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ELŐSZÓ 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák !     Budapest, 2012. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2012. 
január 16-19. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 38.  
„akadémiai beszámoló” üléssorozatot.  
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is 
elvárjuk, s reméljük, hogy ez is egy jó alkalma lesz a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és 
korosztályokat képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő kolleganők/kollegák találkozásának. 
  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az előadások és azt követő megvitatás időtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a megadott maximális időtartamot senki ne lépje túl! Előző évek gyakorlatának 
megfelelően, aki azonos témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, a 10 + 5 percnél többre az se 
számítson!  Ne az előadások számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt!  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
A beszámoló füzetek anyaga az MTA ÁoKi honlapján (www.vmri.hu/ MTA – Állatorvos-tudományi 
Bizottság) megtalálható. Kérjük, hogy az összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra 
alkalmas formában – előadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevőket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, 
hogy kérdéseikkel, hozzáfűzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az előadottak 
részletesebb megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan 
úgy véljük, hogy a tudományos előrehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása 
szempontjából a vita (mégpedig a megfelelő kritikai elemeket sem nélkülöző vita) épp olyan fontos, 
mint maga az előadás.  
Ezért a hasznos és előrevivő vitához szükséges „műhely légkör” kialakítását és fenntartását 
valamennyi résztvevőtől, de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktől ez úton is tisztelettel és 
nyomatékosan kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság elnökéhez (bnagy@vmri.hu) egy-egy rövid, 
közérthető formában megírt, a szekció elnökkel (elnökökkel) egyeztetett tájékoztatót (Magy.Áo. 
Lapja-ban való közlés céljából), mely szükség esetén tartalmazza nem csak az előadások, hanem a vita 
legfontosabb megállapításait is.  
 
Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak, ill. kellő 
példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, 
hogy munkatársaikat segítsék és hívják az üléseken való aktív és sikeres részvételre.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó munkáját, s 
külön is köszönjük Dr. Tuboly Tamásnak az állatorvos-tudományi bizottság titkárának az összefoglaló 
füzetek előállításában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendőt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök       elnök  
MTA Áo-tud. Bizottsága    SzIE Áo-tud Dokt. Isk. Tanácsa 



MTA Állatorvos-tudományi Bizottság  és  SzIE-ÁoTK DI,  akadémiai beszámolóinak beosztása és szekcióbizottságai  
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Dr. Bakonyi Tamás 
Dr. Dán Ádám, 
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Dr. Csaba György 
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8.30-tól 

Belgyógyászat 
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Dr. Szenci Ottó 
Dr. Vörös Károly  
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Dr. Sterczer Ágnes 
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Dr. Sályi Gábor 
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SZIE ÁOTK, Nagyállat Klinika, Üllő – Dóra major1 Klinikumok 
University of Liege, Faculty of Veterinary Medicine,  
Physiology of Animal Reproduction, Liege, Belgium2  
 
KORTIZOL KONCENTRÁCIÓ NAPI INGADOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA LOVAKBAN 
Bohák Zsófia1, Szabó Ferenc1, Nagy Krisztina1, Boros Bálint, Kutasi Orsolya1, Melo de 
Sousa Noelita2, Beckers Jean-Francois2, Szenci Ottó1 
 
Az állatorvos-tudomány fejlődésével egyre több lehetőség nyílik a lovak szubklinikai, vagyis 
nyugalmi helyzetben tünetet nem okozó betegségeinek diagnosztizálására. 2010 
novemberében egy teljesítménycsökkenés panaszával érkezett angol telivér ló 
teljesítményvizsgálata során túledzettséget állapítottunk meg. Mivel a túledzettség 
leggyakrabban krónikus stressz eredménye, felmerült az igény egy olyan 
teljesítményvizsgálati protokoll, illetve referenciatáblázat kidolgozására, amely a fizikai 
teljesítőképesség mellett a vizsgált lovak aktuális stressz-állapotát is nyomon követi. 
A kortizol koncentráció a vérben, illetve a nyálban mérhető értéke a nap különböző 
szakaszaiban egy jól leírható ritmus szerint változik. Ahhoz, hogy a lovak aktuális stressz-
állapota meghatározható legyen, ismernünk kell ennek az ingadozásnak a pontos ritmusát. 
Különböző állatfajokban, többek között lovakban is vizsgálták már a napi ciklikusság 
meglétét, azonban e kutatások az egyedszám, illetve a mintavételezés gyakorisága 
tekintetében nem adtak megfelelően részletes képet a kortizol koncentráció napi változásáról, 
ezért indokolt egy átfogó vizsgálat elvégzése nagyobb egyedszámmal (n=20) és két óránként 
végzett mintavétellel. 
A kísérletben 20 jó kondíciójú, klinikailag egészséges 3 és 13 éves kor közötti, magyar félvér 
lovat vizsgáltunk. Két óránként vettünk vénás vért, illetve nyálmintát egyedenként 13 
alkalommal. A kísérletet délelőtt 11 órakor kezdtük, és másnap 11 órakor fejeztük be, így 
lefedve egy egész 24 órás ciklust. Mintavételezéskor igyekeztünk a lehető legkevesebb 
stresszt okozni, kerültük a felesleges zaj- és fényhatásokat. 
Statisztikai analízis során a szérumban, illetve nyálban mérhető kortizol-koncentráció 
minimum és maximum értékének meghatározásához Kernel simítást, míg a két adat 
összevetéséhez Pearson korrelációt, illetve lineáris regressziót alkalmaztunk. Az 
elemzésekhez R 2.12.2. Statisztikai szoftvert használtuk. A szignifikancia-szintet minden 
esetben P< 0,05-nek vettük. 
Eredményeink alapján mind a szérumból, mind a nyálból mért kortizol koncentráció reggel 
9:00 órakor volt a legmagasabb, míg este 21:00 órakor a legalacsonyabb. A szérum és nyál-
kortizol értékek között korábbi kutatásokkal ellentétben csak gyenge korrelációt találtunk. 
(P<0,001, R=0,32). Az ellentmondás magyarázataként több lehetőség is felmerül. Az egyik, 
hogy a vérben a kortizol egy része fehérjéhez kötötten található meg, a szabad- és az összes 
kortizol aránya azonban nem állandó. A nyálba ezzel szemben kizárólag a szabad kortizol 
választódik ki. Vagyis lehetséges, hogy a nyál kortizol szintje a szérumból mért szabad 
kortizollal szorosabban korrelálna. Az alacsony korreláció másik oka az lehet, hogy ahogy 
korábbi ACTH stimulációs tesztet végző kutatások kimutatták, a nyálban a kortizol szint 
emelkedése csak kb. 20 perccel később követi a vérben mért emelkedést. 
A kapott eredmények hasznos segítségül szolgálhatnak teljesítménycsökkenéssel, vagy egyéb 
szubklinikai megbetegedéssel érkező klinikai betegek vizsgálatakor. A diagnózis 
felállításához rendelkezésünkre áll egy standard görbe a kortizol napi ingadozásáról, amely 
alapján (egyéb vizsgálatokkal kiegészítve: teljesítményvizsgálat, szívritmus-variabilitás 
elemzés, stb.) képet kaphatunk a ló általános stressz-állapotáról.  
 
A vizsgálathoz az NKB 2011/15961 pályázata nyújtott anyagi támogatást. 
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SZIE ÁOTK, Nagyállat Klinika, Üllő – Dóra major1  Klinikumok 

SZIE ÁOTK, szakdolgozó hallgató2 
 
ANGOL TELIVÉR VERSENYLOVAK TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATA 
Bohák Zsófia1, Csepi Gábor2, Kutasi Orsolya1, Tóth Péter1, Izing Simon1, Szenci Ottó1 
 
