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(a) (b) (c)

Összefoglaló

táblázat

RR-szója glyphosate-tűrő Salmo salar fejvese lizozim↑ alkalikus foszfatáz aktivitás↑

glükóz-felvétel↑ SGLT1-fehérje↑ maltáz-

aktivitás↓ lép↑ triglicerid (TAG)↓↑,  

Danio rerio Máj↓ szuperoxid-dizmutáz1 (SOD)↓

MON 810 kukorica rovarrezisztens Salmo salar SOD↑ kataláz↓ HSP70↑ granulocita↑ monocita↑ 

limfocita↓ belek↑

RR-gyapot glyphosate-tűrő és 

rovarrezisztens

Ictalarus punctatus nyersfehérje↓ 

RR-olajrepce glyphosate-tűrő Oncorhynchus mykiss fehérje retenció↑ testzsír koncentráció↓

GM-csillagfürt metionin plusz Pagrus auratus növekedés↑

Atlanti lazacoknál (Salmo salar), Szójatáp gyulladást okoz a belekben, a Roundup Ready szójával etetett csoportban, a középbélben kiterjedtebb volt a gyulladás. A 

szövettani képek (a) normál haltáp, (b) szójatáp és (c) módosított szójatáp az elváltozásokat mutatják. A szövet az (a) képen normális, (b) és (c) képen eltérnek, a (b) 

képen a vakuólumok a szupranukleáris sejtekben (*) jelennek meg, az enterociták(e) helyett. A (c) képen a lamina propria (lp) szélessége nőtt, az enterociták vakuólumai

többnyire hiányoztak (Fotó:  Bakke-McKellep).

GMO takarmányozási ismereteink halakon főként lazacra alapítva
(i) A genetikailag módosított (GM) növények közül takarmányozási célra a szója és kukorica magvak, valamint a magpogácsák (gyapot és olajrepce) a leggyakoribbak;

(ii) Ezeknek nagy része valamilyen gyomirtó hatóanyagra (pl. glyphosate) mutat tűrőképességet, vagy rovarrezisztens (Bt-növény);

(iii) A GM-növényekkel végrehajtott takarmányozási kísérletek száma alacsony, aminek oka a növények szabadalmi státusza;

(iv) Az egészségre gyakorolt hatás tisztázása fontos lenne, hiszen ismert az európai fogyasztók averziója. 

Atlanti lazacon (Salmo salar) végzett kísérletben 

növelte a fejvese lizozim és alkalikus foszfatáz

aktivitását1

Magas glükóz-felvételt és SGLT1-fehérje szintet 

mértek, ami a bél pyloric caeca részében volt a 

legmagasabb, miközben a maltáz-aktivitás csökkent1

Két vizsgálatban a lép méretének növekedését írták le 

és alacsonyabb triglicerid (TAG) szintet mértek2

Sissener és mtsai magasabb TAG szintet mértek, 

de egyéb takarmányfüggő változást nem 

detektáltak3

Lazacon végzett kísérletben a szuperoxid-dizmutáz-1 

enzim aktivitása májban és a belekben magasabb, míg a 

kataláz enzim alacsonyabb volt a májban4

Magasabb volt a HSP70 stresszfehérje szintje is a 

májban4

Fehérvérsejtekközött nagyobb volt a granulociták és a 

monociták aránya, de kisebb a limfociták aránya4

Gu és mtsai szerint nőtt a belek súlya, gyenge hatásokat 

jegyeztek fel a halak immunrendszerére4

Atlanti lazac (Salmo salar) növendék (Snjezana Zrncic nyomán) 
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Más halakon végzett vizsgálatok
(v) Zebradánión (Danio rerio) GM-szójával (RR) végzett vizsgálatokban az ivarok eltérően reagáltak, amit 

szójánál a fitoösztrogén-szinttel hoztak kapcsolatba. A nőstényekben nagyobb volt a máj a nem GM-

szójával etetett csoportban és a SOD enzim szintje is5

(vi) Harcsákon (Ictalarus punctatus) csökkent a halfilé nyersfehérje tartalma, szignifikáns eltérést a Bollgard

x Roundup Ready gyapot mutatott6

(vii) GT73 (glyphosate-tűrő) olajrepce növelte a fehérje retenciót és csökkentette a testzsír koncentrációt 

szivárványos pisztrángban (Oncorhynchus mykiss)7

(viii) Megnövekedett metionint termelő GM-csillagfürttel (Lupinus angustifolius) etetett ausztráliai Pagrus

auratus jobban nőtt, mint a nem módosított táppal etetett halak8


