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ELİSZÓ 
 
Kedves Kolleganık és Kollegák !     Budapest, 2011. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2011. január 24-27 
között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 37. „akadémiai beszámoló” 
üléssorozatot.  
 
Az idei Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámolók elıadássorozatnak különös jelentıséget ad az, hogy ezzel 
az eseménnyel veszi kezdetét a hazai Vet2011 rendezvénysorozat, mellyel az önálló állatorvos-képzés 
megindulásának 250. évfordulóját ünnepeljük. Az elsı állatorvos-képzı intézményt 1761-ben Lyon-ban 
alapította meg Claude Bourgelat, és büszkék lehetünk arra, és egyben a szakma magyarországi megbecsülését is 
jelzi az, hogy ezután hamarosan a hazai hasonló jellegő intézmény is megnyitotta kapuit, hatodikként a világon. 
Az elsı állatorvosi iskola alapítása azonban nem csak egy tanintézmény mőködésének kezdetét jelenti, hanem 
egy önálló hivatás alapjait is letette. Ettıl kezdve beszélhetünk egyáltalán állatorvosi szakmáról, illetve a 
gyakorlati alapokon felnövı állatorvos-tudományról. Az Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámoló 
elıadássorozat szervesen illeszkedik az állatorvos.-tudomány 250 éve töretlen fejlıdési folyamatába, amely 
nemzetközi és hazai vonatkozásban is segíti szakmai identitásunk fejlesztését és megırzését. 
 
 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is elvárjuk.  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az elıadások és azt követı megvitatás idıtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a  megadott maximális idıtartamot senki ne lépje túl ! Elızı évek gyakorlatának megfelelıen, aki 
azonos témán belül jelentett be 2 vagy több elıadást, a 10 + 5 percnél többre az se számítson !  Ne az elıadások 
számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt !  
 
Az elıadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre. Kérjük, hogy az 
összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra alkalmas formában – elıadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevıket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, hogy, 
kérdéseikkel, hozzáfőzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az elıadottak részletesebb 
megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan úgy véljük, hogy a 
tudományos elırehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása szempontjából a vita (ha 
szükséges, megfelelı kritikai elemeket sem nélkülözı vita) épp olyan fontos mint maga az elıadás.  
Ezért a hasznos és elırevivı vitához szükséges „mőhely légkör” kialakítását és fenntartását valamennyi 
résztvevıtıl de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktıl ez úton is tisztelettel kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésrıl február végéig készítsenek és juttassanak el 
hozzám egy-egy rövid, közérthetı formában megírt, s a szekció elnökkel(elnökökkel) egyeztetett  tájékoztatót (a 
Magyar Állatorvosok Lapja részére), mely tartalmazza az elhangzott legfontosabb megállapításokat. 
 
A szekció ülések anyagait az MGSZH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (Dr. Soós Tibor 
bizottsági titkár úr) irányítása alatt rendezte füzetekbe és küldte meg az egyes intézeteknek, illetve 
személyeknek. Kérjük az intézetek vezetıit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak ill. 
kellı példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklıdı nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, hogy 
munkatársaikat segítsék az üléseken való aktív és sikeres részvételben.  
 
Elıre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi elıadó munkáját, s külön is 
köszönjük az összefoglaló füzetek elıállításában segédkezı dr. Vinczer Péterné segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendıt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök s.k.      mb. elnök s.k. 
MTA Áo-tud. Bizottsága     SzIE Áo-tud Doktori Iskola Tanácsa 



Az akadémiai beszámolók beosztása és szekcióbizottságai (2011. január 24-27) 

A szekció 

megnevezése 

A szekcióülés 

ideje 

A szekcióülés  

helye 

Társelnökök Titkár Bizottsági 

tagok 

Megemlékezés Prof. dr. Huszenicza 
Gyula munkásságáról 
Vet2011 rendezvénysorozat: 
megnyitó 

I. 24. hétfı  
10.30 h 
10.40 h 

Élettan tanterem Emlékbeszéd:   
Dr. Solti László 
Vet2011 Megnyitó: 
Dr. Rusvai Miklós 

Az Afrikai Sertéspestis:  
a járványtan, diagnosztika és a 
védekezés aktuális kérdései 

I. 24. 
10.45-11:30 h  

Élettan tanterem Elıadó: Dr. Pálfi Vilmos 

Élelmiszer-higiénia 
 
 

I. 24 hétfı 
11.30 h 

Továbbképzés 
tanterem 

Dr. Laczay Péter 
Dr. Sas Barnabás  

Dr. Székely 
Körmöczy Péter 

Dr. Bíró Géza           Dr. Kovács Sándor  
Dr. Lombai György  Dr. Nagy Béla 
Dr. Szita Géza 

 
Bakteriológia 
 
 
 
Virológia 

I. 25. kedd,  
8.30 h 

Élettan tanterem Dr. Nagy Béla 
Dr. Fodor László 
Dr. Bernáth Sándor 
 
Dr. Benkı Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Soós Tibor 

 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 
Dr. Pálfi Vilmos 
 

Dr. Hajtós István        Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László      Dr. Tóth István 
 
 
Dr. Drén Csaba          Dr. Dán Ádám 
Dr. Rusvai Miklós      Dr. Tekes Lajos 
Dr. Tuboly Tamás 

Állathigiénia Állattenyésztés  
Genetika Takarmányozástan  
 

I. 26. szerda 
8.30 h 
 

Továbbképzés 
tanterem 
 

Dr. Szabó József  
Dr. Brydl Endre 

Dr. Bersényi 
András 
 

Dr. Fekete Sándor        Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László   
Dr. Kovács Melinda     Dr. Jakab László 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 26. szerda 
8.30 h 

Élettan tanterem  Dr. Kassai Tibor 
Dr. Molnár Kálmán 
Dr. Hornung Erzsébet  

Dr. Baska Ferenc Dr. Békési László 
Dr. Csaba György 
Dr. Farkas Róbert 
Dr. Varga István 

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 
 

I. 27. 
csütörtök 
8.30 h 

Belgyógyászat 
tanterem 

Dr. Gálfi Péter 
Dr. Vörös Károly  
Dr. Szenci Ottó 
Dr. Hevesi Ákos 

Dr. Sterczer 
Ágnes 
Dr. Németh Tibor 

Dr. Sályi Gábor         Dr. Semjén Gábor 
Dr. Várnagy László   Dr. Zöldág László 
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VIZSGÁLATA HAZAI SZARVASMARHÁK ANAPLASMOSISA ÉS 
HAEMOPLASMOSISA KAPCSÁN 

Hornok Sándor, Micsutka Attila, Marina Meli, Tánczos Balázs, Farkas Róbert, Hans 
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SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Parazitológiai és Állattani Tanszék Parazitológia 
 
 
DIROFILARIA REPENS OKOZTA FERTİZÖTTSÉG KLINIKAI VONATKOZÁSAINAK 
VIZSGÁLATA 
 
Kenéz Ákos 
 
 
Világszerte nı az ízeltlábú vektorok által terjesztett parasitosisok jelentısége, ezzel 
összefüggésben hazánkban is egyre gyakrabban találkozhatunk a kutyák Dirofilaria repens 
okozta fertızöttségével. Az eddigi adatok alapján a kórokozó a hazai kutyapopuláció 18 %-
ában jelen van. Napjainkban már számos tudományos eredmény alátámasztja a D. repens 
potenciálisan pathogen voltát, noha a mindennapi gyakorlatban sokszor még mindig nem 
tulajdonítanak egyértelmő kórtani jelentıséget a fertızöttségnek. A bántalom jelentıségét 
fokozza a zoonosis veszély, valamint a Dirofilaria immitis-tıl való diagnosztikai 
elkülöníthetıség fontossága. 
 
Vizsgálataink a fertızöttség esetén fennálló, a klinikai laboratóriumi leletekben mutatkozó 
eltérések behatóbb megismerésére irányultak. Ennek érdekében célul tőztük ki, hogy D. 
repens-szel fertızıdött ebek vérvizsgálati eredményeinek összegyőjtése, majd ezek megfelelı 
statisztikai módszerekkel való elemzése révén objektív képet kapjunk az egyes vizsgálati 
paraméterekre jellemzı változásokról. Emellett a két leggyakrabban használt diagnosztikai 
eljárás, a módosított Knott-féle módszer és a D. repens specifikus PCR technika gyakorlati 
jellemzıit is össze kívántuk hasonlítani. 
 
Összesen 550 kutya vérmintáját vizsgáltuk módosított Knott-féle módszerrel, és ezek közül 
75-öt PCR technikával is. A felmérésbe bevont ebek rendelkezésre álló hematológiai és 
szérum biokémiai leleteibıl az alábbi értékeket vettük figyelembe: vörösvérsejtszám, 
hemoglobin koncentráció, hematokrit érték, fehérvérsejtszám, neutrophil granulocyták aránya, 
eosinophil granulocyták száma és aránya, thrombocytaszám, Babesia-fertızöttség, valamint 
az alanin-aminotranszferáz, az alkalikus foszfatáz, a γ-glutamil-transzferáz, az epesavak, az 
amiláz, a lipáz, a karbamid, a kreatinin, a kreatin-kináz és a laktát-dehidrogenáz 
koncentrációja. Ezen értékek felhasználásával egy adatbázist hoztunk létre, amelyet utána 
statisztikai elemzésnek vetettünk alá. 
 
A szőrıvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a felmérésbe bevont ebek körében 13,6 
%-os a fertızöttség prevalenciája. A kapott eredmények tükrében a diagnosztikai 
módszerekrıl elmondható, hogy a PCR technika – bár specificitása valóban rendkívül magas 
– szenzitivitása alulmarad a módosított Knott-féle módszerével szemben. A vérvizsgálati 
leletek elemzésébıl kiderül, hogy a fertızıdött egyedek körében magasabb a fehérvérsejt-
szám, az eosinophil granulocyták aránya, a májenzimek és a karbamid koncentrációja, 
továbbá alacsonyabb a thrombocytaszám a nem fertızıdött kontroll csoporthoz viszonyítva. 
Ezen eltérések közül a karbamid szintjében mutatkozó különbség tekinthetı szignifikánsnak. 
 
A diagnosztikai eljárásokat illetıen kijelenthetjük, hogy a legmegbízhatóbb eredmény, ill. a 
kórokozó fajszintő azonosítása érdekében célszerő a módosított Knott-féle módszert PCR 
technikával kombinálni. 
 
A szerzı köszönetét fejezi ki a diákköri munkát irányító témavezetıknek, dr. Jacsó Olgának és dr. Fok Évának, 
továbbá a statisztikai elemzésekben segítséget nyújtó Lang Zsoltnak. 
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NYME, Erdımérnöki Kar, Erdımővelési és Erdıvédelmi Int.   Parazitológia 
és Halkórtan  

 
 
A TOLLTETŐ (PHTHIRAPTERA) FERTİZÖTTSÉG ÉS A SZEXUÁLIS SZELEKCIÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEI FÜSTI FECSKÉK (HIRUNDO RUSTICA) KÖLTİ ÉS VONULÓ 
POPULÁCIÓIBAN  
 
Gál Enikı 
 
 
A füsti fecskék (Hirundo rustica) evezı- és faroktollain a tolltetvek (Insecta: Phthiraptera) 
karakterisztikus, 0,5-1 mm átmérıjő lyukakat rágnak. A toll-lyukak száma korrelál a tolltető 
fertızöttség intenzitásával, így a toll-lyukak megszámolásával a fertızöttség jól becsülhetı. 
Számos tanulmány kimutatta, hogy a magasabb tolltető fertızöttségi intenzitás a füsti fecskék 
túlélési és szaporodási esélyeit is csökkenti.  
 
A dolgozat fı kérdése, hogy megváltozik-e a költési idıszakban már kimutatott összefüggés a 
szexuális szignálok és a tolltető-fertızöttség között a diszperziós és vonulási idıszakra. 
 
Költési idıszakban (Világospuszta) és vonulási idıszakban (Ócsa) győjtött mintákban 
összehasonlítottuk a tolltető-fertızöttség gazdaegyedek közötti eloszlását, a fertızöttség 
mérıszámait (prevalencia, átlagos és medián intenzitás) és összefüggéseit a szexuális 
szignálok kifejezettségével.  
 