A tavalyi évben egy, a 2011-es akadémiai beszámolón is bemutatott, Analiz nevű ló esete 
kapcsán merült fel az igény egy objektív teljesítmény-vizsgálati standard felállítására. Analiz 
angol telivér fajtájú galoppló, amely kiváló származása ellenére egyre gyengébben teljesített 
az edzéseken és versenyeken. E teljesítménycsökkenés okának felderítése érdekében 
széleskörű fizikális és műszeres vizsgálatokat, majd terep körülmények között 
teljesítményvizsgálatot végeztünk. A kapott eredmények alapján túledzettséget állapítottunk 
meg, de az elkészült laboratóriumi-eredmények nagy részét referencia adatok híján nem 
tudtuk értékelni. 
A jövőben előforduló hasonló vizsgálatok részletesebb kiértékelése érdekében szükség van 
egy hazai méréseken alapuló referencia-táblázatra. Célunk, hogy teljesen egészséges, 
tréningben levő lovak eredményei később alapul szolgáljanak terepen végzett 
teljesítményvizsgálatok értékelésekor. Az előkészületek 2011 tavaszán megkezdődtek, 
melynek során kidolgoztunk egy mérési protokollt. A protokoll kidolgozásában szakirodalmi 
adatokon túl a magyar telivérsportban dolgozó trénerek tapasztalatait, véleményét is számba 
vettük.  
A mérési módszer alapvetően két részből állt: egyrészt fizikális vizsgálatból, kiegészítve felső 
légúti endoszkópos-, mellkasi- és hasi ultrahang-, illetve sántaságvizsgálattal, másrészt a 
mindennapi edzések helyszínéül szolgáló pályán végzett teljesítményvizsgálatból. Előbbi 
célja a lovak egészségi állapotának felmérése, hiszen az objektivitás érdekében csakis teljesen 
egészséges állatokkal dolgozhattunk. Az utóbbi maga a teljesítményvizsgálat, amely során 
folyamatos pulzusmérés, illetve többszöri vérvétel történt. A ló egy ún. Polar órát viselt, ami 
GPS-szel volt felszerelve, így a pulzus folyamatos mérése mellett a vizsgálat teljes időtartama 
alatt a ló sebessége is rögzítésre került. Ezzel párhuzamosan vénás vért vettünk az állattól 
összesen hét alkalommal, a vena jugularis-ba helyezett kanülsegítségével. A mintákat 
jégkockák között tároltuk, majd a vérvételtől számított legkésőbb 6 órán belül határoztuk 
meg. Hematológiai-, biokémiai- és sav-bázis vizsgálatokat végeztünk, illetve külön minták 
szolgáltak a laktát- és kortizol szintek meghatározására. 
Az idei szezonban kilenc lovon végeztük el a fenti vizsgálatot. Az eddigi tapasztalatok igen 
pozitívak, mivel az egyes lovak edzésen-, illetve versenyen nyújtott teljesítményéhez jól 
illeszkedtek az általunk mért adatok. A laktát, glükóz értékének változása, a hematokrit 
emelkedése, illetve különböző enzimek, ionok időbeli változása hasznos paraméter lehet a 
későbbiekben.  
Terveink szerint jövő év tavaszától folytatjuk a méréseket. Az eredmények 
összehasonlíthatósága érdekében fontos szempont, hogy minél inkább azonos környezetben 
(hőmérséklet, páratartalom), illetve hogy a versenyszezon ideje alatt végezzük a vizsgálatokat, 
mivel a lovak ebben az időszakban vannak megfelelő edzettségi állapotban. Reményeink 
szerint a jövő évben tavasszal, ősszel, illetve hűvösebb nyári napokon is méréseket végezve 
30-40 ló eredményét kívánjuk feldolgozni. 
 
 
Köszönetünket fejezzük ki a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-nak a lovak biztosításáért, ill. 
az alagi lóversenypályán tevékenykedő zsokéknak és trénereknek az együttműködésért, 
valamint az NKB 2011/15966 pályázata által nyújtott anyagi támogatásért. 
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SzIE Állatorvos- Tudományi Kar, Nagyállat Klinika1                                                Klinikum 
OEK, Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriuma2 
 
NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS VAKCINA HATÁSÁRA ADOTT IMMUNVÁLASZ NEM 
VAKCINÁZOTT, RENDSZERESEN OLTOTT ÉS TERMÉSZETES FERTŐZÉSEN 
ÁTESETT LOVAKBAN 
 
Sárdi Sára1, Ferenczi Emőke2, Joó Kinga1, Szenci Ottó1, Kutasi Orsolya1 

 
Lovak vírusos agy- és gerincvelő gyulladását és akár elhullását okozó 2-es genetikai vonalba 
tartozó nyugat-nílusi vírus 2007 óta endémiás a magyarországi lóállományokban. A 
tulajdonosok kérésére az állatok vakcinázhatók az Europában jelenleg egyedül elérhető 
nyugat-nílusi vírus vakcinával (Duvaxyn®-WNV, Fort Dodge Animal Health Limited, South 
Hampton, Anglia). 
Jelen vizsgálatunk során a vakcina hatására kialakuló IgG és IgM típusú ellenanyagok 
mennyiségét mértük természetes fertőzésen átesett, valamint 1-, vagy 2 éve folyamatosan 
vakcinázott lovakban az oltást megelőzően, és azt követően. 
Összesen 268 lótól gyűjtöttünk mintát a kutatás során. A korábbi vakcinázás, valamint az 
oltásokat megelőzően vett vérminták szeropozitivitása alapján (0. minta) az állatokat 5 
csoportba osztottuk (1. csoport: nem vakcinázott, szeronegatív; 2. csoport: nem vakcinázott, 
szeropozitív; 3. csoport: 2010-ben alapimmunizált, szeronegatív; 4. csoport: 2010-ben 
alapimmunizált, szeropozitív; 5. csoport: 2009-ben alapimmunizált). A vakcinázások során a 
használati útmutatóban leírtak szerint jártunk el. Az ellenanyagszintek meghatározását 
hemagglutináció-gátlási próbával végeztük. A különböző csoportok eredményeinek 
összehasonlítására egyutas ANOVA-t, míg két csoport adatainak összehasonlítására t-próbát 
használtunk (P<0,05). 
A vizsgálatban résztvevő lovak egyike sem mutatott akut idegrendszeri tüneteket. A 180 nem 
vakcinázott ló közül 60 már szeropozitív volt a 0. mintavételi időpontban. A 2010-ben két 
oltással alapimmunizált lovak 13,6%-a volt szeronegatív idén, a 0. mintavételi időpontban. A 
2009-ben alapimmunizált, majd 2010-ben ismétlőoltást kapott lovak mindegyike megőrizte 
szeropozitivitását a 0. mintavételi időpontban. A nem vakcinázott lovaknál 6 esetben mértünk 
IgM ellenanyagszintet az első vakcinázást követően, valamint egy esetben az ismétlő vakcina 
beadása után. Három esetben nem tapasztaltunk ellenanyagszint emelkedést a vakcina 
hatására. 
Szakirodalmi adatok alapján a természetes fertőzésen átesett lovak védetté válnak. Mivel 
magas százalékban tapasztaltunk szeropozitivitást a vakcinázást megelőzően, ellenanyagszint 
mérés az oltást megelőzően hasznos lehet. A 2010-ben alapimmunizált, de idén szeronegatív 
lovak szignifikánsan magasabb IgG szinttel reagáltak az ismétlő vakcinára, mint a még nem 
vakcinázott, szeronegatív állatok. Immunmemória ezen esetben nem kizárható. 
Immuntolerancia, immundeficiencia, vagy immunszuppresszió állhat a háttérben azon 
esetekben, mikor az állatok nem reagáltak megfelelő ellenanyagszint emelkedéssel a 
vakcinára. Rendszeresen, több éve vakcinázott lovak egyöntetűen, magas ellenanyagszintet 
mutattak a vakcinázást követő 12 hónapban. Alapimmunizálást követően kimutatható IgM 
típusú ellenanyagszint emelkedésről tudomásunk van egyéb szakirodalmi adatok alapján is. 
 
Köszönetünket fejezzük ki az OEK dolgozóinak, Dr Tóth Péternek, Dr Csépányi Gergelynek, 
Dr Szelényi Zoltánnak, valamint Dr Záborszki Tamásnak a vizsgálatok során nyújtott 
segítségükért, valamint a 15956 számú NKB pályázat anyagi támogatásáért. 
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SZIE-ÁOTK Nagyállat Klinika1       Klinikum 
Interuniversity Centre for Pain Neurophysiology, University of Genova2 
Anesthesia Division, Vetsuisse-Faculty, University of Bern3 

 
NOCICEPTÍV TRIGEMINÁLIS REFLEXEK LOVAKON (NOCICEPTIVE TRIGEMINAL 
REFLEXES IN HORSES) 
 
 
Veres-Nyéki Kata Orsolya1, Leandri, Massimo 2, és Spadavecchia, Claudia 3 

 
Bevezetés: A trigeminális ideg patofiziológiás eltéréseinek vizsgálatára embereken 
használhatóak az elektromos stimulációval kiváltott pislogási és trigemino-cervikális reflexek, 
így ezek alkalmazásával új diagnosztikai eljárás fejleszthető ki lovakon is.  
 
Cél: A trigemino-cervikális reflex elektrofiziológiai tulajdonságainak és az inger-válasz 
funkciójának (stimulus-response function) leírása, valamint a pislogási reflex egyidejű 
elbírálása lovakon bódító szerek alkalmazása nélkül. 
 
