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A részfeladat a projektben
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5. 2. feladat:

A szállítás alatt fellépő stressz mérése és vizsgálata süllőnél

A részfeladat szerződésszáma: OM-00258/2004 



Célkitűzések

• Stressz kimutatására szolgáló paraméterek (kortizol, vérplazma 

glükóz) alapértékeinek meghatározása süllőnél;

• A szállítási stressz hatása süllőre;

• Altató/bódítószerek hatása a szállítási stressz csökkentésére.



Ismeretek előttünk: 

a halak stressz válasza



Ismeretek a pontynál:

klinikai diagnosztikai paraméterrendszer



A süllő stressz válasza

Gyakorlatilag nem volt irodalmi adat

Sügérfélék stressz válaszáról egyedi adatok (Barry és mtsai., 2003)

Napi ritmus                                        1 perces levegőn tartás



Módszerek

kortizol: Radio-Immuno-Assay (RIA I125), 

MTA Izotóp Intézete, Budapest; 

glükóz: spektrofotometriás módszer, GOD/POD/PAP, 

Reanal, Budapest; 

lizozim: spektrofotometriás módszer

(Sankaran and Gurnani, 1972); 

Standard statisztikai módszerek.



Szállítási modell: 3 órás szállítás

különböző oxigén telítettség

• Kezelés előtt 1 hetes adaptáció:

– átfolyás, 96% O2 telítettség

• Kontroll: sűrített levegő – 50% O2 telítettség felett;

• 120% O2 telítettség;

• 150% O2 telítettség;

• Kezelés után: átfolyás, 96% O2 telítettség 

– 24 órás megfigyelés

– Mintavétel: 0, 3, 6 és 24 óra elteltével



Valós/Reális szállítási: 2 órás szállítás

„nagy meleg”

• „Kezelés”:

Lehalászás, mérlegelés, felpakolás, 2 órás szállítás

• Kezelés után:

24 órás megfigyelés haltartó kádban, átfolyás mellett

Mintavétel: 0, 2, 3, 6, 9, 15 és 23 óra elteltével



Tervek a projekt 3. évére

• Altató/bódítószerek hatása a szállítási stressz csökkentésére.

– MS-222

– Szegfűszeg olaj

– NaCl

• Két tóparti/valós kísérlet tavasszal

• A hármas stressz paraméter rendszer (kortizol, glükóz, lizozim) 

kórszövettani vizsgálatokat is tervezzünk (scanning mikroszkópia)

Okoz-e kopoltyú károsodást a szállítás közbeni hipoxia?
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