A költési idıszakban végzett vizsgálatunk megerısíti, hogy a hosszabb szélsı faroktollakkal 
rendelkezı hímek fertızöttségi intenzitása szignifikánsan kisebb. A vonulóknál azonban már 
nincs szignifikáns összefüggés a hímek szélsı faroktollának hossza és a toll-lyukak száma 
közt.  
 
Hipotézisünk szerint ennek oka, hogy a költési idıszak során a „vonzóbb” hímek gyakrabban, 
és több fajtárssal kerülnek fizikai kontaktusba – több rivális hímmel is összecsaphatnak, 
illetve több páron kívüli nemi partnerük is lehet. Ezek során nagyobb esélyük van 
tolltetvekkel fertızıdni, mint azoknak a „kevésbé vonzó” hímeknek, amelyek a költési 
idıszak során kevesebb másik egyeddel léptek közvetlen kontaktusba, így a költési idıszak 
elején lévı fertızöttségbeli különbség a vonulási idıszakra lecsökken. Egy alternatív 
hipotézis szerint a vonuló csapatban megtalálható egyedek különbözı körülmények közt 
költenek, a magányosan költı pároknak nincs lehetıségük több fajtársukkal kontaktusba 
lépni, rajtuk a tolltetvek eloszlása más lehet. 



 9 

1 SzIE-ÁoTK, Biomat. és Számtech. Tsz.        Parazitológia 
2 MTM, Állattár, Madárgyőjtemény, Emlısgyőjtemény 
3 McGill University, Dept. of Biology, Montréal 
4 MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport 
 

 
AZ OKOSABB MADARAK TETVESEBBEK – A MADARAK INNOVÁCIÓS 
KÉPESSÉGÉNEK ÉS TOLLTETŐ TAXONÓMIAI GAZDAGSÁGÁNAK  
ÖSSZEHASONLÍTÓ FILOGENETIKAI VIZSGÁLATA 

 
 
Vas Zoltán1,2, Louis Lefebvre3, Rózsa Lajos4 
 
 
A tetvek (Insecta: Phthiraptera) taxonómiai gazdagsága igen változatos a különbözı 
gazdamadarakon (Aves). Számos, jól kutatott madárcsaládról mindössze 1 tető genus ismert, 
míg más családokon akár 20 tető genus fajai élısködnek. Korábbi kutatások felismertek már 
néhány tényezıt, amelyek befolyásolják a tetvek taxonómiai gazdagságát a gazdákon.  
 
Kérdésünk, hogy a madarak innovatív, kognitív képességei befolyásolják-e a tetveik 
taxonómiai gazdagságát?  
 
Vizsgálatunkban az innováció alatt a táplálékszerzéssel kapcsolatos innovatív viselkedéseket értettük, 
új tápláléktípusok és táplálékforrások felfedezésétıl a táplálkozással kapcsolatos eszközhasználatig. 
Az innovációs adatokat standard módszerrel az irodalomból győjtöttük, kutatottságra kontrolláltuk, és 
családokra átlagoltuk. A tetvek taxonómiai gazdagságát az adott madárcsaládon élı tető genus-ok 
számával jellemeztük (külön kezelve a bunkóscsápú és fonalascsápú tető alrendeket), kontrollálva a 
kutatottságukra. Három alternatív törzsfa felhasználásával, a független kontrasztok módszerével 
kontrolláltunk a filogenetikai kényszerbıl, leszármazásból adódó hasonlóságokra.  
 
99 madárcsalád komparatív elemzése során az innovatív képességek és a bunkóscsápú tetvek 
taxonómiai gazdagsága közt szignifikáns pozitív korrelációt találtunk, míg a fonalascsápú 
tetvekkel nem volt hasonló összefüggés. Felvázoltunk négy alternatív, egymást nem kizáró 
hipotézist, amelyek magyarázhatják a talált összefüggést. 
 
Az „okosabb” madárcsaládok fajai generalistább életmódot élnek, evolúciójuk során jobban 
alkalmazkodtak változatosabb körülményekhez, így nagyobb fajgazdagságot értek el. A 
gazdafajok szétválása gyakran a parazitafajaik szétválásával is jár (kospeciáció), így az 
okosabb madárcsoportok valóban tetvesebbek. Emellett az okosabb madarak - generalista 
életmódjuknak köszönhetıen - szélesebb elterjedésőek, így több más, kevésbé széles 
elterjedéső fajjal is átfedhet élıhelyük, így gazdaváltással a tetvek egy nagyobb potenciális 
fajkészletbıl terjedhetnek át rájuk. Az „okosabb” madarak gyakran szociálisabbak is, ennek 
szintén hatása lehet a tetvek taxonómiai gazdagságára, akárcsak a gazdamadarak 
védekezésének. 
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ELTE, TTK, Állatrendszertani és Ökológiai TSz    Parazitológia, állattan, halkórtan 
 
 
HIPOTÉZIS A FEJTETVEK (PEDICULUS HUMANUS CAPITIS) LEHETSÉGES 
SZIMBIONTA SZEREPÉRİL 
 
Apari Péter 
 
 
A férfi-nı, a szülı-utód, vagy a baráti kapcsolatokban az emberek a kölcsönös szeretet 
jeleként gyakran egymáshoz szorítják a fejük hajjal borított részét, pl. a fejtetıt vagy a 
halántékot. E mozdulat a legkülönbözıbb emberi kultúrákban egyformán jelenik meg és 
egyformán értelmezett. Noha Darwin óta tudjuk, hogy az emberszabású majmok érzelmeiket 
az emberihez hasonló mozdulatokkal fejezik ki, a kölcsönös szeretet e kifejezése különös 
módon mégiscsak hiányzik a csimpánzok viselkedési repertoárjából. Hipotézisünk szerint e 
mozdulat a fejtető (Pediculus humanus capitis) fertızés szeretteinknek való átadását 
szolgálja. Ez akkor lehet adaptív emberi viselkedés, ha a fejtető az emberen nem élısködı, 
hanem szimbionta partner. E feltevés viszont ellentmond az általánosan elfogadott orvosi 
alapismereteknek. Az ellentmondás feloldásaként a dolgozatban megmutatjuk, hogy a 
fejtető/ember kapcsolat az emberi faj evolúciós történetének hosszú, jelentıs szakaszában 
szimbiotikus (kölcsönösen elınyös) lehetett. Ez a lehetıség akkor állhat fent, ha a 
gyermekkori fejtető fertızések ellen kialakuló immunválasz csökkenti a ruhatetvesség 
felnıttkori megjelenésének esélyét. Mivel a fejtető nem terjeszt potenciálisan halálos emberi 
fertızéseket, a ruhatető viszont igen, ezért a gyermekkori fejtetvesség ebben az esetben 
szimbiotikus hatású lehet. Hipotézisünk – ha késıbb empirikus vizsgálatok is alátámasztják – 

megmagyarázhatja e mozdulat múltbeli adaptív értékét az ember, illetve ennek hiányát a csimpánz 
esetében. 
 
Köszönetnyilvánítás: Köszönöm a támogatást és segítséget témavezetımnek, Rózsa Lajosnak. 
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Zoológia KFT                 Parazitológia, állattan, 
halkórtan 
 
 
A FEJTETVESSÉG KEZELÉSE LOUSEBUSTER TECHNOLÓGIÁVAL 
 
Végh Judit, Rózsa Lajos 
 
 
A fejtetvesség (pediculosis capitis) világszerte elterjedt emberi fertızés, amely a 4-14 éves 
korosztály egyik leggyakoribb parazitás fertızése hazánkban is. A fejtetvek (Pediculus 
humanus var. capitis) kevéssé patogén paraziták, melyek mikrobiális fertızéseket nem 
terjesztenek. A vérszívásuk által okozott kár elenyészı mértékő, bár a viszketı csípésnyomok 
elvakarása néha másodlagos fertızésekhez vezethet. A gyermekközösségekben rendszerint 
kigúnyolás, szociális kiközösítés sújtja a fertızött gyermeket, és talán ez a fertızés által 
okozott legjelentısebb hátrány. 
 
A fejtetvességet hagyományosan a fej kopaszra borotválásával szüntették meg, de ma már a 
szülık ezt lehetıleg elkerülik. Az 1950-es évektıl kiterjedten használt peszticid-tartalmú 
hajsamponok és hajszeszek a fejlett egészségügyi rendszerrel bíró országokban – így 
hazánkban is – a ’60-as, ’70-es évekre jelentısen visszaszorították a fertızést. Az elmúlt egy-
két évtizedben azonban világszerte rohamosan terjednek a fejtetvek peszticid-rezisztens 
változatai, és a fejlett, gazdag országokban ma már a korosztály 1-3%-a fertızött. A 
közelmúltban új típusú szerek jelentek meg a patikákban, ezek aromás növényi illóolajokat 
vagy nagyon alacsony viszkozitású szintetikus szilikon-olajokat tartalmaznak.  
 
A fentiektıl gyökeresen eltérı elven irtja ki a fejtetveket a LouseBuster géppel történı 
kezelés. Az eljárás lényege, hogy nagy mennyiségő és nagyon pontosan szabályozott 
hımérséklető (59 °C) levegıáramot irányítanak a hajréteg tövéhez, és ezzel halálra szárítják a 
tetveket. A kezelés teljesen vegyszermentes. A kémiai kezeléseket a túlélı serkék miatt 7-10 
nap múlva meg kell ismételni, ezzel szemben a melegített levegıvel történı kezelés már 
egyszeri alkalommal elpusztítja a serkéket és az aktív rovarokat egyaránt. Hatékonysága a 
nimfák és imágók esetében magasabb, mint az elterjedt kémiai kezelések hatékonysága (de 
nem éri el a 100 %-ot), míg a serkék mortalitása gyakorlatilag 100 %. A LouseBuster 
technológiát alkalmazó elsı tetőirtó szalonok 2010-ben nyíltak meg az USA-ban, Kanadában 
és Európa egyes országaiban. A budapesti „Haj-Baj Szalon” munkatársai eddig közel 100 
ilyen kezelést végeztek, ennek gyakorlati tapasztalatait foglaljuk össze az elıadásunkban. 
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SzIE ÁOTK, Parazitológiai és Állattani Tanszék1 Parazitológia 
Zürichi Egyetem, Állatorvosi Kar, Klinikai Laboratórium, Svájc2 
IREC (Vadbiológiai Intézet), Ciudad Real, Spanyolország3 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei MgSzH4 
 
KÉRİDZİK ÉS A SERTÉS VÉRSZÍVÓ TETVEINEK VIZSGÁLATA: ELİFORDULÁSI 
GYAKORISÁG ÉS ANAPLASMA-, RICKETTSIA-FAJOK MOLEKULÁRIS KIMUTATÁSA 
 
Hornok Sándor1, Regina Hofmann-Lehmann2, Isabel Fernandez de Mera3, Marina Meli2, Elek 
Vilmos4, Hajtós István4, Répási Attila4, Gönczi Enikı2, Tánczos Balázs1, Farkas Róbert1, 
Hans Lutz2, Jose de la Fuente3 
 
 
A valódi vagy vérszívó tetvek (Phthiraptera: Anoplura) különféle fertızı ágensek 
mechanikai, ill. biológiai vektorai lehetnek. Az endektocid szerek széleskörő alkalmazásával 
jelentıségük csökkenni látszik, azonban irodalmi adatok alapján folyamatosan számolni kell – 
akár növekvı – elıfordulásukkal, nemcsak az állategészségügyi szempontból elhanyagolt 
vagy kevésbé fejlett régiókban. Ezért vizsgálataink során (a fentiek vonatkozásában) célul 
tőztük ki friss hazai ökológiai adatok győjtését, összehasonlítását, valamint a rendelkezésre 
álló tetvek potenciális vektorszerepének molekuláris biológiai elemzését. 
 