Módszer: Az infraorbitális (ION) és a supraorbitális ideget (SON) stimuláltuk transzkután 5 
egymást követő 1 ms időtartamú, egyenáramú, 200 Hz frekvenciájú négyzetes impulzus 
alkalmazásával 10 egészséges lovon, és az ingerlésre adott választ elektromiográfiás (EMG) 
módszerrel rögzítettük az orbicularis oculi, a splenius és a cleidomastoideus izmokon. A 
stimulus intenzitását fokozatosan addig emeltük, amíg a lovak védekezően hátrahúzták a 
fejüket; ezt tekintettük a reflex küszöbintenzitásának. Az inger-válasz funkció értékeléséhez a 
küszöbintenzitás 0,9-1,5-szeres értékét alkalmaztuk. A reflex tulajdonságainak leírásához 
komponenseinek látenciáját, időtartamát, a két csúcsérték közötti (peak-to-peak - PTP) és 
négyzetes középérték (root mean square - RMS) amplitúdóját használtuk fel, az állatok 
viselkedését pedig vizuális értékelő skálán (visual analogue scale – VAS) pontoztuk. 
 
Eredmény: (1) A két ideg küszöbintenzitáson végzett stimulációja hasonló látenciájú, 
időtartamú, PTP és RMS amplitúdójú pislogási reflex EMG görbét eredményezett. A 
trigemino-cervicalis reflex látenciája, időtartama és mérete hasonló volt az ION és SON 
stimulációját követően, de a reflex küszöbintenzitása szignifikánsan magasabb volt az ION 
ingerlésekor (ION: 4.1 mA, SON: 2.7 mA). A splenius izmon mért reflexaktivitás PTP és 
RMS amplitúdója szignifikánsan nagyobb volt a cleidomastoideus izmon mérthez hasonlítva. 
(2) A küszöbintenzitásnál erősebb stimuláció esetén a pislogási reflex mért paraméterei nem 
változtak a stimuláció erősségével, ellentétben a trigemino-cervikális reflex-szel, ahol a 
látencia szignifikánsan csökkent, míg a reflex mérete szignifikánsan nőtt az inger 
intenzitásának növelésével párhuzamosan. 
 
Következtetés: A trigeminális afferensek nociceptív elektromos stimulációja kiváltja a 
trigemino-cervikális reflexet lovakban is az emberekhez hasonlóan. Eredményeink referenciát 
szolgáltatnak lovak trigeminalis ideg diszfunkciójának elbírálásához és a fájdalomküszöb 
méréséhez. 
 
Köszönetnyilvánítás: A Berni Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Aneszteziológiai 
Részlegének a kísérletben szereplő lovak bérléséért és a műszerek biztosításáért.  
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SzIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,     Klinikumok 
Állattenyésztés-tudományi Intézet, Gödöllő1     
SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika, Üllő2 
 
AKUT FIZIOLÓGIAI ÉS TECHNOLÓGIAI STRESSZ VIZSGÁLATA EGY 
NAGYÜZEMI HOLSTEIN-FRÍZ TEHENÉSZETBEN A SZÍVRITMUS-VARIANCIA 
ELEMZÉSÉVEL 
 
Kovács Levente1, Nagy Krisztina2, Tőzsér János1 és Szenci Ottó2 
 
Az állatok közérzetét negatívan befolyásoló környezeti faktorok vizsgálata az intenzív tartási 
technológiák terjedésével párhuzamosan felértékelődött. A szívritmus-variancia (HRV) 
mérésével egy időben követhető nyomon a szimpatikus és paraszimpatikus idegi aktivitás. A 
legújabb elemző módszerekkel lehetőségünk nyílik ezek szétválasztására is, így módunk van 
a vegetatív idegek aktuális tónusának, ezáltal az állatokban kialakult stresszállapotok nem 
invazív felmérésére is. E vizsgálatunk volt szarvasmarhában végzett HRV kutatásaink első 
állomása. A világon elsőként valósítottunk meg kötetlen tehénistállókban végzett egész napos 
méréseket. Vizsgálatunkban tejelő tehenek szívműködését vizsgáltuk a nap különböző 
szakaszaiban. A HRV napi változásainak vizsgálatán túl elsődleges célunk volt a fejésre, mint 
leggyakoribb technológiából eredő külső hatásra adott HR-válaszok értékelése. A HRV 
elemzésével a fejés körüli stresszállapotok felderítése is vizsgálatunk tárgyát képezte. 
 
Három napos kutatásunkat egy nagyüzemi tejtermelő tehenészeti telepen végeztük holstein-
fríz fajtában (n=32). Az állatokat két csoportra osztottuk első (n=16), illetve több laktációs 
(n=16) tehenekre. A vizsgálati állatok laktációs tejtermelése 35±2,5 kg volt és a laktáció 
150±10. napját töltötték. A teheneket naponta háromszor fejték. A műszerekhez való 
adaptációs időszakot az első vizsgálati nap előtti napon határoztuk meg (2 óra). A méréseket 
Polar Equine® HR-mérő műszerekkel végeztük. A készülékeket a reggeli fejés után 7:00 és 
9:00 óra között rögzítettük az állatokon. Az adatfelvétel az esti fejés vége utáni 40. percig 
történt (kb. 22:30). Az élettani szempontból vizsgálni kívánt periódusokat a nap közbeni 
pihenés, illetve a déli és az esti fejés, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai elemek (pl. 
az állatok hajtása) jelentették. Az állatok viselkedését és helyzetét a műszerrel szinkronba 
hozott digitális kamera segítségével rögzítettük. A HRV elemzéséhez a videofelvételek 
alapján készített feljegyzéseinkre támaszkodtunk. Az adatsorok értékelésekor az idő- és 
frekvenciatartományban számított paramétereket 5 perces jelszakaszokon elemeztük.  
 
Adataink jól mutatják a fejés következtében történő stressz-szint változásokat. A fejés során 
csökken a fiziológiai stressz (alacsony LF értékek). Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy a 
fejés, mint technológiai faktor által okozott stressz hatását ellensúlyozza a tőgy kiürülésével 
járó fiziológiai stressz hirtelen csökkenése. Első és többedik laktációs tehenek HR- és HRV-
értékeiben nem találtunk szignifikáns különbséget. A déli fejés előtt 2 órával mért 
paraméterek alacsonyabb mértékű stresszt jeleztek, mint az esti fejés előtti értékek, melynek 
magyarázata az lehet, hogy a reggeli fejéskor az állatok igen nagy mennyiségű tejtől 
szabadultak meg. Ez napi 3-szori fejés esetén a napi tejmennyiség 40%-át is meghaladhatja. A 
tőgy eltérő telítettsége befolyásolhatja a stressz-szint változását. A technológiából eredő külső 
hatások vizsgálata még folyamatban van.  
 
A vizsgálatok anyagi hátterét az NKB 2011/15961 fedezte. 
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1SZIE-ÁOTK, Üllői Nagyállat Klinika, Üllő – Dóra major            Klinikumok 
2SZIE-ÁOTK, Állathigiéniai, Állomány-egészségügyi és Állat-etológiai Tanszék 
3SZIE-ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék 
4Liege-i Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Szaporodás-élettani Tanszék, Liege, Belgium 
 
IKERELLÉSEK ELŐREJELZÉSE EGYES ENDOKRIN PARAMÉTEREK MÉRÉSÉVEL 
TEJELŐ TEHENEKBEN 
 
Szelényi Zoltán1, Bajcsy Árpád Csaba1

, Nagy Krisztina1, Répási Atilla1, Brydl Endre2, Kulcsár 
Margit3, Huszenicza Gyula3†, Melo de Sousa Noelita4, Beckers Jean-Francois4, Szenci Ottó1 

