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Bevezetés 



Aflatoxint termelő 
Aspergillus flavus 

 Új kórokozó hazánkban, 
 nagy gazdasági kár 
 fertőzés a szántón, 

illetve a tárolás alatt, 
 szélsőséges időjárási viszonyok, 
 hozamveszteség és mikotoxin termelés 
 élettani zavarok emberben és állatban egyaránt. 



A kísérleti beállítások 

 1. tenyészszezon 
 6 db telelő beállítása 
 2 kontroll, 2 kezelt P1 korosztály, 2 kezelt P2 korosztály 
 20 µg/kg toxin koncentráció a takarmányban 
 P1 korosztály takarmány adagja az össztömeg 4%-a 
 P2 korosztály takarmány adagja az össztömeg 2%-a 
 

Technológiai elemek vizsgálata 
 Termelő vízi közeg folyamatos kontrollja 
 A víz toxinkoncentrációjának meghatározása 
 A üledék toxinkoncentrációjának meghatározása 
 A takarmány toxinkoncentrációjának ellenőrzése 
Halak vizsgálata 
 Halvér toxinkoncentrációjának meghatározása 
 Májszövet toxinkoncentrációjának meghatározása 
 Halhús és a hasűrizsír toxinkoncentrációjának meghatározása 
 Májszövet hisztológia 
  

  



A kísérleti beállítások 

 2. tenyészszezon 
 6 db telelő beállítása 
 2 kontroll, 1 toxinbontó bakt. P1 korosztály, 1 toxinbontó bakt. P2 

korosztály, 1 kezelt P2 korosztály, 1 kezelt P3 korosztály. 
 20 µg/kg toxin koncentráció a takarmányban 
 P2 és P3 korosztály takarmány adagja az össztömeg 2%-a 
 

Technológiai elemek vizsgálata 
 A takarmány toxinkoncentrációjának ellenőrzése 
Halak vizsgálata 
 Májszövet toxinkoncentrációjának meghatározása 
 Halhús toxinkoncentrációjának meghatározása 
 Májszövet hisztológia 
  

  



Eredmények, 1. szezon 

 A vízi termelői közegben és az üledékben sem volt kimutatható a AFB1 
jelenléte, felhalmozódása. 

 A hematológiai eredmények nem mutattak lényeges AFB1 
koncentrációt. 

 A májban a toxin koncentrációja igen változatos képet mutatott (n=5-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A halhúsban nem volt kimutatható a toxin jelenléte! 
 

Vérplazma Aflatoxin B1 koncentráció Májszövet Aflatoxin B1 koncentráció 



Eredmények, 1. szezon 

 A vérben, a halhúsban és a májszövetben tehát eltérő eredményeket 
tapasztaltunk. A vizsgálataink a hasűri zsírra is kiterjedtek, de nem 
minden csoportban volt fellelhető. 

Hasűri zsír Aflatoxin B1 koncentráció 



Eredmények, 1. szezon 
 Májszövettani eredmények 

 

Kezelt csoport (PAS) 
 • Szöveti szétesés jellemző, 

• csak néhány sejtben találtunk elvétve 
glikogént, 

• májkarcióma (daganatos elváltozás) 
még nem alakult ki, 

• szövetszétesés következtében a 
sejtpótlások révén daganatos sejtek 
beépülésének valószínűsége nagy. 

   Kontroll csoport (PAS) 
 

• A máj homogén eloszlású, 
• néhány apró zsírcsepp,  
• ép sejtmagok, centrális 

elhelyezkedéssel, 
• normális glikogén 

mennyiség és eloszlás. 
 



Eredmények, telelőbontás 

 Az első szezon lezárta után a toxinnal takarmányozott 
csoportokat külön telelőtóban teleltettük. A telelőbontás után 
méret szerint elkülönítve az egyes csoportokat újra mintáztuk. 

 
 

Májszövet Aflatoxin B1 koncentráció 

A halhúsban nem volt kimutatható a toxin. 

A májszövetben a 
toxin koncentrációja 
csökkent az őszi 
lehalászáshoz képest 
(n=5-5). 
 



Eredmények, telelőbontás 

 A májszövet elzsírosodása 
közepesnek mondható, 
apró zsírcseppek mindenütt 
felfedezhetőek. 

 Szöveti szétesés nem volt 
olyan nagy mértékű, mint a 
lehalászás után. 

 Közepes mennyiség a 
citoplazmában és 
viszonylag egyenletes 
glikogén eloszlás. 

 A sejtmagok nagy része ép 
és elhelyezkedésük 
centrális. 

P2 csoport májszöveti  képe 

P3 csoport májszöveti  képe 



Eredmények, 2. szezon 
 Májszövettani eredmények 

   Baktériumos csoport 
(PAS) 

 

   Kezelt (AFB1) csoport 
(PAS) 

 • Ugyanazon megfigyelések 
minden csoportnál, 

• Májsejtek, sejtmagok 
épek, 

• Nagyfokú elzsírosodás 
• Glikogén mennyiség 

közepes 
 
 

 

   Kontroll csoport  
(PAS) 

 

Halhúsban nem volt kimutatható az aflatoxin jelenléte! 



Munkánkat a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), 
Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, 

versenyképességet szolgáló fejlesztése c. projekt támogatta. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