Összesen 1182 tetvet győjtöttünk. Szarvasmarháról ezek a következık voltak: Linognathus 
vituli (57%), Haematopinus eurysternus (38%) és Solenopotes capillatus (5%). A fertızöttnek 
talált állatok száma a fajok ugyanezen sorrendjében 27%, 5% és 2% volt. A fertızöttség 
intenzitása viszont a H. eurysternus esetében bizonyult a legmagasabbnak (átlagosan 37 
példány/gazda). Borjakon csak a L. vituli fordult elı: magasabb egyedszámmal, mint idısebb 
korú állatok esetében. A H. eurysternus és a S. capillatus gyakrabban volt együtt más fajjal. 
Összességében a L. stenopsis-fertızöttség mutatta a legmagasabb prevalenciát (a kecskék 
68%-áról volt győjthetı). A tetvesség legritkábbnak a sertések esetében bizonyult (<1%). 
 
A tetvekbıl gazdánként kialakított pool-okban (egy állatról maximum 10 példány) kivontuk a 
DNS-t. Három kórokozócsoport jelenlétének vizsgálatát kíséreltük meg konvencionális PCR 
és szekvenálás, ill. valós idejő PCR segítségével. Anaplasma DNS a minták 50%-ában volt 
kimutatható, közülük is a legmagasabb arányban L. stenopsis-ból (81%). A PCR-pozitív L. 
vituli pool-ok egy részébıl végzett szekvenálás az A. ovis-t azonosította. A rickettsia-pozitív 
minták aránya alacsonynak bizonyult, haemotropicus mycoplasmákat pedig nem sikerült 
találni. 
 
Figyelembe véve a tetvek gazdaspecificitását arra következtetünk, hogy – a korábbi irodalmi 
adatokkal ellentétben – a szarvasmarha is fogékony lehet az A. ovis-ra. Összességében ered-
ményeink alapján bıvült az Anaplasma- és Rickettsia-fajok rezervoár (ill. gazda) spektruma, 
továbbá potenciális vektoraik száma. Legfontosabb hazai vonatkozású újdonság a kecske 
anaplasmosis elıfordulásának igazolása. 
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SzIE ÁOTK, Parazitológiai és Állattani Tanszék1 Parazitológia 
Zürichi Egyetem, Állatorvosi Kar, Klinikai Laboratórium, Svájc2 
 
A VECTORBORNE ÉS A TRANSPLACENTARIS FERTİZİDÉS SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 
HAZAI SZARVASMARHÁK ANAPLASMOSISA ÉS HAEMOPLASMOSISA KAPCSÁN 
 
Hornok Sándor1, Micsutka Attila1, Marina Meli2, Tánczos Balázs1, Farkas Róbert1, Hans Lutz2, Regina 
Hofmann-Lehmann2 
 
 
Vizsgálataink során hazai szarvasmarhákban újonnan elıforduló haemotropicus baktériumok 
járványtanát tanulmányoztuk molekuláris biológiai módszerekkel. Közülük az Anaplasma 
marginale (Rickettsiales rend) vörösvértestekben található és extravascularis haemolysist 
okozhat. A Mycoplasma wenyonii és a Candidatus M. haemobos (továbbiakban rövidítve Mw 
és CMhb) epierythrocytaer baktériumok (Mycoplasmatales rend), amelyeknek általában 
hasonló, de mérsékelt kórtani hatás (elsısorban anaemia) tulajdonítható. E három fertızı 
ágens esetében elemeztük az intrauterin fertızıdés lehetıségét, az endémiás területre bevitt 
állatok bacteraemia-státuszát, továbbá egyes vérszívó kétszárnyúak (Diptera rend) potenciális 
vektor szerepét. 
 
A szóban forgó szarvasmarha állományban vért vettünk 38 anyaállatból és borjukból a szüle-
tés utáni elsı napokban, valamint 17 újonnan vásárolt tehénbıl beállításukkor (tavasz végén) 
és negyed év multán (nyár végén). A nyári idıszakban bökılegyeket (Haematobia irritans), 
szuronyos istállólegyeket (Stomoxys calcitrans), igazi szúnyogokat (Culex/Aedes spp.) és 
böglyöket (Haematopota, Tabanus spp.) győjtöttünk az állatok környezetében. A vérminták-
ból egyenként (összesen 110 minta), a kétszárnyúakból egyedenként vagy pool-onként (össze-
sen 80 minta) kivontuk a DNS-t. 
 
Az A. marginale jelenlétét a borjak és újonnan vásárolt tehenek esetében – elıszőrésként – a 
16S rRNS gén amplifikációjával vizsgáltuk. A borjak PCR negatívak voltak (ami nem zárja 
ki, hogy volt intrauterin fertızıdés, de az – az élet elsı napjaiban – konvencionális PCR-rel 
valószínőleg nem mutatható ki). Az endémiás területre bevitt és korábban PCR-negatív 
tehenek közül elızetes eredményeink alapján úgy tőnik, hogy nyár végére három A. 
marginale fertızötté vált. Vizsgálataink e téren még nem fejezıdtek be: nyomon szeretnénk 
követni ezen állatok hosszú távú PCR-státuszát. 
 
A szarvasmarha haemoplasmák (Mw és CMhb) kimutatását nagyobb érzékenységő, valós ide-
jő PCR-rel kíséreltük meg. A mindkét ágenst hordozó anyák borjai közül kettı csak CMhb-
szal, egy csak Mw-val, egy pedig mindkét baktériummal volt bizonyíthatóan fertızött. Ezzel 
sikerült molekuláris módszerekkel igazolni a transplacentaris fertızıdés lehetıségét. Mint 
kimutattuk, az állományba vitt állatok már eleve hordozták a haemoplasmákat. A vizsgált 
három hónapos idıszakban egy korábban negatív tehén Mw PCR-pozitívá vált, s a már 
pozitívak mindegyike megırizte státuszát. Ezzel szemben négy, korábban PCR-negatív állat 
CMhb-pozitívvá vált, nyolcnál pedig a kimutathatóság szintje alá süllyedt a fertızöttség. 
Ebbıl arra következtetünk, hogy a hordozó státusz a Mw esetében stabilabb, a CMhb-nál 
viszont erısen ingadozó bacteraemiával jár. Ez részben magyarázza azt is, hogy a Mw gyak-
rabban volt kimutatható dipterákból. Utóbbiak tekintetében a bökılégy (Haematobia irritans), 
a szuronyos istállólégy (Stomoxys calcitrans), valamint a ló- (T. bromius) és marhabögöly (T. 
bovinus) potenciális vektorszerepét sikerült igazolni. 
 
Munkánkat az NKB-15928 belsı pályázati forrás támogatásával végeztük. 
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SZIE-ÁOTK, Parazitológiai és Állattani Tanszék1       Parazitológia 

Veterinärmedizinische Universität Wien, Institute für Parasitologie2 

 
 
 
ANAPLASMA- FAJOK ELİFORDULÁSA HAZAI GÍMSZARVASOKRÓL GYŐJTÖTT 
IXODES RICINUS KULLANCSOKBAN 
 
Biró Nóra1,2, Georg Duscher2, Farkas Róbert1  
 
 
 
Az utóbbi években számos publikáció számolt be a vadon élı kérıdzık Anaplasma 
phagocytophilum fenntartásában játszott szerepérıl. A hazai vadon élı kérıdzık és a rajtuk 
táplálkozó kullancsok e kórokozóval való fertızöttségérıl kevés információval rendelkezünk. 
A szarvasokon is táplálkozó kullancsok közvetítésével a háziállatok, esetenként az ember is 
fertızıdhet, ezért fontos vizsgálni a több gazdán is táplálkozó kullancsokban elıforduló 
kórokozók zoonotikus jelentıségét. 
A megvizsgált Ixodes ricinus nıstények az ország 12 megyéjében 2008. szeptember 15. és 
2010. január 31. között elejtett 149 gímszarvas tetemérıl származtak. A DNS kivonása 
(Qiagen Easy Kit, Qiagen GmbH, Germany) és a konvencionális PCR reakció után végzett 
gél-elektroforézis során a minták 24,2%-a (36/149) bizonyult pozitívnak. A szekvenálás után 
a PCR termékek 41,6%-a (15/36) identikus volt a korábban GenBank-ban elhelyezett, vadon 
élı kérıdzıkbıl izolált Anaplasma phagocytophilum variánsok szekvenciáival. A további 
minták 99-99,8% azonosságot mutattak a korábban rágcsálókból és Ixodes ricinus 
kullancsokból kimutatott, valamint humán esetek kapcsán izolált A. phagocytophilum 
szekvenciákkal. A gímszarvasok zoonotikus jelentıségő törzsek fenntartásában játszott 
esetleges szerepe további vizsgálatokat igényel. 
A megvizsgált minták 52,8%-ából (19/36) piroplasma fajokat is kimutattunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönetünket fejezzük ki a Somogy Megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságának, valamint a Norden Kft, a Fivi-Hőt Kft és a Gemenc-Zrt 
dolgozóinak. 
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BABESIA- ÉS THEILERIA- FAJOK ELİFORDULÁSA HAZAI GÍMSZARVASOKRÓL 
GYŐJTÖTT IXODES RICINUS KULLANCSOKBAN 

 
 

Biró Nóra1,2, Georg Duscher2, Farkas Róbert1 
 
 
 
A vadon élı kérıdzık a piroplasmák ismert rezervoárjai. A gímszarvasokból és ızekbıl, 
valamint a rajtuk táplálkozó kullancsokból kimutatott Babesia- és Theileria-fajok humán- és 
állategészségügyi jelentıségérıl az utóbbi idıben több publikáció számolt be. Az újonnan 
leírt piroplasmák közül legnagyobb jelentısége a humán megbetegedések kapcsán izolált 
Babesia venatorum-nak (korábban: Babesia sp. EU1) van, amelynek a járványtanában a 
vadon élı kérıdzık fontos szerepet töltenek be. 
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy a hazai gímszarvasokból, ill. a rajtuk 
táplálkozó kullancsokból kimutathatók-e zoonotikus Babesia-fajok és olyan piroplasmák, 
melyeknek állategészségügyi jelentısége lehet. 
A kullancsok 2008. szeptember 15. és 2010. január 31. között, az ország 12 megyéjében 
elejtett 149 gímszarvas tetemérıl származtak. Gímszarvasonként egy, véletlenszerően 
kiválasztott, vérrel teleszívott Ixodes ricinus nıstény molekuláris biológiai vizsgálatára került 
sor. A DNS kivonását Qiagen Easy Kit-tel, (Qiagen GmbH, Germany) végeztük. A 
piroplasma-specifikus primerekkel végzett egylépéses PCR reakció után a minták 57,7%-a 
(86/149) bizonyult pozitívnak. 
Az elızetes szekvenálási eredmények alapján sikerült kimutatnunk olyan piroplasmákat, 
amelyek Európa több országában humán megbetegedést okoztak (B. venatorum) vagy korábbi 
publikációk alapján gímszarvasok elhullását okozhatják (Theileria sp. 3185/02). 
A további minták szekvenálása és az eredmények kiértékelése folyamatban van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönetünket fejezzük ki a Somogy Megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságának, valamint a Norden Kft, a Fivi-Hőt Kft és a Gemenc-Zrt 
dolgozóinak. 
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1SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék 
2ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
3 Fıvárosi Állat- és Növénykert Állategészségügyi és 
  Természetvédelmi Osztály 

Parazitológia, 
Állatan, 
Halkórtan 

 
A SÜNÖK SZEREPE A KULLANCSOK ÉS AZ ÁLTALUK TERJESZTETT 
SPIROCHÉTÁK FENNTARTÁSÁBAN 

 
Rigó Krisztina1, Biró Nóra1, Jablonszky Mónika1,Molnár Viktor3 , R. Tóth Mária2,  
Földvári Gábor1 
 