 
Az ikervemhesség a tejelő szarvasmarha-állományainkban nemkívánatos jelenség. Sajnos az 
ikervemhesség előfordulása, gyakorisága az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik. Ezáltal 
szükséges bizonyos előrejelző rendszerek kidolgozása, melyekkel az ikervemhességet minél korábban 
felismerjük, és a vemhes állatok elkülönített gondozása és takarmányozása révén gazdasági 
veszteségeinket csökkenteni tudjuk. 
Vizsgálatunk célja a vemhesség utolsó két hónapjában néhány fontosabb endokrinológiai paraméter 
vizsgálata volt, különös tekintettel az ikrekkel vemhes állatokra. Két különböző évben összesen 178 
Holstein-fríz szarvasmarha vizsgálatát végeztük el. Üszők nem szerepeltek kísérletünkben. Az ikreket 
ellett állatok mellé a kontrollcsoportot az egy borjút ellett állatok szolgáltatták. A kísérleti állatok 
kiválasztása véletlenszerűen történt, de az eredményeink értékelésekor a vetélésen átesett állatokat 
kizártuk a vizsgálatból. A 2006-ban 98, 2007-ben pedig 80 állatot vizsgáltunk. A következő 
hormonokat RIA módszerrel határoztuk meg: progeszteron (P4), ösztradiol (E2), kortizol, tiroxin (T4), 
trijód-tironin (T3), inzulin, inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1). Ezen túlmenően meghatároztuk a 
vemhességre specifikus fehérjék (bPAG) szérum koncentrációját is. 
Annak eldöntésére, hogy a vizsgálatba vont paraméterek közül melyik alkalmas az ikerellések 
előrejelzésére a vemhesség utolsó két hónapjában a következő időszakokban gyűjtöttünk vérmintákat: 
a várható ellés előtt 2 hónappal, a várható ellés előtt 3 héttel, és 1 órán belül az ellést követően. 
Adataink statisztikai elemzésekor lineáris modellt és többváltozós logisztikus regressziót használtunk. 
Mindezeken túlmenően Fisher-féle tesztet és t- tesztet is használtunk annak eldöntésére, hogy vajon a 
születendő borjú neme és súlya, az anyatehén kondíciója, a segítőszemélyzet létszáma ikerellések 
esetén mutat-e statisztikai eltérést. Adatelemzésünk során az R 2.7.2 statisztikai szoftvert használtuk, 
ahol a szignifikancia szint P<0,05 volt. 
Az ikerellések átlagos előfordulása 9,6% volt (7,1% 2006-ban és 12,5 % 2007-ben). Az ikerellésekből 
származó 34 borjú közül hét halvaszületett. Figyelembe véve, hogy a halvaszületések átlagos 
előfordulása 4,6 % volt (161 ellésből 8), a halvaszületések 5,2-szer gyakoribbak voltak ikerellések 
esetén (P=0,004). Az ikerborjak testtömege alacsonyabb volt egyes születésű társaikhoz képest 
(P<0,001). Az ikreket ellő csoportban 2,7 szer gyakrabban lehetett farfekvést diagnosztizálni. A 
kondíciópontszámok, az ellés sorszáma, a vemhességi napok száma, a segítőszemélyzet száma, 
valamint a születendő borjak ivareloszlásának tekintetében nem találtunk különbséget (P>0,10). 
A progeszteron értékek az ikreket ellett csoportban szignifikánsan különböztek 2 hónnappal az ellés 
előtt (P=0.007, OR=1.08) és három héttel az ellés előtt is (P<0.001, OR=1.10), valamint közvetlenül 
az ellést utáni egy órán belül (P=0.099, OR=1.39). Az ösztradiol koncentráció szintén különbséget 
mutatott az ellés utáni órában (P=0.014, OR=1.00), valamint a szérum IGF-1 szintje is különbözött az 
egy borjúval vemhesek javára az ellés előtt 3 héttel (P=0.003, OR=0.96). A vemhességi fehérjék 
szintje is mutatott különbséget: az ikrekkel vemhes állatokban 3 héttel a várható ellés előtt (P<0.001, 
OR=1.28), valamint az ellést követően is (P=0.030, OR=1.009). 
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a peripartalis időszakban a progeszteron, a PAG, az IGF-
1 és az ösztradiol koncentrációk meghatározásával az ikerelléseket előre jelezhetjük. 
 
Munkánkat az OMFB 0173/2006 és az OMFB-00177/2006 számú pályázatok segítették. 
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SzIE ÁOTK Nagyállat Klinika, Üllő       Klinikumok 
 
A BELSŐ MÉHNYOMÁS ALAKULÁSA CSÁSZÁRMETSZETT TEHENEKBEN; 
ELŐZETES EREDMÉNYEK (CHANGES IN  INTRAUTERINE PRESSURE AFTER CAESAREAN 

SECTION IN COWS; PRELIMINARY RESULTS) 
 
Bajcsy Árpád Csaba; Keith O’Donnell; Szenci Ottó 

 
A vizsgálat keretében elektív császármetszésen átesett teheneket vizsgáltunk a korai puerperiumban. 
Adatokat kívántunk gyűjteni arra vonatkozóan, hogy az elvégzett műtét befolyásolja-e a puerperium 
kezdetén a méhkontraktilitás alakulását. 
A belső méhnyomást (intrauterine pressure, IUP) 5 császármetszett Holstein-fríz tehénen mértük 
klinikai körülmények között. A tehenek a délelőtti órákban elvégzett császármetszést megelőző nap 
délutánján 40ml dexamethason és 25mg PGF2α intramuscularis kezelésben részesültek. A kezelés célja 
egyrészt a születendő borjú surfactant rendszere érésének elősegítése, másrészt a méhszáj megnyitása 
volt, hogy a műtétet követően a magzatburkok is el tudjanak majd távozni, és a lochia is tudjon ürülni. 
Az elektív műtétre a vemhességek 269-275. napjai között került sor. Egyetlen műtött állat sem vetette 
el a magzatburkokat a műtétet követő 12 órán belül. Az IUP-t 4 Hz-es mintavételi frekvencia 
alkalmazásával, egy digitális rendszer segítségével mértük úgy, hogy az első méréseket 14-17 órával a 
császármetszés befejezését követően kezdtük. Az első mérés 4 órán át tartott, majd ezt egy 1 órás 
mérés követte 12 órával az első mérés kezdete után. Ebben a nem invazív eljárásban nyitott végű 
katétert vezettünk az időközben megnyílt nyakcsatornán át a korábban vemhes méhszarv üregébe, ahol 
azt egy karunkulához rögzítettük. A mérésekhez társultan a farokvénából gyűjtött vérmintákból 
meghatároztuk a Ca2+-koncentrációt, és a sav-bázis és vérgáz-paramétereket is egy hordozható vérgáz-
analizátor segítségével (ABL 77, Radiometer). 
A méhnyomás-görbéket Labview (National Instruments) programozási nyelvben készített speciális 
célprogram segítségével elemeztük. Az értékelés alapja egy három lépéses egyedi görbeelemzés volt, 
melynek során a felvételeket 1-1 órás időintervallumokra tagolva értékeltük, s az elemzés végén ezen 
eredményeket hasonlítottuk össze. Meghatároztuk: a méhösszehúzódások gyakoriságát (FREQ), 
intenzitását vagy amplitúdóját (AMP), hosszát vagy időtartamát (DUR), átlagos görbe alatti 
területének (AUC) a nagyságát. Miután a kísérlet nem tette lehetővé önálló kontrollcsoport felállítását, 
viszonyítási alapul a saját korábbi, kezeletlen tehenekben (n=8) mért kontraktilitás értékeket vettük. 
Az elemzéshez leíró statisztikai alapmódszereket használtunk, azonos időpontokban pedig t-próbával 
hasonlítottuk össze a műtött és a kezeletlen kontrollok mért paramétereit. 
Vizsgálatunk egyik jelentős eredménye az IUP katéter rögzítési módjának alkalmassága volt. A katéter 
felhelyezése ugyan általában körülményesebb volt és hosszabb ideig tartott, de a mérések idején végig 
rögzítve maradt, és ezt a magzatburkok jelenléte sem befolyásolta lényegesen. Az utolsó mérés végén 
könnyen el tudtuk távolítani a katétert, még akkor is, amikor a nyakcsatorna már olyan mértékűre 
szűkült, hogy a kéz számára nem volt átjárható. A méhkontraktilitás egyes paraméterei az előzetes 
eredmények alapján idővel csökkenő tendenciát mutattak, ez alól csak a nyomásgörbék hossza volt 
kivétel, ahol az átlagok jellemzően végig 60-80 s között ingadoztak. Sem a 4,5-9,5 / óra között változó 
átlagos FREQ értékek, sem az AMP 30-50 Hgmm közötti, sem pedig az AUC 900-1300 Hgmm x s 
közötti átlagos értékei nem tértek el szignifikánsan a kontrollok hasonló időpontokban mért átlagaitól. 
Mindemellett a méhösszehúzódások intenzitása (AMP) a magzatburok-visszamaradásos műtött 
tehenekben tendenciózusan meghaladta a kontroll értékeket. A vér Ca2+-koncentrációi a kontrollokban 
mindvégig, a műtöttekben csak esetenként voltak az élettani tartományban, utóbbiak többször enyhe 
hypocalcaemiát (0,8 -1,05 mmol/l) jeleztek. 

