 0,230 237866,7 88999,95 2,3558 0,208 
AST 1023,539 1603,243 0,8748 0,512 28997,94 2978,555 11,253 0,035 
ALT 540,3053 623,7326 0,8018 0,458 110263,3 133540,4 6,0233 0,133 
GSH 11,099 1,056 10,510 0,005 1,286 0,922 1,394 0,257 
MDA 5,962 6,023 0,990 0,333 48,242 2,315 20,837 0,000 
GSHPx 12,084 2,102 5,750 0,028 0,626 1,243 0,504 0,489 
TG 12,749 0,583 21,859 0,000 2,627 0,492 5,342 0,037 
Húgysav 26539,256 2597,476 10,217 0,005 2729,782 563,489 4,844 0,045 
Glükóz 1923,722 153,771 12,510 0,002 612,744 37,036 16,545 0,001 

vvs 
GSH 44104,828 173,008 254,930 0,000 27458,418 463,176 59,283 0,000 
MDA 561,175 11,823 47,466 0,000 392,586 20,374 19,269 0,001 
GSHPx 16135,043 116,226 138,825 0,000 9041,146 162,748 55,553 0,000 

máj 
GSH 2,712 0,366 7,420 0,014 0,823 0,470 1,751 0,207 
MDA 16,179 1,988 8,137 0,011 9,410 1,111 8,466 0,011 
GSHPx 4,188 0,211 19,883 0,000 2,739 0,328 8,352 0,012 

lép 
GSH 0,023 0,114 0,199 0,661 0,085 0,089 0,958 0,344 
MDA 6,244 1,978 3,156 0,093 2,306 5,333 0,432 0,522 
GSHPx 0,005 0,080 0,063 0,805 0,857 0,041 20,869 0,000 

vese 
GSH 0,003 0,156 0,021 0,886 0,023 0,180 0,125 0,728 
MDA 13,691 1,200 11,414 0,003 1,515 2,177 0,696 0,418 
GSHPx 0,215 0,259 0,830 0,374 0,135 0,100 1,346 0,265 

K: kontroll, T: toxinterhelt; 
 
 
 
 
 
 

3. táblázat Az ANOVA variancia-analízis eredménye az egyes mintavételi időpontokban (testtömeg) a 6. 
kísérletben 

 
testtömeg III. típus átlag2 F(df1,2)  
 átlag2 hiba 1,22 p-érték 
0. nap 5,415 2,011364 2,692 0,115
7. nap 416,6667 341,6667 1,220 0,281
14. nap 7704,167 1830,871 4,208 0,052
21. nap 61509,38 13017,33 4,725 0,041
28. nap 50416,67 40040,15 1,259 0,274
35. nap 88209,38 81430,97 1,083 0,309
39. nap 163350 106493 1,534 0,229

K: kontroll, T: toxinterhelt; 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Dolgozatom elkészítése és kutatási feladataim kivitelezése során számos segítséget 
kaptam, amelyekért köszönettel tartozom. 

Kutatásaim során végzett munkámban tanácsaival, javaslataival irányított és segí-
tett témavezetőm, Dr. Mézes Miklós, akinek ezért hálával és köszönettel tartozom. 

Köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, Dr. Balogh Krisztiánnak és Balláné 
Dr. Erdélyi Mártának a kísérletek lebonyolításában és a laboratóriumban végzett 
munkában nyújtott segítségükért, tanácsaikért. 

A laboratóriumi munkában nagy segítséget nyújtott Varsányi Mónika kolléganőm, 
akinek ezúton szeretnék köszönetet mondani. 

Köszönetem szeretném kifejezni Pálvölgyiné Györkös Elvirának, aki a kísérletek 
gyakorlati kivitelezésében nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. 

Köszönöm Dr. Kiss Zsuzsanna docens asszony (Állatélettani és Egészségtani 
Tanszék) hasznos tanácsait, amelyeket a kísérleteim során az immunológiai vizsgá-
latok kivitelezésénél, illetve kiértékelésénél tudtam felhasználni. 

Őszinte köszönettel tartozom az Országos Állategészségügyi Intézet munkatársai-
nak Dr. Sályi Gábornak rendkívül hasznos szakmai tanácsaiért, Dr. Lami Erzsé-
betnek a hemagglutinációs gátlási próbák elvégzéséért, valamint Dr. Glávits Ró-
bertnek a szövetmetszetek kiértékelésében nyújtott segítségéért.  

Köszönöm Dr. Wágner László docens úr és Stiller Szilárd doktorandusz (Pannon 
Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar) közreműködését az E-vitamin 
mérések során. 

Köszönöm Dr. Orosz László professzor úr és Molnár Andrea doktorandusz (Me-
zőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Alkalmazott Gene-
tikai és Genetikai Szabályozási Csoport) segítségét, hogy lehetőséget biztosítottak 
és szakmai tanácsokkal láttak el a szövetmetszetek készítésében. 

Végezetül, de nem utolsó sorban hálás köszönettel tartozom családomnak Férjem-
nek, Édesapámnak, Édesanyámnak és Húgomnak a tőlük kapott támogatásért és 
a szeretettel teli, megértő türelemért. 
 
 
 
 