A sün az egyik leggyakoribb urbánus, azaz városi, emberközeli életmódhoz alkalmazkodott 
emlıs. A hazánkban elıfoduló keleti sün (Erinaceus roumanicus) is nagy számban 
megtalálható városi-városkörnyéki parkokban, kertekben egyaránt. Mivel ezek a viszonylag 
nagymérető rovarevık életmódjuk folytán igen gyakran kerülhetnek kapcsolatba emberekkel, 
nagy jelentıségük lehet különbözı zoonotikus paraziták és kórokozók terjesztésében. A 
közeli rokon faj nyugati sünbıl (Erinaceus europaeus) az elmúlt néhány évben számos 
kórokozót illetve parazitát mutattak ki (Salmonella spp., Yersinia pseudotuberculosis stb.) 
Kutatásunkban a sünökön élı ektoparaziták, illetve az általuk terjesztett kórokozók, ezen belül 
is elsıdlegesen a Lyme-kórt okozó Borrelia burgdorferi sensu lato fajcsoport vizsgálatát 
tőztük ki célul. 
A 2009. és 2010. évben összesen 199 sünt győjtöttünk a Budapest szívében található Margit-
szigeten. A neurolept-analgéziában részesített állatok fülébıl kismérető szövetmintát vettünk. 
A sünökrıl összesen 5063 kullancsot és 785 bolhát távolítottunk el. A legnagyobb számban az 
Ixodes ricinus (1702 nıstény, 840 hím, 2204 nimfa) volt jelen, ezenkívül összesen 57 Ixodes 
hexagonus-t, 258 Ixodes lárvát és egy-egy Rhipicephalus sanguineus-t ill. Ixodes ventalloi-t 
győjtöttünk. Az eddig meghatározott bolhák Archaeopsylla erinacei-nek bizonyultak. 
A begyőjtött ektoparazitákból megkezdtük a DNS kivonását az ún. alkalikus hidrolízis 
módszerével. Eddig összesen 2500 kullancsból történt meg a DNS kivonás. A spirochéták 
kimutatását polimeráz láncreakció segítségével végezzük. Az eddig megvizsgált 262 
kullancsból 52 bizonyult pozitívnak a PCR során. A pozitív amplikonok egy részének 
szekvenciáját meghatároztuk, ezek közül 12 a Borrelia afzelii, egy pedig a Borrelia garinii 
fajba volt besorolható. 
Bár a molekuláris munkák jelenleg is folynak, az eddigi eredmények alapján is egyértelmőnek 
tőnik, hogy a vizsgálati területen élı sünök jelentıs szerepet játszanak a Margit-szigeten 
elıforduló kullancsok fenntartásában, hiszen a kullancsok valamennyi stádiuma nagy 
mennyiségben megtalálható ezeken a rovarevıkön. Az eddig megvizsgált kullancsokban talált 
magas Borrelia-fertızöttség arra utal, hogy a Lyme-kórt okozó spirochéták fenntartásában is 
szerepet játszanak a sünök. Az, hogy ez a szerep – a kullancsok fenntartásán keresztül – 
közvetett, vagy pedig ezek a gerincesek maguk is jelentıs rezervoárjai bizonyos Borrelia-
fajoknak, a szövetminták vizsgálata után válik majd egyértelmővé. 
Munkánk az NKB-15926 pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (F. G.) támogatásával 
készült. 
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SZIE, ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék1 
Az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete2 

Parazitológia,
Állattan, 
Halkórtan   

 
 

KISEMLİSÖK SZEREPE A KULLANCSOK ÁLTAL TERJESZTETT KÓROKOZÓK 
FENNTARTÁSÁBAN GEMENCEN 

 
Rigó Krisztina1, Majoros Gábor1, Gyuranecz Miklós2, Földvári Gábor1 

 
 
 
A kullancsok által terjesztett kórokozókat a természetben (ún. szilvatikus ciklusban) a 
különféle rezervoár gazdák tartják fent, és a kullancsok lárvái, nimfái és adultjai juttatják 
egyik gazdából a másikba. Ha az ember vagy a házi állat a kullancsok közvetítésével bekerül 
ebbe a ciklusba, betegség alakulhat ki az új gazdában (endémiás vagy enzoociás ciklus). A 
kullancsok által terjesztett kórokozók járványtanának megértésében tehát kulcsszerepe van a 
rezervoár állatoknak, mint a rágcsálóknak, rovarevıknek, madaraknak és gyíkoknak. A 
Gemenci Erdı- és Vadgazdaság ZRt. és a Parazitológiai és Állattani Tanszék kutatási 
együttmőködését 2010-ben a kisemlısök, és a kullancsok által terjesztett kórokozók 
vizsgálatára is kiterjesztettük. A 2009-ben támogatást nyert NKB kutatási pályázattal 
beszerzésre került 100 db élvefogó módosított Sherman-féle kisemlıs csapda segítségével 
kezdtük meg a vizsgálatainkat a kiválasztott területeken. 
 
A 2010. év során összesen négy alkalommal győjtöttünk Pörböly és Báta melletti ártéri erdık 
szélén és mezıgazdasági területeken. A begyőjtött 191 kisemlıs a következı öt fajhoz 
tartozott: 87 sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), 61 pirókegér (Apodemus agrarius), 
30 vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus), 8 csalitjáró pocok (Microtus agrestis), 5 
háziegér (Mus musculus) és 2 törpeegér (Micromys minutus). Az állatok túlaltatását követıen 
felvettünk különbözı testtömeg, testhossz és talphossz adatokat, valamint eltávolítottuk az 
ektoparazitáikat. A késıbbi boncolásuk során szövetmintákat távolítottunk el a lépbıl, 
tüdıbıl, májból és bırbıl a további molekuláris biológiai vizsgálatok céljából. A kullancsok 
és egyéb atkák, tetvek és bolhák faji meghatározását a kórokozókra történı molekuláris 
vizsgálatok fognak következni. A lépekbıl készült lenyomatokat Giemsa-festést követıen 
vizsgáltuk, amelynek során több vöröshátú erdei pocok mintájában is Hepatozoon parazitákat 
figyeltünk meg. Ezekrıl az Apicomplexa protozoonokról nem rendelkezünk hazai adatokkal, 
ezért egy, a 18S rDNS-re irányuló polimeráz láncreakcióval kb. 350 bázispárt amplifikáltunk. 
A szekvencia meghatározása után a génbankban lévı adatokkal összehasonlítva mindössze 
93%-os hasonlóságot mutatott a leginkább hasonló Hepatozoon-faj, amely ugyan ebbıl a 
gazdafajból származott. A faj pontos megállapításához egy, a teljes gént felerısítı PCR-t 
tervezünk elvégezni. A kullancsok által terjesztett egyéb kórokozók vizsgálata folyamatban 
van. 
 
 
 
 
Munkánk az NKB-15926 pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (F.G.) támogatásával 
készült. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar Parazitológia, állattan, halkórtan 
Parazitológiai és Állattani Tanszék 
 
MAGYARORSZÁGON CSAPDÁZOTT VÉRSZÍVÓ LEPKESZÚNYOGOK 
FILOGENETIKAI VIZSGÁLATA 
 
Tánczos Balázs, Farkas Róbert 
 
Az elmúlt években Csongrád megyében Phlebotomus (P.) perfiliewi és Baranyában P. 
neglectus egyedeket csapdáztunk, melyek a Leishmania infantum biológiai vektoraiként 
ismertek a Földközi-tenger keleti medencéjének országaiban. Tisztázatlan, hogy e két faj 
magyarországi populációi önfenntartóak-e, továbbá hogy mikor telepedtek meg hazánkban. 
Vajon csak idıszakosan északra húzódó, vagy a szelek által ide sodort alpopulációi-e a 
Balkán-félszigeten élıknek? Idevágó rovartani feljegyzések hiányában molekuláris 
vizsgálatokkal igyekeztünk a kérdésekre választ adni, melyek segítségével a hazánkban 
győjtött példányok örökítıanyagát összehasonlítottuk Törökországból és Olaszországból 
származó P. perfiliewi, valamint Törökországban és Kréta szigetén fogott P. neglectus 
példányokkal, ill. adatbázisokban található referencia szekvenciákkal.  
  
Származási helyként 3-3, összesen 18 nıstény egyedbıl vontuk ki egyenként a DNS-t, majd 
egy lépéses PCR reakcióval sokszoroztunk meg egy kb. 450 bp hosszúságú olyan genom 
szakaszt, amely a rRNS-t kódoló lokusz ún. Internal Transcribed Spacer 2 (ITS2) részét 
részben lefedi. A kiválasztott genomszakasz mutációs rátája és így varianciája a filogenetikai 
vizsgálatok szempontjából kedvezı módon magas, emiatt érzékenyen jelzi egy fajhoz tartozó 
populációk földrajzi elkülönülését.  
 
Az ITS2 szekvenciák általunk végzett elemzésének eredményei szerint a vizsgálatba bevont 
régiók P. perfiliewi és P. neglectus egyedei területenként többé-kevésbé jól elkülönülı 
varianciaosztályokba sorolhatóak. A Magyarországon fogott példányok önálló, határozottan 
elváló csoportot alkotnak a törökországi és olasz, ill. a Kréta szigetén élı populációktól, ami 
tartós térbeli és genetikai elkülönülésükre utal. A továbbiakban a Balkán félsziget északi 
területeirıl, így Horvátországból és Szerbiából győjtött példányok bevonását tervezzük 
vizsgálatainkba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munkánkhoz az NKB15924 számú pályázat nyújtott anyagi támogatást. 
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ELTE TTK Meteorológiai Tanszék1       Parazitológia 
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Parazitológiai és Állattani Tanszék2 

MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport3 

 
VEKTOROK LÉGKÖRI SODRÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA TRAJEKTÓRIÁK ALAPJÁN 
 
Sábitz Judit1, Barcza Zoltán1, Farkas Róbert2, Tánczos Balázs2, Solymosi Norbert3 

 
Napjaink egyik legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás jelenségének feltárása, megértése, ill. 
a hatásaihoz való alkalmazkodás vizsgálata. Az éghajlati rendszer megváltozásának 
következtében egyes fertızı betegségek kórokozóinak a terjesztésében szerepet játszó 
ízeltlábú vektorok olyan területeken is képesek lehetnek megtelepedni és szaporodni, 
amelyeknek a klímája korábban nem volt számukra alkalmas. A vektorok új területekre való 
eljutásának több módja lehetséges. A szakirodalomból ismert, hogy kétszárnyúak egyes fajai 
képesek széllel nagy távolságra elsodródni. Különbözı korpuszkulák széllel való terjedésének 
modellezése hosszú múltra tekint vissza. Századunk kezdete óta állategészségügyi területen is 
egyre többször alkalmaznak ilyen modelleket, így pl. Culicoides-fajok sodródását 
tanulmányozva. 
 
A kutyák leishmaniosisa és a kórokozó biológiai vektoraiként ismert lepkeszúnyogok több 
faja endémiás a Balkán-félsziget több régiójában, így az Adriai tenger menti területein is. Az 
utóbbi évek vizsgálatai során hazánk déli részén találtak olyan (nem fertızött) lepkeszúnyog 
fajt, amely a bántalmat okozó Leishmania infantum vektoraként ismert, ill. egy 
kutyatenyészetben a leishmaniosis már elıfordult. Felvetıdött a kérdés, hogy a parasitosis 
elıször megállapított autochton elıfordulását mi okozhatta, ha az állatok környezetében nem 
sikerült vektorokat csapdázni. Okozhatták-e olyan lepkeszúnyogok, amelyek az Adriai tenger 
mellékének endémiás területérıl sodródtak az érintett térségbe. 
 
Vizsgálatainkban a HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) 
modellt használtuk, amit az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Intézet Légköri 
Kutatólaboratóriuma (NOAA ARL) fejleszt 1982 óta. A HYSPLIT egy olyan korszerő, a 
légköri terjedést leíró modell, amely képes egyszerő trajektóriáktól kezdve akár több forrásból 
származó szennyezıanyag-terjedést és ülepedést is szimulálni. A modell eredmények 
bizonytalanságának vizsgálata céljából több évre vonatkozóan különbözı meteorológiai 
adatbázisokat és térbeli rácsfelbontásokat párhuzamosan használtunk. 
 
Az eddigi vizsgálatok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a különbözı évek 
meteorológiai adatai, ill. a különféle rácsok alapján a lepkeszúnyogok 0-8,4%-os 
valószínőséggel juthattak a tengermelléki endémiás területekrıl a fertızöttnek talált állatok 
környezetébe. A térbeli veszélyelemzés bizonytalanságára vonatkozóan kritikus pontokat 
fogalmaztunk meg. A HYSPLIT modellre alapozva a vektorok sodródásának specifikumaival 
kiegészített térinformatikai rendszerbe integrált modult fejlesztettünk. A trajektóriákra 
alapozott veszélyelemzés kiegészítı eszköze lehet epidemiológiai vizsgálatoknak. Egyéb-
trajektória modellekkel, ill. több adatbázis felhasználásával folytatva a munkát az ún. 
ensemble integráció növelheti a módszer megbízhatóságát.  
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SZIE, ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék Parazitológia  
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár 

 
 

A VIDRA (LUTRA LUTRA) INTESZTINÁLIS HELMINTJEIVEL KAPCSOLATOS 

VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGON 

 
Kreizinger Zsuzsa, Majoros Gábor, Fok Éva, Gubányi András, Matskási István 

 
 

A vidra (Lutra lutra Linnaeus, 1758) Magyarországon 1974-ben kapott törvényi 

védelmet, 1982 óta pedig fokozottan védett faj. Ritkasága és a kutatások számára való nehéz 

hozzáférhetısége miatt a hazai állomány parazitás fertızöttségérıl nagyon kevés adat van. 