A kutatás a méhkontraktilitás mérési lehetőségét és annak jellemzőit vizsgálta császármetszésen 
átesett tehenekben a post partum időszak kezdetén. Eredményeink előzetesek, egy későbbi, kibővített 
vizsgálat részét képezik. A tehenek kis elemszáma miatt ezért általános következtetéseket nem 
vonhatunk le. Méréseink során teszteltük azt a kis méretű, kétcsatornás, továbbfejlesztett analóg 
jelerősítőt is, melynek alapváltozatát már a korábbiakban is kipróbáltuk, és további lépéseket tettünk 
egy, a mérésekkel szinkronizált képfelvételi rendszer alkalmazása felé is. 
Az NKB 15943/2011 sz. kutatási téma támogatásával készült jelentés. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika1          Klinikumok 
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési,  
Takarmányozástani és Labor-tudományi Intézet2 

Cryo-Innovation Kft., Szeged3 

 
SERTÉS IVARSEJTEK STRESSZ KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSA AZ ÖRÖKÍTŐ 
ANYAG MÉLYFAGYASZTÁSI PROTOKOLLJÁBAN  
 
Horváth András1, Végh László3, Szenci Ottó1, Pribenszky Csaba2,3 
 
A sertés mélyfagyasztott ondónak a tenyésztésben való alkalmazása csak nagyon kis 
mértékben (1%) terjedt el. Ennek oka a sertés hímivarsejtek felolvasztás utáni jelentősen 
csökkent termékenyítő képessége. Ez alacsonyabb vemhesülési és fialási arányt jelent, 
valamint fialásonként kisebb alomszám várható, mint friss-hűtött ondóval. Korábbi publikált 
eredmények szerint a pontosan kalibrált környezeti stressz alkalmazásával a sejtekben 
válaszreakciót lehet kiváltani oly módon, hogy átmenetileg megnő az általános ellenálló 
képességük, így a mélyhűtést az életképességük jobb megőrzésével képesek átvészelni.  
Kísérleteinkben a magas hidrosztatikus nyomást (HP), mint stressz hatást alkalmaztuk és 
javító szerepét vizsgáltuk a sertésondó mélyfagyasztási protokolljában.  
Kísérleteinkben elsőként a megfelelő kezelési paramétereket (400 bar, 80 min), majd annak 
pontos helyét határoztuk meg a mélyfagyasztás folyamatában. Végül az új mélyfagyasztási 
protokollal előállított mintákkal telepi kísérletet végeztünk. A sertés ondókat (8 kan) öt felé 
osztottuk és Westendorf et al. (1975) szerint fagyasztottuk. Az ondóvételt követően a 35C°-os 
(BT) ondót 1:3 arányban hígítottuk (ExtI.: Piglet Standard), majd kb.1 óra alatt 20 C°-ra (RT) 
hűtöttük. Ezt követően a hímivarsejteket centrifugálással (2400g 3 min., RT) elválasztottuk az 
ondóplazmától. A felülúszó leöntését követően a pelletet két lépésben visszahígítottuk: 
elsőként laktóz és tojás sárgája tartalmú (ExtII., RT), majd a krioprotektánst tartalmazó hígítót 
(ExtIII.: Ext II.+glicerin+Equex Paste) használtunk. A végső sejtkoncentráció 109/ml volt és a 
glicerin tartalom pedig 6%. A mintákat szalmákba (0,5 ml) töltöttük és equibriláltatás után 
folyékony nitrogén felett lefagyasztottuk. A kontroll (Kont.) mellett a kezelt csoportok (HP: 
400 bar, 80 min.) az alábbiak voltak: HP1: ExtI után, BT; HP2: ExtII, RT; HP3: ExtII után, 
RT; HP4: ExtIII után, RT). A felolvasztás után a mintákat in vitro (CASA, Kovács-Foote féle 
festés) és in vivo módszerekkel (mesterséges termékenyítés ovuláció indukció nélkül 
cervicalis katéterrel, n=100) vizsgáltuk. 
A felolvasztást követő teljes motilitásban, az akroszóma és a fej membránjának az épségében 
a  HP3 csoport szignifikánsan jobb paramétereket mutatott a kontroll csoporthoz képest. A 
progresszív mozgásban és a farok membrán épségében nem volt szignifikáns különbség a 
csoportok között. Az in vivo kísérletben mind a vemhesülési arányban, mind a fialási 
alomszámban (össz alomszám és élveszületett malacok száma) szignifikáns különbség volt a 
kontrol és HP3 csoportok között (60% vs. 83%, 7,3 vs. 9,4; P<0,05).  
A megfelelő HP kezelés egy esetben sem eredményezte a hímivarsejtek károsodását a 
felolvasztás követően, sőt egyes protokollokban (HP3 és HP2) javító hatása volt igazolható. A 
spermiumok mélyfagyasztással szembeni ellenálló képesség javításával a friss spermás 
termékenyítés eredményeihez közel hasonló eredményt lehetett elérni, és alkalmazása a 
mindennapi telepi munkába is könnyen beilleszthető volt. 
 
Köszönetünket fejezzük ki KMOP-1.1.1.-08 ⁄ 1-2008-0065 sz. és az NKB konferencia pályázat 
(azonosító: 15978) pályázatnak a kísérleti költségeinek fedezéséért és eredményeink 
nemzetközi konferencián való publikálásában nyújtott támogatásáért. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és      Klinikumok 
Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika1 

SzIE Állatorvos-tudományi Kar, egyetemi-hallgató2 
 
A 11Β-HIDROXISZTEROID-DEHIDROGENÁZ-1 ENZIM KUTYA PLACENTÁBAN  
 
Tibold Anikó1, Nyakacska Emil2, Thuróczy Julianna1   
 
 
Bevezetés: Számos vizsgálat bizonyította az ellés megindulásának hátterében a magzati 
stressz okozta hipotalamusz – hipofízis – mellékvesekéreg tengely aktiválódás kiemelkedő 
szerepét. A folyamat egyik fontos tényezője a méhlepényben aktív, a placentán keresztüli 
szteroid forgalmat szabályozó 11β-hidroxiszteroid dehidrogenáz (11β-HSD) enzim.  
 
Cél: A 11-béta-HSD enzim reduktív formájának a kutya placentában történő kimutatása, 
szöveten belüli helyeződésének meghatározása a vemhesség különböző szakaszaiban. 
 
Módszer: Kutyák különböző vemhességi korú placenta mintáiban a 11β-HSD1 enzim 
jelenlétének vizsgálata immunhisztokémiai módszerrel: 

• Jelölés HSD11B1 ellenanyaggal (Abcam, rabbit polyclonal), AEC kromogénnel  
• Fénymikroszkópos vizsgálat 

 
Eredmény: A méhlepény cytotrophoblast rétegében (és az ebből a sejtcsoportból származó 
sejtekben, kivéve a syncytiotrphoblastot) a vemhesség során végig (időben növekvő 
intenzitással) festődik az enzim. Az enzim megjelenése a méh mirigyeinek endothel sejtjeiben 
változik a vemhesség előrehaladtával. Sem a magzati, sem az anyai erek endothel sejtjeiben 
nem mutatható ki az enzim a vemhesség során. 
 
Következtetés: Az enzim placentában való megjelenésének fokozódása a vemhesség 
előrehaladtával valószínűsíti szerepét a magzati szervek érésében és a fialás megindulásában. 
Az enzim barrier-funkciójának valószínűségét tovább erősíti az a megfigyelés, hogy 
közvetlenül az anyaállat-magzat határon jelenik meg, az erek falát alkotó szövetekben nem. 
 