Hazánkban a vidra szisztematikus post mortem vizsgálatát Dr. Lanszki József vezetésével 

2002-ben kezdték meg a Kaposvári Egyetemen. Segítségükkel, ehhez a kutatáshoz 

csatlakozva végeztük el 110 állat vékony- és vastagbéltraktusának endohelmintekre irányuló 

vizsgálatát. 

A minták kilenc magyarországi nemzeti park igazgatóság területérıl, holtan talált 

vidrákból származtak. A tetemek boncolása után a bélmintákat -18 °C-ra hőtötték, majd ezen 

a hımérsékleten tárolták, amíg a SZIE-ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszékére kerültek 

parazitológiai vizsgálatok céljából. A bélcsatornában 4°C-on történı felengedés után 

sztereomikroszkópos vizsgálattal kerestük meg a férgeket, illetve a béltartalomból dekantáltuk 

azokat. A béltartalomból koprológiai módszerekkel féregpetéket is identifikáltunk. A 

megtalált férgeket Grenacher-féle timsós-kármin festéssel festettük meg. 

A 110 vidrabélbıl 38-ban (35%) mutattunk ki parazitás fertızöttséget. A talált férgek 

és peték azonosítását a posztmortális macerálódás és a hosszú ideig történı lefagyasztás 

nehezítette. Fonálféreg 2 (1,8%), métely 18 (16%), buzogányfejő-féreg pedig 8 (7%) állatban 

fordult elı. A fonalférgeket nem tudtuk identifikálni, talált mételyeket és buzogányfejő-

férgeket  2-2 különbözı genusba lehetett besorolni. A kimutatott Isthmiophora melis és 

Metagonimus yokogawai mételyek illetve az Acanthocephalus anguillae és Pomphorhynchus 

laevis buzogányfejő férgek halak és csigák fogyasztása révén fertızték a vidrákat. Mindezen 

féregfajok korábban ismert parazitái az európai vidráknak, amelyek hazai prevalenciájáról 

elıször sikerült hiteles adatokat győjtenünk. 
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SZIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék1 Parazitológia 
University of Barcelona, Faculty of Pharmacy, 
Dept of Sanitary Microbiology and Parasitology2 

MTA Állatökológiai Kutatócsoport3  
 
AZ IBÉRIAI MEZEI NYÚL (LEPUS GRANATENSIS) PARAZITÁLTSÁGA 
 
Reiczigel Jenı1, Juan Matias Segovia Arias2, Lang Zsolt1, Rózsa Lajos3   
 
A kutatás célja az ibériai mezei nyúl (Lepus granatensis) bélparazita-faunájának vizsgálata 
volt, vadászat során elejtett nyulak parazitológiai vizsgálata révén. Az elemzésben azt 
vizsgáltuk, hogy a fertızöttség (prevalencia és intenzitás) hogyan függ egyes biometriai 
(testméretek, testtömeg, kondíció), ivari (ivarérettség, szexuális aktivitás, vemhesség) és 
környezeti (hely, évszak) változóktól.  
 
A vizsgálatban n=487 vadászaton elejtett nyúl (hímek: 53%, nıstények: 47%) adatait 
elemeztük a QP és az R programokkal. Az adatok Granada spanyol tartomány hat területérıl  
származnak: Loja (n=30), Alomartes-Illora (n=106), Illora (n=211), Cijuela (n=86), 
Caparacena (n=25), Albolote (n=29). A mintavételi terület a nyugati hosszúság 3º38’- 4º10’ 
és északi szélesség 37º10’- 37º18’ között fekszik.   
 
Az állatok kondícióját a vesezsír indexszel (KFI, kidney fat index) jellemeztük. Az állatok 
korának megállapítására nem volt mód, ezért csak két korcsoportot vettünk figyelembe. 
Kifejlettnek számítottuk azokat az állatokat, amelyek testtömege az 1500 grammot, testhossza 
pedig a 38 cm-t meghaladta, a többieket fiatalként kategorizáltuk. Az ivari változók hímeknél 
a herék helyzete és mérete, nıstényeknél a méh és az emlık mérete és állapota, valamint a 
vemhesség fennállása.  
 
A prevalenciák összehasonlítására Fisher-féle egzakt próbát, valamint egy erısebb egzakt 
próbát (unconditional exact test, QP) használtunk. Az intenzitások összehasonlítására 
bootstrap t-próbát (QP) alkalmaztunk. Annak vizsgálatára, hogy a prevalencia, illetve az 
intenzitás hogyan függ a magyarázó változóktól, általánosított lineáris modelleket (R) 
használtunk. Prevalencia elemzésénél binomiális, intenzitás elemzésénél negatív binomiális 
eloszlású hibatagot tételeztünk fel. Független változóként a modellbe bevettük a többi 
parazitafajjal való fertızöttséget (prevalenciát és intenzitást) és a fajgazdagságot is. 
 
Az állatokban a következı hat bélféregfaj fordult elı: Mosgovoyia pectinata (Cestoda), 
Trichostrongylus retortaeformis, Nematodiroides zembrae, Nematodirus sp., Passalurus 
ambiguous and Micipsella numidica (Nematoda), mindösszesen 16598 példány. A 
prevalencia két faj kivételével (N. zembrae 62.4%, M. pectinata 17.2%) alacsony volt (0.2-
3.5%). Mind a fertızöttség mértéke, mind a fajgazdagság évszakok szerint változott, a 
legmagasabb az ıszi-téli idıszakban volt (tél vs. nyár: N. zembrae p<0.01, M. pectinata 
p<0.01).  
 
Az állatok kondícióját az N. zembrae-val való fertızöttség negatívan befolyásolta (p<0.05), 
különösen ha T. retortaeformis fertızöttséggel párosult (p<0.01). Azt találtuk, hogy a fiatal 
állatok kevésbé fertızöttek (N. zembrae: p<0.01, M. pectinata: p<0.01,  M. numidica : 
p<0.05). A parazitafajok között kölcsönhatást is találtunk, az  N. zembrae-val való 
fertızöttség intenzitását negatív irányban befolyásolta az M. pectinata jelenléte (p<0.05).  
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LAMP GYORSDIAGNOSZTIKAI TESZT (LOOP MEDIATED ISOTHERMAL 
AMPLIFICATION) FEJLESZTÉSE BOTHRIOCEPHALUS ACHEILOGNATHI 
KIMUTATÁSÁRA HALASTÓ VIZÉBİL, ILL. KÖZTIGAZDA SZERVEZETEKBİL 
 
 
Cech Gábor, Molnár Kálmán, Wehmann Enikı, Székely Csaba 
 
 

A parazitás betegségek diagnosztikája ez ideig kizárólag a halállományok néhány 
egyedének tavanként történı boncolásával, tehát igen fáradságos és hosszadalmas munkával 
történt. Ennek kiváltására, a halak kihalászását és boncolását szükségtelenné tevı, a tó 
vizébıl, ill. köztigazda szervezetekbıl történı gyorsdiagnosztikai eljárás kidolgozását kezdtük 
meg. A gyorsdiagnosztikai lehetıség fontos lehet nemcsak a hal elıállításával foglalkozó 
halgazdák számára (parazita elleni védekezés), hanem a halat forgalmazó, vagy a halat 
továbbtenyésztés céljára vásároló haltenyésztık számára is (szavatosság). 

 
 A Bothriocephalus acheilognathi a pontyfélék, fıként a ponty belében élı 
galandféreg, amely a Távol-Keletrıl, növényevı halak telepítése során került 
Magyarországra. Pontyivadékban a belet kitöltı férgek a takarmány hasznosulását 
akadályozzák, jelentıs súlyveszteséget- és esetenként elhullást okoznak. A féreg főrészre 
emlékeztetı láncolatokból áll, melynek ízeiben hím és nıivarú szervek egyaránt találhatók. A 
fokozatosan leváló ízek nagyszámú petét tartalmaznak, melyekben a külvilágon lárvák, 
(koracídium) alakulnak ki. A vízben lebegı koracídiumokat kandicsrákok (ciklopszok) 
fogyasztják el, melyek testüregében a hımérséklettıl függıen 2-5 nap alatt egy újabb 
lárvaforma, a procerkoid alakul ki. A végleges gazda halak a fertızött ciklopszok 
elfogyasztásával fertızıdnek.  
 
 Tervezett diagnosztikumunk a tó vizébıl, a ciklopszokban fejlıdı galandféreg-lárvák 
kimutatását célozza meg. A kialakításra kerülı gyorsdiagnosztikai rendszerünk az élıhelyrıl 
származó mintából nyert DNS felhasználásán alapul. Diagnosztikai tesztünk a loop-mediated 
isothermal amplification (LAMP), mely során specifikus primerek felhasználásával, a 
reakcióban keletkezı fajra specifikus DNS-t mutathatjuk ki. Módszerünkkel elérhetjük, hogy 
ne csak igen/nem választ kapjunk, és vizuálisan is értékelhessük az eredményeket komolyabb 
beruházás igénybevétele nélkül. Az eddigi munkánk során a Bothriocephalus acheilognathi 
18S rDNS-ében sikerült találnunk egy szakaszt, amelyik erre a fajra specifikusnak 
mutatkozik. Erre a szakaszra LAMP primereket terveztünk, majd teszteltük azok 
használhatóságát. Eredményeink azt mutatják, hogy nemcsak a kifejlett galandférgeken 
alkalmazható a módszer, hanem segítségével sikerült kimutatnunk fertızött kandicsrákokból 
is a koracídiumok jelenlétét. Sikerrel teszteltünk két, fertızött halastóból származó plankton-
mintát is, mindkét esetben pozitív eredményeket kaptunk a LAMP módszer alkalmazásakor. 
 
Támogatás: GAK és OTKA K 71837 
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VIZSGÁLATOK NÉHÁNY KOPOLTYÚÉLİSKÖDİ MYXOBOLUS-FAJ KORAI 
STÁDIUMAINAK FEJLİDÉSÉRE ÉS SZÖVETI ELHELYEZKEDÉSÉRE 
VONATKOZÓAN 
 