Köszönetnyilvánítás: Mészáros Ágnesnek az immunhisztokémiai jelölés kivitelezéséért és a 
SzIE, ÁOTK NKB-nak a kutatás támogatásáért.  
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SzIE  Állatorvos-tudományi Kar,   Klinikumok, Gyógyszertan 
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika1      
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, V. évfolyam2 
 
 
A SZÖVETI HORMONTERMELÉS VIZSGÁLATA CRYPTORCHID KUTYÁKBAN 
Kollár Eszter1, Lanszki Rita2, Müller Linda1, Thuróczy Julianna1  

 
 
Egészséges és cryptorchid kutyák nem kívánt szaporulatának megelőzésére az állatok sebészi 
ivartalanítása a legegyszerűbb módszer. A herében termelődő szteroid hormonok szöveti és 
szérum koncentrációinak meghatározása segíthet a rejtettheréjűség okozta elváltozások 
vizsgálatában, esetleges következményeinek felderítésében.  
Vizsgálatainkba egészséges (n=25) és cryptorchid (n=10) egyedeket vontunk be. A 
beavatkozások előtt az állatokból alvadásban nem gátolt vért vettünk, az állatok ivartalanítása 
után pedig a hereszövetekből szövet homogenizátumokat készítettünk. A homogenizálás után 
0,1 g hereszövet/ml tartalmú szuszpenziókat kaptunk, melyeket a vérszérummokkal együtt -
20 C°-on tároltunk felhasználásig. A szérumból és homogenizátumból ELISA (DRG 
Instruments GmbH D-35039 és Quanticheck) módszerrel tesztoszteron, ösztradiol és 
progeszteron koncentráció meghatározást végeztünk. Az adatok feldolgozásához a herék 
helyeződése alapján három csoportot alakítottunk ki. Az első csoportba az egészséges állatok 
heréi kerültek (N:normális). A cryptorchid egyedek rendellenesen helyeződő heréit 
(A:abnormális) és az ellenoldali, herezacskóban helyeződő heréket (C:contralateralis) két 
különböző csoportba soroltuk.  
Az eredmények értékelése során megállapítottuk, hogy N és A csoportokon belül a szérum és 
szöveti koncentrációk szignifikánsan különböznek, míg a C csoportban szignifikáns 
különbség már nem mutatható ki. A szérum tesztoszteron és ösztradiol koncentráció 
cryptorchid állatokban szignifikánsan magasabb, mint egészségesekben. A szöveti 
hormonkoncentrációk tekintetében egyelőre grafikus módszerrel mutatható ki különbség a 
három csoportban. Az N csoporthoz képest az A csoport szöveti tesztoszteron koncentrációi 
magasabbak, míg a C csoportban a N csoporthoz képest átlagosan alacsonyabb értékeket 
mértünk. Érdekes, hogy a szöveti progeszteron szintek az A és N csoporthoz képest a C 
csoportban magasabbak. Az ösztradiol szintekről jelenleg annyi mondható, hogy az adatok 
szórása a C csoportban a legnagyobb.  
A vizsgálat alapján látható, hogy a cryptorchid egyedek rejtett és contralateralis heréinek 
endokrin működése megváltozik, melynek következtében a szérum hormonszintekben is 
eltérés mutatkozik. A változások szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata és a betegek 
nyomon követése fontos lehet a következmények feltárásában. 
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SzIE-ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék1          Klinikumok és Gyógyszertan 
„FJC” Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet2 
 
A HASI ZSÍRELOSZLÁS SZEREPE A METABOLIKUS STÁTUSZ KIALAKÍTÁSÁBAN 
- VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK ÉS AZOK JELENTŐSÉGE KUTYA FAJBAN 
 
Müller Linda1, Kollár Eszter1, Balogh Lajos2, Thuróczy Julianna1 
 
A zsírszövet különböző zsírdepókban történő eloszlása és a metabolikus problémák közötti 
ok-okozati összefüggés máig sem tekinthető tisztázottnak. Bár a szakirodalom nem egységes, 
több humán vizsgálat szerint az abdominalis zsírraktárak mérete szorosabb összefüggést 
mutat a metabolikus szindróma alapját is képező inzulinrezisztencia kialakulásával, míg a 
szérum leptinszintet inkább a subcutan depókban helyeződő zsír mennyisége határozza meg.  
 
Célunk egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása volt, amely különböző testméretű kutyák 
esetében is alkalmazható a hasi zsírszövet megoszlásának meghatározására. Vizsgáltuk 
továbbá a zsírszöveti regionalitás metabolikus státuszra kifejtett hatását. 
 
Huszonöt kutya PET/CT felvételeinek elemzésével vizsgáltuk a zsíreloszlást valamint 
vérmintáik analízise alapján meghatároztuk a metabolikus státuszt. A meghatározott 
magasságban (L2, L3) készített felvételeken ábrázolódó subcutan és visceralis depókban 
helyeződő zsírszövet mennyiségét terület meghatározás alapján elemeztük. A metabolikus 
státusz elemzése céljából vizsgáltuk az éhomi vércukor-, inzulin-, valamint szérum 
leptinszinteket. Az inzulinrezisztencia fokának kifejezésére a Homeostasis Model Assessment 
(HOMA) index értékeket alkalmaztuk. A kapott eredményeket Spearman–féle 
rangkorrelációval és regresszió analízissel elemeztük. 
 
Egyes egyedekben a visceralis, másokban a hasi subcutan depóban raktározódott a zsírszövet 
nagyobb része, függetlenül azok kondíciójától. A vizsgált állatok szérum leptinszintje 0,4 - 
20,1 ng/ml között változott és szoros összefüggést mutatott a tápláltsági állapottal. 
Szignifikáns pozitív korreláció mutatkozott, mind a hasi subcutan, (L2 szinten: 0.53, L3 
magasságban 0.61) mind a visceralis (0.78-0.83) zsírmennyiség és a leptinszint között. Ezt az 
összefüggést a mérhető inzulinszint, illetve az inzulinrezisztencia foka nem befolyásolta 
számottevően, szemben a legújabban megjelent feltételezésekkel. A zsírraktárak egymáshoz 
viszonyított aránya nem mutatott összefüggést a leptinszinttel, viszont pozitívan korrelált 
mind az éhomi inzulin koncentrációval, mind a HOMA-IR index értékkel. Azokban az 
állatokban, melyekben a visceralis zsírdepó nagyobb részt tett ki, rosszabb volt az 
inzulinérzékenység (0,15 - 2,42), magasabb a mérhető inzulinszint (0,66 - 11,65 µU/ml).  
 
Az általunk kidolgozott rendszer segítségével sikeresen hasonlítottuk össze különböző 
testméretű kutyák hasi zsíreloszlását, illetve vizsgáltuk ennek metabolikus következményeit. 
Eredményeink szerint a leptinszint a visceralis zsír mennyiségének meghatározására alkalmas 
markerré válhat, a testzsír mennyiség mellett a zsíreloszlásról is adhat információt, akár 
helyettesítve a nehezebben elérhető képalkotó eljárásokat. Az emberrel ellentétben, kutya 
fajban a visceralis zsírtömeg a fő meghatározója a leptinszintnek, míg a hasi subcutan zsír ezt 
kevéssé befolyásolja. A leptinszint és a visceralis zsírmennyiség összefüggését az 
inzulinszint, illetve az inzulinrezisztencia foka nem befolyásolja. Bár az inzulinrezisztencia 
fokának vagy az inzulinszintnek az egyes zsírraktárak növekedésével való összefüggését nem 
tudtuk kimutatni, a visceralis zsírraktár nagyobb arányú telítődésével tendenciaként 
megfigyelhető az inzulinérzékenység kisfokú romlása. 
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SzIE ÁOTK Belgyógyászati Tanszék és Klinika1 Klinikumok, Gyógyszertan 
Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ2 

 