 
Cech Gábor, Molnár Kálmán, Székely Csaba 
 
 
 A nyálkaspórás Myxobolus fajok többségének csupán a spóráit és a spórákat 
tartalmazó plazmódiumait ismerjük. A különbözı szervekben fejlıdı plazmódiumok 
azonosítása hosszú ideig csak a fejlıdési folyamat sorozatos boncolásokkal való 
végigkísérése, és mesterséges fertızések végzése útján volt lehetséges. A plazmódiumok 
myxozoa természetére vonatkozóan csak elektronmikroszkópos vizsgálatok adhattak választ. 
 Vizsgálataink során molekuláris biológiai módszerrel sikerült azonosítanunk a 
jászkeszeg kopoltyúján élısködı Myxobolus elegans, valamint a bodorka kopoltyújában 
élısködı M. intimus és M. feisti fajok korai fejlıdési stádiumait az érett spórákkal, valamint 
tanulmányoztuk a fenti fajok szöveti lokációját is.  
 A M. elegans faj korai plazmódiumait elıször júniusban mutattuk ki. A kis gömb 
alakú plazmódiumok a kopoltyúlemezek arteria branchialis efferens-ének külsı falához 
tapadva fejlıdtek. A fokozatosan növekvı plazmódiumokban a fiatal spóra stádiumok csak 
márciusban voltak elıször észlelhetık, és a spórák áprilisra fejlıdtek ki teljesen. A 
szeptemberben győjtött, spórákat még nem tartalmazó plazmódiumok és a tavasszal győjtött 
spórás formák 18S rDNS szekvenciái egymással 99.9 %-os hasonlóságot mutattak. 
 A M. intimus elsı, spórákat nem tartalmazó, fiatal plazmódiumait júliusban találtuk 
meg. A kismérető, gömb alakú képletek a kopoltyúredıket fertızték. Decemberig a 
plazmódiumok fokozatosan növekedtek, kiemelkedtek a kopoltyúredıkbıl, de bennük a 
spórák csak áprilisban alakultak ki. A szeptemberben győjtött, spórákat még nem tartalmazó 
plazmódiumok és a génbankban elhelyezett, áprilisban győjtött spórák 18S rDNS szekvenciái 
között 99.9% azonosság volt kimutatható. 
 A M. feisti apró, ovális plazmódiumait elıször júliusban találtuk meg a 
kopoltyúlemezek artéria afferensének falához tapadva, a kopoltyúlemezek porcos vázának 
közelében. Ennél a fajnál a fiatal plazmódiumok és spórákat tartalmazó plazmódiumok 
egyidejőleg fordultak elı, és minden évszakban megtalálhatók voltak. A spórákat tartalmazó 
ciszták mindig a porcsejtekhez tapadva, vagy azok által körülvéve helyezkedtek el. Korábban 
ezt a fajt csak a porcos lemezsugárból mutattuk ki. A korai fejlıdési stádiumok 18S rDNS 
szekvenciái 100 %-ban megegyeztek a porcba zárt spórák génbankba elhelyezett 
szekvenciáival 
 Eredményeink arra a tényre hívják fel a figyelmet, hogy a M. elegans és M. intimus 
éves fejlıdéső szezonális fajok, melyeknek egy hosszú, halon belüli fejlıdési szakasza, 
valamint tavaszi spóraképzése van. A M. feisti viszont rövid fejlıdési idejő chondrophil faj, 
melynek spóráit a porcsejtek hosszabb ideig is körülzárhatják. 
 
Támogatás: OTKA K 71837 
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A MYXOBOLUS PSEUDODISPAR (MYXOZOA) NYÁLKASPÓRÁS PARAZITA 
FEJLİDÉSE KEVÉSSERTÉJŐ FÉRGEKBEN 
 
 
Eszterbauer Edit, Marton Szilvia 
 
 
A Myxobolus pseudodispar a hazai pontyfélékben gyakran elıforduló, elhullást általában nem 
okozó nyálkaspórás parazita. Évek óta foglalkozunk e fajjal. Vizsgáltuk genetikai 
változékonyságát, halban való fejlıdését, széles gazdaspektrumát. Bár intézetünkben végzett 
laboratóriumi kísérletek már egy évtizede igazolták a faj kétgazdás fejlıdésmenetét, mégis 
sok kérdés maradt tisztázatlan. E faj és általában a nyálkaspórások fejlıdésmenetének 
kevéssertéjő férgekben zajló (intraoligochaeta) szakasza iránt kismértékő a kutatói érdeklıdés 
annak ellenére, hogy a férgekben lejátszódó fejlıdés eredményeként a féreg bélcsatornáján 
keresztül kiürülı aktinospóra stádiumok azok, amik a halakat fertızni képesek. Tehát ez a 
fejlıdés azon kritikus pontja, ami ha megszakítható lenne valamilyen módon, akkor a halak 
fertızıdése meghiúsulna. Ehhez azonban ismernünk kell a myxospóra bejutásának módját és 
a féregben zajló fejlıdés útvonalát és idıtartamát. Korábban végzett kísérletes vizsgálatok 
eredményei azt mutatták, hogy a bélhámban zajlik a parazita fejlıdése, de a fertızıdés 
módjáról, az intraoligochaeta fejlıdés idıbeliségérıl nem voltak adatok. Azt sem vizsgálta 
senki, hogy a bélhámon kívül más szerv vagy szövet érintett-e a parazita fejlıdésében. 
 
Vizsgálatunk célja ezért az volt, hogy a M. pseudodispar faj esetében kimutassuk a parazita 
bejutási helyét a féreg testébe és in situ DNS hibridizáció segítségével szövettani metszeteken 
nyomon kövessük a parazita útját a fertızést követı néhány órától három hónapon át. A 
kevéssertéjő férgeket egyedileg fertıztük M. pseudodispar myxospórákkal, majd a 1, 4, 8, 24 
órával késıbb, majd 1 hét, 1 hónap és 3 hónap elteltével 5-5 féreg egyedet fixáltunk 10%-os 
pufferolt formalinban. A férgek farki végébıl egy rövid szakaszt DNS vizsgálatokra tettünk 
félre a féreg fajának azonosítása céljából. A parafinban beágyazott férgekbıl hosszanti 
metszeteket készítettünk. Az in situ hibridizációhoz M. pseudodispar-specifikus, biotinnal 
jelölt oligonukleotid próbát használtunk. A vizsgálat eredményeként a parazita sejtek sötétkék 
elszínezıdést mutattak a metszeteken, míg a féreg szövetei halványsárgán festıdtek, így a 
parazita fejlıdési alakjai jól elkülöníthetıek voltak. A mitokondriális 16S rDNS vizsgálatával 
a Tubifex tubifex I-es, III-as és V-ös leszármazási vonal, valamint Limnodrilus hoffmeisteri 
volt kimutatható a fertızésre használt férgek közül. A vizsgálatok megerısítették, hogy a 
parazita fejlıdésének nagy része a bélhámhoz kötött. A fejlıdés elsı hetében a bélhámsejtek 
alapját képezı extracelluláris mátrixban, a „bazális laminá”-ban is intenzív pozitív festıdés 
volt tapasztalható, ami azt valószínősíti, hogy a parazita ezen keresztül terjed a bélhám 
mentén hosszanti irányban a fejlıdés kezdeti szakaszában. További érdekesség volt, hogy 
különösen a fejlıdés elsı néhány napjában a cölómában erısen festıdı sejtcsoportok voltak 
megfigyelhetıek. A kevéssertéjő férgek folyadékkal telt testürege, a cölóma többek között a 
sejtes immunválaszban résztvevı, fagocitáló sejteket is tartalmaz. Eredményeink azt mutatják, 
hogy ezek az amöbociták bekebelezik a bejutott parazita sejteket, és a cölómán keresztül 
elszállítják azokat a testnyílásokhoz vagy a méregtelenítést végzı kloragogén sejtekhez. 
 
Anyagi támogatás: OTKA K75873 
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KÜLÖNBÖZİ FAJÖSSZETÉTELŐ FÉREGPOPULÁCIÓK FOGÉKONYSÁGA A 
MYXOBOLUS PSEUDODISPAR NYÁLKASPÓRÁS PARAZITÁRA 
 
 
Marton Szilvia, Eszterbauer Edit  
 
 
A Myxobolus pseudodispar (Myxozoa) egy széles körben elterjedt, a pontyfélék izomzatában 
intracellulárisan cisztákat képzı nyálkaspórás élısködı. Korábbi kísérletes vizsgálatok 
alapján tudjuk, hogy a többi nyálkaspóráshoz hasonlóan a M. pseudodispar fejlıdési ciklusa is 
kétgazdás, a halból kiszabaduló myxospóra stádiumok a kevéssertéjő férgeket fertızik, majd a 
belılük kiszabaduló aktinospórák fertızik vissza a halakat. A nyálkaspórás fajok többségével 
ellentétben gerinces gazdaspektruma széles. A bodorka (Rutilus rutilus), a karika keszeg 
(Blicca bjoerkna), a dévérkeszeg (Abramis brama), a vörösszárnyú keszeg (Scardinius 
erythrophthalmus) és a szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) is fogékony e parazitára. 
Gerinctelen gazdaként eddig a Tubifex tubifex és a Limnodrilus hoffmeisteri szerepe 
bizonyított. A M. pseudodispar-t a többi izomzatban fejlıdı intracelluláris nyálkaspórás fajtól 
18S rDNS szekvencája és a spórák morfológiája alapján is el lehet különíteni. A morfológiai 
elkülönítést a myxospóra és az aktinospóra fejlıdési stádiumokra jellemzı különleges 
aszimmetrikus felépítés segíti. 
 
Munkánk során a M. pseudodispar kevéssertéjő férgekben zajló fejlıdésének vizsgálatára 
koncentráltunk. Morfológiai és molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk a parazita 
oligochaeta gazdaspektrumát, valamint hogy a féregtenyészetek fajösszetétele hogyan 
befolyásolja a fertızés kimenetelét. A gazda-fajlagosság vizsgálatához tömeges és egyedi 
fertızési kísérleteket végeztünk, és morfológiai és molekuláris módszerekkel jellemeztük a 
felhasznált féregállományokat. Eredményeink azt mutatják, hogy a gerinces 
gazdaspektrumhoz hasonlóan a gerinctelen gazdafajok köre is széles. A Tubifex tubifex 
leszármazási vonalakon és Limnodrilus hoffmeisteri-n kívül a Psammoryctides barbatus és P. 
moravicus is fogékonynak bizonyult. A féregtenyészetekben elıforduló fajok 
fogékonyságbeli eltéréseit is vizsgáltuk. Jól fertızhetınek bizonyultak a T. tubifex 
leszármazási vonalak közül az I-es, II-es és III-as. Kisebb mértékő fogékonyságott mutatott a 
T. tubifex VI-os leszármazási vonal valamint a Potamothrix hammoniensis és P. bavaricus 
fajok. A Limnodrilus hoffmeisteri és a T. tubifex V esetében azt tapasztaltuk, hogy 
molekuláris módszerekkel kimutatható volt bennük a parazita jelenléte, ugyanakkor a férgek 
aktinospórákat nem ürítettek. Mivel a halakat fertızni képes aktinospóra stádium nem 
fejlıdött ki ezekben a férgekben, valószínősíthetı, hogy ezek az oligochaeták egyfajta 
„biológiai szőrıként” funkcionálnak, csökkentve a kibocsátott fertızıképes paraziták 
mennyiségét azáltal, hogy a myxospórákat felveszik, de érett aktinospórákat nem ürítenek. 
Fertızési kísérleteink eredményei azt mutatják, hogy a fogékony fajok jelenléte mellett 
nagyon fontos a kevésbé fogékony illetve esetleges biológiai szőrıként funkcionáló fajok és 
típusok jelenléte és aránya a fertızött féregállományban. Vizsgálatainkkal sikerült 
bizonyítanunk, hogy egy féregpopuláció fajösszetétele fontos befolyásoló tényezıje a fertızés 
kimenetelének. 
 
Anyagi támogatás: OTKA K75873 
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PARAZITA-TERJESZTİ, BEHURCOLT VAGY İSHONOS PUHATESTŐEK 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL VALÓ IDENTIFIKÁLÁSA 

 
Majoros Gábor, Rigó Krisztina, Fukár Orsolya, Földvári Gábor 

 
 
 
A természetben elpusztult állatok vagy növények maradványaiból történı faj azonosítás 
manapság nem csak azok morfológiai vizsgálatával történhet, hanem egyre gyakrabban 
alkalmaznak nukleinsav vizsgálaton alapuló molekuláris biológiai módszereket az ilyen 
anyagok identifikálására is. A parazitákat terjesztı csigák üres héjainak fajmeghatározására 
leginkább azért próbáltak ilyen eljárásokat alkalmazni, mert a héjakat sokkal gyakrabban 
találjuk meg mint az élı állatokat, ugyanakkor a héj felépítése alapján nem mindig lehet az 
egyes csigafajokat elkülöníteni egymástól. A köztigazda csigák terjedésének nyomon 
követése a régebben győjtött, múzeumi és a frissen győjtött példányok összehasonlításával 
többnyire csak a héjak alapján történhet, mivel a győjteményekben általában csak a csigák 
héjait ırzik meg. 
 
Az Európába behurcolt, emberi vérmétely terjesztı szubtrópusi Biomphalaria csigák 
identifikációjára az eredeti élıhelyükön, Dél-Amerikában már alkalmaztak a héjuk anyagain 
alapuló molekuláris biológiai vizsgálatokat. A magyar országhatár közelében élı, általunk 
korábban identifikált Biomphalaria tenagophila faj kapcsán felmerült az a lehetıség, hogy ez 
a csiga máshol is élhet a kontinensen, de feltételezhetı elıfordulásainak helyeirıl csak héjak 
maradtak meg. Ezeknek a héjaknak a biztos azonosítása, csak a bennük található DNS 
maradványok alapján lenne lehetséges, ezért az üres csigahéjakban található DNS 
kinyerésének technikáit adoptáltuk. Lymnaea stagnalis, mocsári csiga modellre, mint biztosan 
azonosított fajra. A csiga lágy testét eltávolítottuk a héjból, majd három különbözı DNS 
extrakciós módszert alkalmaztunk. 1. kereskedelmi kivonóit alkalmazása. 2. Alkalikus 
hidrolízis. 3. A lágy szövettıl mentes héj dekalcinálása után fenol-kloroformos kivonás. A 
kibróbált módszerek egyikével sem sikerült a héjakban esetlegesen benne lévı DNS 
kinyerése. További módosításokat tervezünk annak felderítésére, hogy a kontrolként használt 
lágy szövetek esetében jól mőködı eljárással miért nem lehetett a héjból nukleinsavat izolálni. 
 
 
 
 
 
 
Munkánk az NKB-15932 pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával 
készült. 
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KAPCSOLAT FAJOK DIVERZITÁSI ÉS ZSÚFOLTSÁGI INDEXE KÖZÖTT   
 
Lang Zsolt1, Juan Matias Segovia Arias2, Reiczigel Jenı1, Rózsa Lajos3   
 
Fajok gyakoriságának, sokféleségének kvantitatív vizsgálata, jellemzése diverzitási indexek 
segítségével lehetséges. Egyetlen gazdafaj parazitákkal való fertızöttségének 
számszerősítésére ugyanakkor a zsúfoltsági indexek szolgálnak. E két biológiailag különbözı 
probléma matematikai modelljei között erıs analógia mutatható ki, melyben egymásnak 
megfeleltethetı fogalmak a fajgazdagság és a parazitaintenzitás, valamint a diverzitási és a 
zsúfoltsági index. 
 
A diverzitási és a zsúfoltsági index között közvetlen biológiai szintő kapcsolat is van. Ha 
például egy gazdafajon többféle parazitafaj is megtalálható, akkor a fertızöttséget jellemzı 
zsúfoltság felbontható az egyes parazitafajok zsúfoltságától és a fajok diverzitási indexétıl 
függı tagok összegére.  
 
Diverzitási és zsúfoltsági indexeket számoltunk az ibériai mezei nyúl (Lepus granatensis) 
bélparazita-faunájának jellemzésére. Összesen 487 vadászaton elejtett nyúlban 6 bélféregfaj 
fordult elı. A fent bemutatott módszerekkel összehasonlítottuk a bélparaziták együttes és 
fajonkénti intenzitását, zsúfoltságát, fajabundanciáját és diverzitási indexét. 
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12 ÉNEKESMADÁRFAJ VONULÁS FENOLÓGIÁJÁNAK ÉS BIOMETRIAI 
TULAJDONSÁGAINAK VÁLTOZÁSA  

Kovács Szilvia1,3, Csörgı Tibor2, Harnos Andrea1,3, Nagy Krisztina1, Reiczigel Jenı1,3  

Az utóbbi évtizedekben számos madárfaj vonulási fenológiája megváltozott, feltehetıen klimatikus 
tényezık hatására. A változások többnyire csak faji szinten értelmezhetık, sıt egy fajon belül 
populációs szinten, továbbá nem-és korcsoportonként is eltérı változásokat detektálhatunk. 

Vizsgálatunkban 1984−2009. között az Ócsai Madárvártán győjtött 12 gyakori énekesmadár faj adatait 
használtuk (énekes nádiposzáta – Acrocephalus palustris, cserregı nádiposzáta – A. scirpaceus, foltos 
nádiposzáta – A. schoenobaenus, fülemülesitke- A. melanopogon, csilpcsalpfüzike – Ph. collybita, 
barátposzáta - Sylvia atricapilla, kerti poszáta - S. borin, fülemüle – Luscinia megarchynchos, nagy 
fülemüle – L. luscinia, kormos légykapó – Ficedula hypoleuca, szürke légykapó – Musticapa striata, 
tövisszúró gébics – Lanius collurio). A korcsoportokat (elsı éves, fiatal – 2. naptári évében levı vagy 
annál öregebb) külön kezeltük. A cserregı nádiposzáta, a fülemülesitke és a csilpcsalpfüzike Kárpát-
medencei költı állománya izolátumnak tekinthetı, mivel az észak-európai populációk madarai 
elenyészıen kis számban vonulnak át a Kárpát-medencén. A többi fajnak fıként északi, északnyugati 
eredető állományai vonulnak át az ócsai területen.  

A tavaszi vonulás az énekes nádiposzáta és a barátposzáta kivételével mindegyik fajnál korábbra 
tolódott. A korábban érkezık foglalhatják el a legjobb territóriumokat, így nagyobb eséllyel vesznek 
részt a szaporodásban. Az ıszi vonulás idızítése minden fajnál - a fülemülesitke és a tövisszúró gébics 
kivételével - késıbbre tolódott. A fajok és a korcsoportok között különbség lehet a vedlési és 
zsírfelhalmozási stratégiában. Az öregek gyorsabban összegyőjtik a megfelelı mennyiségő zsírt a 
vonuláshoz, mint a fiatal madarak, így a fiatalok késıbb vonulnak az öregeknél. Azoknak a fajoknak, 
ill. korcsoportoknak az egyedei, amelyek a költés után vedlenek, tovább maradnak a területen. Ezzel a 
két jelenséggel magyarázható, hogy néhány fajnál (kerti poszáta, fülemüle) különbség van a két 
korcsoport között a vonulás idızítésének változásában. Az öreg madarak ıszi vonulásának idızítése a 
25 év során nem változott, míg a fiataloké késıbbre tolódott. 

Különbséget találtunk a különbözı fajok átlagos szárnyhossz és átlagos testtömeg változási 
tendenciáiban. A hosszútávú vonuló fajoknak az ıszi vonulás során trendszerően, többnél 
szignifikánsan csökkent az átlagos testtömege, viszont nıtt az átlagos szárnyhossza, míg a rövid és 
középtávú vonuló kárpát-medencei izolátum fajoknál nem figyelhetı meg szignifikáns változás. A 
biometriai jellemzık alakulását az északi átvonuló fajoknál a származási hely szerinti arányok 
változása magyarázhatja. Mivel az északabbi, hosszabb vonulási útvonalú populációkhoz tartozó 
madarak szárnyhossza átlagosan nagyobb, mint a délebbieké, és a messzebbrıl érkezı madarak több 
zsírt használnak el a repülésük során, vagyis jelentısebb mértékben csökken a tömegük. Ezért a 
változások arra engednek következtetni, hogy nıtt az átvonuló állományban az északabbról származók 
aránya. Ezért ezek az eredmények közvetve a klímaváltozás areahatár és/vagy költéssiker módosító 
hatására utalhatnak. A hosszabb szárnyú, északi madarak arányát az is növelheti, hogy az utóbbi 
évtizedek során a a Szahara kiterjedése megnövekedett, illetve megfigyelhetı, hogy a pihenı helyeken 
a Mediterrán régióban a szárazság miatt egyre kevesebb a táplálék, így a madaraknak egyre nagyobb 
távolságot kell megtenniük a zsírraktáraik utántöltése nélkül,  ami ugyancsak egy pozitív irányú 
szelekciót eredményez a hosszabb szárnyú egyedek felé. 
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A SISEGİ- ÉS A FITISZFÜZIKE VONULÁSIDİZÍTÉS-VÁLTOZÁSÁNAK BECSLÉSE 
KÜLÖNBÖZİ STATISZTIKAI MUTATÓKKAL 
 
Kiss Andrea1, Harnos Andrea1,3, Csörgı Tibor2, Kovács Szilvia1, Nagy Krisztina3  

 
Az elmúlt évtizedek folyamán számos jelentıs változás következett be madárvonulási 

fenológiában, melynek hátterében valószínőleg a jelenkori klímaváltozás áll. A vonulás idızítése és az 
európai költıterületre való érkezési idı sok esetben eltolódott mind a rövid, közép- és hosszútávú 
vonuló madarak esetében. Az érkezési idı becslésére és a vonulás idızítés változásának kimutatására a 
szakirodalomban sokféle mutatót alkalmaznak. Elıadásunkban ezek elınyeit, hátrányait, jelentését 
mutatjuk be. 

Illusztrációként az 1988−2009. között az Ócsai Madárvártán függönyhálóval, standard 
körülmények között befogott 3299 sisegı füzike és 2686 fitiszfüzike adatait használtuk. A sisegı- és a 
fitiszfüzike két - a Nyugat-Palearktisz területén széleskörően elterjedt, közelrokon madárfaj. 
Valamennyi populációjuk hosszútávú vonuló, Afrika Egyenlítı alatti trópusi területein telelnek. Mivel 
egyik faj sem költ a vizsgálati területen, vonulási fenológiájukban bekövetkezett változások 
viszonylag könnyen vizsgálhatók. 

Vizsgálatunkban több, a szakirodalomban is gyakran alkalmazott (FAD, átlag, medián, lineáris 
regresszió) és néhány újabb módszert (kvantilis regresszió, Gauss görbe illesztés, kernel-simítás) is 
alkalmaztunk a madarak érkezési idejének becslésére vonulási hullámonként és korcsoportonként 
külön-külön. Az alkalmazott statisztikai módszerek alapján megállapítottuk, hogy a vonulás 
idızítésének tekintetében mindkét fajnál változások történtek a vizsgálati idıszak alatt. A változás 
kimutatott mértéke erısen függött az alkalmazott módszertıl, mivel az egyes mutatókat a kiugró 
értékek és a nem véletlenszerő adathiányok különbözıképpen torzíthatják, és jelentésükben is 
különbségek vannak.  

A vonulás idızítésre legáltalánosabban használt mutató az elsınek fogott madár érkezési ideje 
(FAD: First Arrival Date), amely erısen egyedfüggı és nem tükrözi a populációs átlagot. A medián, 
az átlag és a Gauss görbe illesztés a teljes átvonuló populációt jellemzı mutatók, azonban hibájuk, 
hogy nem veszik figyelembe az évenkénti eltérı fogásszámokat, továbbá a medián érzékeny a hiányzó 
adatokra, az átlag az extrém értékekre, és a szisztematikus adathiányokra, a Gauss görbét pedig nem 
minden esetben lehet illeszteni, ilyen esetekben használható a kernel-simítás. Ez utóbbi kettı elınye, 
hogy a véletlenszerő adathiányok nem torzítják. A lineáris és a kvantilis regresszió már figyelembe 
veszi az évenként eltérı egyedszámokat, de érzékenyek a szisztematikus adathiányokra, a nem-
linearitásra és a torzító pontokra. A kvantilis regresszió viszont lehetıvé teszi, hogy ne csak a 
populáció közepének, hanem adott hányadának viselkedését is jellemezni tudjuk. 

A sisegı füzike tavaszi érkezési idejét vizsgálva csupán a lineáris és kvantilis regresszióval 
találtunk szignifikáns elıretolódást, melynek mértéke 50%-os kvantilist figyelembe véve 11 nap a 
vizsgálati idıszak alatt. İszi vonulás esetén csak kvantilis regresszióval mutatható ki szignifikáns 
változást. Mind az öreg, mind a fiatal madarak esetében a migráció kezdeti idıpontja nem változott, 
viszont a vonulási periódus hossza megnıtt. A fitiszfüzike esetében tavasszal csupán az elsı madár 
érkezési idejében mutatható ki szignifikáns változás. İsszel azonban az átlag, a lineáris és kvantilis 
regresszió alapján mindkét korcsoport szignifikánsan késıbb érkezett meg a területre. Az eltolódás 
öreg madarak esetében az 50%-os kvantilis alapján 14 nap, fiataloknál 20 nap.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy fontos az a megfelelı módszer kiválasztása.  
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A FORRÁSHASZNOSÍTÁS INTRA-POPULÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEINEK VIZSGÁLATA A 
PORCELLIO SCABER LATREILLE, 1804 POPULÁCIÓJÁN   

Vilisics Ferenc, Fülöp Dávid, Szabó Péter 

Egy ökoszisztéma funkcionális diverzitásának vizsgálatához a kimutatott fajok taxonómiai és 
funkcionális sokféleségét szokás számba venni. Vizsgálatainkhoz olyan rendszerek (pl. városi 
zöldterületek) szolgáltak modellként, amelyekben a lebontó folyamatokban relatíve kevés faj vesz 
részt.  