TÁRSÁLLATOK EMLŐDAGANATAINAK MULTIMODULARITÁSON ALAPULÓ 
KEZELÉSÉNEK EREDMÉNYEI 
 
Vajdovich Péter1,2, Horváth Andrea1,2,  
 
Bevezetés: Az emlődaganatok kezelése többnyire műtéti, azonban a műtétet követően a 
rosszindulatú daganatok nagy része recidívát mutat. A recidívák kialakulásának idejét 
gyógyszeres, és/vagy egyéb kiegészítő kezeléssel hosszabbíthatjuk meg.  
Cél: A vizsgálat célja az volt, hogy különböző típusú emlődaganatokban szenvedő, a 
gyógykezelés alatt végigkövetett kutyák és macskák kombinált kezelésének eredményességét 
derítsük fel különböző szempontok alapján.  
Módszer: A vizsgálatban összesen 47 kutya és 10 macska vett részt, ezekről az elmúlt 2 évben 
keletkezett adatokat használtuk fel. A daganat kialakulása szempontjából vizsgáltuk az állat 
fajtáját, életkorát, lakóhelyét, az ivartalanítást, illetve ivartalanított állat esetében annak 
időpontját. Az átlagéletkor kutyáknál 9,98 év volt, míg macskáknál valamivel több, 12,3 év.  
Eredmény: Az elhullottak között kutyáknál az átlagos túlélési idő 6, 65 hónap volt, míg 
macskáknál 6, 29 hónap. Azok közül az állatok közül, amelyek még élnek, a kutyák 
mostanáig átlagosan 11, 46 hónapja állnak kezelés alatt, míg a macskákat átlagosan 3 hónapja 
kezeljük. Mindkét fajban a leggyakoribb a carcinoma simplex volt. A kutyák közül 14, a 
macskák közül pedig 5 állat részesült kemoterápiás kezelésben. A kezelések során a kutyáknál 
carboplatin (n=6), doxorubicin (n=4), vinblastin (n=1), carboplatin és doxorubicin (n=3); 
macskáknál carboplatin (n=2), doxorubicin (n=2), carboplatin és doxorubicin (n=1) kezelés 
fordult elő. Kiegészítésként kutyák esetében egy alkalommal alkalmaztunk fotodinamikus 
terápiát, míg macskák esetében 4 alkalommal. Kutyáknál ezen kívül 24 állatnál alkalmaztunk 
Feldene (ciklooxigenáz-antagonista) kezelést is. A kutyák közül 39 esett át egy vagy több 
műtéten, míg a macskák közül 9. A kezelést követően kutyáknál 12 esetben alakult ki recidíva 
(átlagosan 1,75-ször), macskáknál pedig 8 állatnál lehetett kiújulást tapasztalni (átlagosan 2,5-
ször). A Feldene (ciklooxigenáz-antagonista) kezelés nem mutatott jelentős különbséget az 
élettartam tekintetében. A csak műtéten átesettek, kisebb stádiumúak lévén hosszabb 
élettartamúak voltak, mint azok, amelyek kemoterápiás kezelést is kaptak. A nagyobb 
stádiumúak élettartama rövidebb volt azoknál, amelyek kisebb stádiumúak voltak. A már 
recidivált daganattal kezelt betegek szignifikánsan rövidebb ideig éltek, mint azok, amelyek 
esetében elsődleges daganatot kezeltünk.  
Következtetés: Igazoltuk, hogy a ciklooxigenáz gátlás látszólag nem hoz jelentősebb 
eredményt, és a kemoterápia sem, azonban azok a betegek kaptak kemoterápiás kezelést, 
amelyek magasabb stádiumban voltak.   
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Belgyógyászati Tanszék és Klinika1 

Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék2 PhD-téma 
 
KUTYÁK VIZELETÉNEK ENDOTHELIN MEGHATÁROZÁSA 
 
Kubik Noémi1, Kulcsár Margit2, Manczur Ferenc1 
 
Kutatásunk célja, hogy a vizelettel történő endothelin (ET) ürítés mérése segítségével az ET 
szerepét tanulmányozzuk kutyák spontán előforduló heveny és idült vesebetegségei során. 
 
Az elmúlt év során kétféle ELISA-módszerrel próbáltunk ET-t kimutatni, az egyik teszt mind 
precizitásban, mind pontosságban a vártnál rosszabbul teljesített, míg a másikkal 
gyakorlatilag nem tudtunk a vizeletből ET-t kimutatni. Feltételezzük, hogy a sikertelenség 
oka az volt, hogy a kutyák vizeletében olyan fehérjék (vagy szénhidrátok) találhatók, melyek 
vagy kapcsolatba lépnek a teszt anyagával, vagy nem specifikusan kötődnek a vizeletben lévő 
ET-hez (mátrix hatás). Emellett, felmerült az is, hogy az ET esetleg elbomlott a minták 
levétele, tárolása közben. Mindezek miatt az idei évben három változtatást illesztettünk a 
kutatásunk metodikájába. Az ELISA-módszer helyett áttértünk a (robosztusabbnak, kevéssé 
érzékenynek mondott) RIA vizsgálatokra. A mintáinkat azonnal előhűtött csövekbe vesszük, 
hűtve centrifugáljuk és -20 C helyett -80 C-on tároljuk. A mátrixhatás kiküszöbölésére a 
mintákat előzetes tisztítással is vizsgáljuk. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az elvégzett 
vizsgálatunk metodikáját. 
 
Vesebeteg, magas vérnyomásban szenvedő, illetve egészséges kutya, továbbá egészséges 
emberi vizeletet steril, hűtött vizeletgyűjtő csövekbe vettünk, majd azonnal jégre helyeztünk. 
A centrifugálás 1600xg fordulatszámmal, 15percig, 4°C-on, hűthető berendezéssel történt, 
majd a felülúszót két részre osztva, -80°C-on lefagyasztottuk. A már említett mátrixhatás 
esetleges kiszűrése miatt az azonos minta egyik felét extrakció nélkül, másik felét extrahálást 
követően használtuk fel. Az extrakció során a mintához azonos mennyiségű gyári savas puffer 
oldatot adva savanyítottuk, 6-17000xg-vel, 20 percig, 4 °C-on lecentrifugáltuk, a felülúszót 
leöntöttük, majd a már pufferolt szeparáló oszlophoz adtuk. Ezután egy semleges puffer 
oldattal lemostuk és leoldottuk az abszorbeált peptidet. A kioldott anyagot beszárítottuk és 
felhasználásig liofilizált állapotban -80 C-on tároltuk. 
 
Az ET mérést Phoenix Pharmaceuticals Inc.RK-023-01RIA-kitjével végeztük, amely az ET 
családból elsősorban az ET-1 és ET-2, továbbá a big-ET1 és 2 kimutatására specifikus. A 
mérési tartomány: 10-1280 pg/ml. Mivel az emberi vizelet ET-tartalma 10pg/ml alatti 
tartományba esik, az extrahált mintákat 10x-es koncentrálás után határoztuk meg. 
A méréseink eredményeit a szóbeli beszámolón ismertetjük részletesen. 
 
A kutatás az NKB-15960 pályázat támogatásával készült. 
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Biomatematikai és Informatikai Tanszék2 
Onkológiai Intézet, Gasztroenterológiai Osztály3 
 
 
CHOLAGÓG-INDUKÁLTA EPEHÓLYAG-ÜRÜLÉS JELENTŐSÉGE A BILIARIS 
OBSTRUKCIÓ DIAGNÓZISÁBAN. RETROSPEKTÍV VIZSGÁLAT 
 
Sterczer Ágnes1, PhD, Reiczigel Jenő2, PhD, Psáder Roland1, doktorandusz, Pápa Kinga1, 
Vörös Károly 1az állatorvostud. doktora, Pap Ákos3, az orvostud. doktora 

 
 

Korábbi kutatásainkban kidolgoztunk egy, epehólyag-térfogat (EHT) rutinszerű 
mérésére alkalmas ultrahangos módszert, valamint vizsgáltuk a különböző cholagóg 
készítmények (MgSO4, clanobutin) hatását az epehólyag térfogatára.  

Jelen kísérletünkben egy újabb cholagóg készítmény, a Lipofundin 20% infúzió 
epehólyag (EH) működésére gyakorolt hatását tanulmányoztuk 7 egészséges beagle kutyában. 
Az EHT-t éber állapotban lévő, jobb oldalfekvésben rögzített kutyákban, a kilégzés 
szünetében mértük meg. A térfogat kiszámításához az általunk korábban kidolgozott ’area-
length’ módszert használtuk. A 12 órás éheztetést követően felvettük az EH alaptérfogatát, 
majd a Lipofundin infúzió (2 ml/kg) per os adását követően, 10 perces időközökkel, összesen 
60 percig végeztünk méréseket minden időpontban 4-5 alkalommal. A kapott értékeket 
átlagoltuk. A Lipofundin kifejezett, 44%-os (35,3-57,6%) epehólyag-kontrakciót okozott, 5 
kutyában a beadást követő 30, míg 2 kutyában 40 perccel. A Lipofundin infúzió szájon 
keresztüli adagolása nem okozott semmi mellékhatást. 

Az epehólyag-ürülés (EHÜ) vizsgálatának célja - a haemolyticus eredetű sárgaságos 
esetek kizárását követően - a hepaticus és a post-hepaticus icterus differenciálása, post-
hepaticus icterusban az elzáródás mértékének megállapítása, valamint az esetleges műtéti 
indikáció felállítása. Az 1997 és 2007 közötti időszakot felölelő retrospektív felmérésünkben 
három különböző cholagóg készítményt (clanobutin, MgSO4, Lipofundin) használtunk az 
epehólyag-kontrakció kiváltására. Az epehólyag-ürülését 24 icterusos és 12 haemorrhagias 
enteritises betegnél monitoroztuk. A 24 icterusos kutyában 1997-ben clanobutint (n=3), 1998-
tól MgSO4-t (n=8) vagy Lipofundint (n=13) használtunk. Non-obstruktív icterusos 
betegekben (3/24) a maximális epehólyag kontrakció 43.9% (39.0-46.5%) volt. A biliaris 
obstrukció miatt kialakult icterus eseteiben (21/24) az átlagos EH-összehúzódás 5%-nál 
kisebb volt. Részleges, 13,2%-os (3.1-25%) kontrakciót 8 esetben (8/21) tapasztaltunk a 
cholagóg készítmény adását követően. 13 icterusos kutyában (13/21) - az alkalmazott 
cholagóg készítménytől függetlenül - egyáltalán nem húzódott össze az epehólyag, hanem 
egyértelmű műtéti indikációt jelezve tovább tágult. 