Pályázatunkban a kozmopolita Porcellio scaber szárazföldi ászkarák faj avarfogyasztásában és az 
emésztı traktus mikrobiótájának összetételében mutatkozó intra-populációs különbségeit illetve 
hasonlóságait  vizsgáltuk. 

A kísérletekben három jól elkülöníthetı méretcsoportot (kicsi, közepes, nagy) alkalmaztunk. 
Táplálékul frissen hullott fekete nyár (Populus nigra L.) avar szolgált, amelyet három különbözı 
lebontottsági állapotban kínáltunk: friss; kicsit lebontott (kéthetes); erısen lebontott (négyhetes). A 
megfelelı lebontottságú avart saját ászkarák tenyészeteink segítségével nyertük. A 
mikrokozmoszokban az avartömeg (1,5 g), Isopoda tömeg (0,5 g) és kategóriánként az egyedszám  
azonos volt. Két hét után mértük a megmaradt avar mennyiségét. 

Hipotéziseink: ad.1 Intra-populációs forrásfelosztás: Egyetlen domináns Isopoda faj is képes 
biztosítani  a másodlagos lebontó folyamatok zavartalan mőködését úgy, hogy populációjában az 
egyes korcsoportok, elsısorban eltérı méretük (és az ezzel járó morfológiai sajátosságok, pl. szájszerv 
méret) miatt, különbözı lebontási funkciót végeznek. 

ad.2 A különbözı korcsoportok/funkciók egyidejő mőködése növeli a lebontás hatékonyságát. 

ad.3 Bélbióta heterogenitás: Amennyiben különbség van a korcsoportok forráshasznosításában, úgy az 
egyben a bélbióta minıségi összetételében is megmutatkozik. 

Kérdéseinkre a választ laborkörülmények között (in vitro) kivitelezett mikrokozmosz kísérletekkel, 
valamint a bélbióta molekuláris biológiai (DNS) módszerekkel történı elemzésével vizsgáltuk. 

Az elmúlt félévben a mikrokozmosz módszer kidolgozása, az elsı hipotézi tesztelése, valamint a 
bélbióta-vizsgálatok elıkészítése zajlott. 

Kidolgoztunk egy módszert, amely kis költséggel, szerény laborkörülmények mellett is lehetıvé teszi  
a P. scaber faj avarfogyasztásának in vitro vizsgálatát, úgy, hogy közben minimálisra csökkentettük a 
mortalitás mértékét. 

Mindhárom avarkategória esetén szignifikáns különbség (ászka milligramra vonatkoztatott 
avarfogyás, Mood-féle medián teszt, p<0,001) mutatkozott a legkisebbek és a közepes, valamint nagy 
ászkák fogyasztásában. Ez utóbbi két csoport avarfogyasztása azonban nem tért el jelentısen. 

A legkisebb és a közepes ászkák fogyasztása és az avar lebontottsági állapota között pozitív 
összefüggés mutatkozott, míg a legnagyobb ászkák egyformán kis mennyiséget fogyasztottak a 
lebontottságtól függetlenül. Érdekesség, hogy a legkisebb ászkák fogyasztása a négyhetes avar 
esetében megközelítette a testtömegük kétszeresét, ezzel szemben a közepes és nagy ászkák 
fogyasztása átlagosan 0,5 mg / Isopoda mg maradt végig.  

A P. scaber egyedek bélbióta vizsgálatát az ELTE Mikrobiológiai Tanszékével közösen végezzük. 
Minden avar kategóriából korcsoportonként random kiválasztottunk két mikrokozmoszt, melynek 
összes egyedébıl izoláltuk, elkülönítve a belet és a középbéli mirigyet, melyeket feldolgozásig -20oC-
on tárolunk 96%-os Et-OH-ban. 

A baktérium közösséget ujjlenyomat módszerekkel tervezzük vizsgálni. A taxon-összetételben 
tapasztalt különbségek feltárása mellet az egyes csoportok azonosítására is alkalmasak. Ezt olyan 
módon érjük el, hogy a kapott sávok szekvenciáiból és a GenBank-ból letöltött szekvenciák 
segítségével törzsfát szerkesztünk, melynek segítségével a közösség alkotóinak rendszertani 
hovatartozása tisztázható.  



 31 

                                                                                Élettan, biokémia, kórélettan, morfológia 
SZIE, Állatorvos-tudományi Kar, Biomatematika és Számítástechnikai Tanszék1    
MTA-BCE „Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” kutatócsoport2 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Kék vércse védelmi munkacsoport3 

DE, Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi 
Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék4 

 

 

KÉK VÉRCSE GYÜLEKEZÉSKORI ÉLİHELY-HASZNÁLATÁNAK ÉS TÁPLÁLÉK-
ÖSSZETÉTELÉNEK ELEMZÉSE 
 
Fehérvári Péter, Széles Zsaklin, Solt Szabolcs3, Palatitz Péter3, Harnos Andrea 

 
A Kék vércse (Falco vespertinus) egy kis termető fakultatívan koloniális hosszútávú vonuló 
ragadozómadár. Hazánk, mely költı területének a nyugati határa, nagy szerepet játszik ennek 
a kiemelt természetvédelmi jelentıségő fajnak (IUCN Red List: Near Threatened, hazai 
védelmi státusz: fokozottan védett) a konzervációjában. A faj szintő természetvédelmi 
biológia egyik alapkérdése hogy milyen tényezık befolyásolják az adott élılény élıhely-
használatát, hiszen ezen információk birtokában lehet a természetvédelmi kezeléseket 
tervezni.  A hosszútávú vonuló madarak esetében ez a kérdés különösen kritikus a vonulásra 
való felkészülés idıszakában, ekkor képzik ugyanis azokat az energia tartalékokat amelyek 
segítségével sikeresen elérhetik az afrikai telelıterületüket.  
A kék vércse, egy transzekvatoriális vonuló, a telet az Okavango, Cubango, Zambezi 
vízgyőjtırendszere által kijelült bokros szavannás régióban tölti. . A költés után, a vonulás 
elıtt gyülekezésbe kezd, amikor akár több száz vagy egy két ezer madár töltheti együtt az 
éjszakát egy-egy magányos fán, vagy facsoporton, míg napközben kis csapatokban 
táplálkoznak. Ezeket az éjszakázó helyeket-vagy gyülekezı helyeket- a szakemberek csak alig 
pár éve fedezték fel, de konzervációbiológiai szempontból fontosságuk annál jelentısebb; sok 
egyed tartózkodik egy kicsi területen így a lokális/regionális hatások is koncentrálódottan 
hathatnak a populációra. 
A kék vércse Kárpát-medencei állománycsökkenésének megakadályozása érdekében indult 
2006-ban ’A kék vércse védelme a Pannon-régióban’ elnevezéső LIFE Natúré projekt 
(LIFE05 NAT/H/000122). Ennek keretein belül 2008-2009-ben élıhely használatra és 
táplálék összetételre vonatkozó vizsgálatokat végeztünk gyülekezési idıszakban, a Dél-hevesi 
régióban. A vizsgálati terület 30 összefüggı 2,5x2,5 km UTM négyzetbıl állt melyben a 
hevesi régió gyülekezı helye is benne foglaltatott. A gyülekezési idıszakban évente 3 × 2 
napot töltöttünk standardizált transzekt bejárással, augusztusban és szeptemberben. 
Az adatok táj skálán való elemzéséhez szimultán autoregresszív modelleket használtunk, 
melyhez függı változóként az egy kilométerre esı kék vércsék számát (Index of Relative 
Density, IRD), míg magyarázó változóként a gyülekezıtıl való távolságot és az élıhely 
kategóriákat használtuk. Meglepı módon csak a gyep és mezıgazdasági területek csekély 
mértékő szignifikánsan pozitív hatását sikerült a modellekkel kimutatni. 
A táplálék összetétel elemzéséhez az éjszakázó helyek alól győjtött köpeteket használtuk. 
Ezek maghatározása után elmondható, hogy gyülekezéskor szinte kizárólag rovarokkal 
táplálkoznak a madarak, melyek közül egyes kis termető Coleoptera taxonok jelenléte 
kiemelkedı. 
Az, hogy a kék vércsék kevéssé kötıdnek bizonyos tájstruktúrához a gyülekezési idıszakban, 
valamint az, hogy nagy mennyiségben fogyaszt apró, röpképes bogarakat, arra enged 
következtetni, hogy ilyenkor nem a területeken lévı növénykultúrák határozzák meg 
jelenlétüket, és táplálkozási stratégiájukat.  
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A NOSEMA APIS ÉS A NOSEMA CERANAE ELOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON A 
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A világszerte elıforduló nosemosis súlyosan megbetegíthet méhcsaládokat és komoly 
gazdasági károkat okoz a méhészetekben. Magyarország méhsőrősége a közel egymillió 
méhcsaládos állományával Európában már a legnagyobb (10 méhcsalád/km2). A N. ceranae 
magyarországi elıfordulását elıször 2008-ban mutatták ki és elsıként Tapaszti és 
munkatársai publikálták 2009-ben. A nyugati mézelı méhekben már egy évszázada 
felfedezett N. apis-hoz képest a mindössze egy évtizede felfedezett új parazitának számító N. 
ceranae képes autoinfektív módon fertızni méheinket és emellett azok immunválaszát 
gátolja. A fertızés következtében a méhek vitellogenin szintje lecsökken, ami befolyásolja a 
győjtögetési viselkedésüket, hamarabb válnak kijáró méhekké a munkás méhek. Higes és 
munkatársai kimutatták, hogy a fiatal méhek tápcsatornájába a méhkenyér fogyasztásakor 
kerülnek be a nosema spórák, melyeket a korbikuláris pollennel hordják be a kijáró méhek. 
Mivel a morfológiai bélyegek alapján nem lehet megbízható módon megkülönböztetni a N. 
ceranae-t a N. apis-tól, ezért egy genetikai vizsgálati módszert, a PCR-RFLP protokollt 
alkalmazzák a két mikrosporídia megkülönböztetésére. 
 
Spanyol-magyar kooperációban végzett molekuláris biológiai vizsgálataink során 2010 
áprilisban elején, júliusban és szeptember végén a magyarországi élı méhminták alapján a 
hazai méhállomány Nosema apis és a Nosema ceranae fajokkal való fertızöttségét 
tanulmányoztuk. A mintagyőjtésben állóméhészetek vettek részt Magyarország különbözı, 
egymástól földrajzilag jól elkülöníthetı régióiból. Minden méhészet mintázott 
méhcsaládjaitól külön fiatal méhekbıl és külön kijáró méhekbıl álló mintát is vettünk. Az 50 
db méhbıl álló mintákból 30-30 egyedet a molekuláris- és 20-20 egyedet a fénymikroszkópos 
vizsgálatokhoz használtunk fel. A molekuláris vizsgálat segítségével választ kaptunk arra, 
hogy a mintákat alkotó méhegyed csoportok hordoznak-e nosema fajokat, és ha igen, akkor 
melyiket.  A fertızöttség mértékére is kíváncsiak voltunk, de a molekuláris vizsgálat után 
nem az elterjedt átlag spóraszám számítási módszerét alkalmaztuk, mivel Fries és munkatársai 
közlései szerint a méhegyedre jutó átlag spóraszám attól függ, hogy a mintában szereplı 
fertızött egyedek mióta fertızıdtek meg és nem ad választ arra, hogy az egyedek hány 
százaléka fertızött. Ezek alapján a család szintő fertızöttség megállapításához a 
méhegyedeket vizsgáltuk, így megkaptuk, hogy az adott egyedszámú mintában hány fertızött 
egyed van. Fertızés típusának és mértékének megállapítása után az egyes magyarországi 
régiókból származó minták közötti különbségek alapján akarunk reprezentatív képet kapni a 
nosemosis helyzetérıl Magyarországon. A beszámolóban az eddigi eredményekrıl adunk 
számot. 
 
 