Haemorrhagiás bélgyulladás miatt jelentősen kitelt epehólyagú kutyákban (n=12) is 
végeztünk EHÜ vizsgálatokat, Lipofundint alkalmazva cholagógként. A maximális EH- 
kontrakció 36.3%-os (25.3-46.9%) volt. 

Megállapítottuk, hogy icterusos kutyákban Lipofundin illetve MgSO4 peroralis 
adagolását követően az EH térfogatának változása megbízhatóan mérhető ultrahangos 
módszerrel. Az EHÜ-vizsgálatok eredménye minden esetben megegyezett a későbbiekben 
felállított klinikopatológiai diagnózissal. 
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A BAL PITVAR-KAMRAI BILLENTYŰ ELÉGTELENSÉGÉNEK ELŐFORDULÁSA 
BEAGLE KUTYÁKBAN  

 
Szilvási Viktória1, Vörös Károly1, Manczur Ferenc1, Reiczigel Jenő2, Novák István3, Ingo 
Nolte4, Stephan Hungerbühler4, Guy Tater4, Benedek András5 
 
A kutyák leggyakoribb szívbetegsége az idült endocardiosis, amely az esetek többségében a 
bal-pitvar kamrai billentyű elégtelenségében nyilvánul meg. A kórkép elsősorban a kistestű 
fajták idősebb hímjeiben fordul elő, és a Cavalier King Charles spanielben, valamint a 
tacskóban már igazolták az örökletes eredetet. Mivel korábban ismételten megfigyeltük a 
betegséget a beagle fajtában is, ezért állományfelméréseket végeztünk, tekintettel arra, hogy a 
beagle-t a szakirodalomban nem említik a betegségre hajlamos fajták között. 
 
A kutatáshoz klinikailag egészséges beagle állományok 17 hónapnál idősebb egyedeit 
választottuk, tekintet nélkül az állatok ivarára. Összesen 55 kifejlett beagle kutyán került sor 
fizikális klinikai vizsgálatra, majd ezt követően echokardiográfiás és EKG-vizsgálatokra, 
különös tekintettel az esetleges szívzörejek, illetve ritmuszavarok felismerésére. A statisztikai 
elemzésekhez az „R” programot használtuk.  
 
A fizikális vizsgálat során valamennyi kutya klinikailag egészségesnek bizonyult, és nem 
mutatott szívelégtelenségre utaló tüneteket. Az 55 kutyából 12-ben (22%-ban) észleltünk I-
III/VI-os erősségű, holosystolés szívzörejt a mitralis billentyű szájadéka felett. Ezekben az 
egyedekben enyhe vagy közepes fokú mitralis insufficientiára, illetve billentyű körüli 
turbulenciára utaló eltéréseket tapasztaltunk a szív ultrahangvizsgálata során, egyéb 
morfológiai rendellenességek nélkül. A bal pitvar-kamrai billentyű elváltozására utaló 
leleteket adó kutyák átlagéletkora 91.8±24.6 hónap (SE=7.1 hónap), és a negatív 
szívvizsgálati lelettel bíró állatok 68±34.6 hónap (SE=5.3 hónap) átlagéletkora között 
statisztikailag szignifikáns különbség adódott (p=0.0127). A kan egyedeknek 29%-a, míg a 
szukáknak csupán 15%-a volt pozitív a mitralis insufficientia tekintetében. Az ivari 
előfordulási arány szempontjából ez a különbség nem szignifikáns (p=0.3290), ami 
feltehetően a viszonylag kis egyedszámból adódik. 
 
Eredményeink szerint a beagle fajta idősebb egyedeiben is meglehetősen gyakran fordul elő a 
mitralis insufficientia, amelynek hátterében idült endocardiosis állhat. A további kutatásainkat 
nagyobb egyedszámra kiterjedően kívánjuk folytatni, az állomány valamennyi kifejlett 
egyedét megvizsgálva. A betegség esetleges genetikai hátterének kutatása indokoltnak tűnik a 
beagle fajtában is. 
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AZ ELESÉGALLERGIA MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSA KUTYÁKBAN 
 
Tarpataki Noémi, Nagy Tímea 
 
Bevezetés: Napjainkban egyre több kutya esetében állapítanak meg eleségallergiát, mely az 
allergiás megbetegedések egyik formája. Becslések szerint a kutyák és a macskák 
bőrbetegségeinek 1%-át, a kutyák allergiás bőrbetegségeinek pedig 10%-át teszi ki. Az 
eleségallergia etiológiája még nem teljesen ismert. A diagnózis bonyolult, időigényes és 
költséges folyamat, mert a rendelkezésre álló diagnosztikai tesztekkel nem lehet megbízható 
eredményekhez jutni.  
 
Cél: Dolgozatunk célja a vizsgált beteganyag révén az eleségallergia hazai előfordulásának 
felmérése, klinikumának, jellegzetességeinek közelebbi megismerése. 
 
Módszer: A felmérés során az eliminációs diéta hatására, valamint az elvégzett pozitív 
eredményű provokációs diéta, és/vagy allergia szerológia, és/vagy a hosszú távú (fél-1 éves) 
monodiéta nyújtotta tünetmentesség alapján 84 állatból 39 esetében (46%) igazolódott be az 
eleségallergia gyanúja. Ez a 39 kutya fél-egy évvel a diagnózis felállítása után is önálló diétás 
gyógykezeléssel tünetmentesnek bizonyult.  
 
Eredmények: A west highland white terrierek és a magyar vizslák relatív gyakorisága nagy 
volt a betegek között. A tünetek az esetek 51%-ában 1 éves kor alatt jelentkeztek először. A 
betegség klinikai tüneteiben szezonalitás nem volt tapasztalható, és ivar szerinti 
prediszpozíció sem volt jellemző. Az állatok 97%-a idült pruritussal járó bőrbetegségben 
szenvedett. Az esetek 31%-ában mutatkoztak gastrointestinalis tünetek, és ugyanilyen 
gyakorisággal volt megállapítható külső hallójárat-gyulladás, visszatérő vagy állandó 
tünetként. A kiegészítő vizsgálatok az állatok 36%-ában Staphylococcus intermedius okozta 
másodlagos felületi gennyes bőrgyulladást, 3%-ában pedig Malassezia pachydermatis gomba 
okozta felülfertőzöttséget igazoltak. A megvonásos diéta segítségével 89%-ban 
tünetmentességet vagy javulást értünk el, 10%-ban pedig a panaszok megmaradtak, de 
enyhültek. Végül az esetek 72%-ában derültek ki az eleségallergiát okozó allergének, 
provokáció vagy allergia szerológia segítségével. A leggyakoribb allergénnek egyértelműen a 
csirkehús (75%) bizonyult, hozzá képest a marhahús csak az esetek 32%-ban fordult elő. A 
kutyák 25%-a egyféle eredetű fehérjére, 75%-a pedig többféle eredetű fehérjére volt allergiás. 
Az egyes allergének között keresztreakció nem volt egyértelműen igazolható. A bizonyítottan 
eleségallergiás állatok egynegyede a csirkére és a marhahúsra is érzékenyen reagált. Azok az 
állatok, amelyek csirkehúsra voltak allergiásak, jellemzően a pulykahúsra is allergiás 
tünetekkel reagáltak. A tejre allergiás állatok szignifikánsan a tojásra illetve a sertéshúsra is 
érzékenyek voltak, valamint tüneteik kialakulásában az allergiás szezonnak szignifikánsan 
meghatározó szerepe volt. 
 
Következtetés: Az eredmények közötti összefüggések elemzése során a fajtára, a korra, a 
tartásmódra, a szezonalitásra, a tünetekre és az allergénekre vonatkozóan újszerű és értékes 
információkhoz jutottunk, amely Magyarországon –tudomásunk szerint- első ilyen típusú 
felmérés. 
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PANCYTOKERATINNAL VÉGZETT IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK  
VADÁSZGÖRÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ DAGANATOKBAN 
 
Oppe Nikoletta, Gál János, Rusvai Miklós, Jakab Csaba 
 
Vadászgörényben (Mustela putorius furo) eddig számos daganattípus pontos szövettani 
tipizálására használtak már immunhisztokémiai eljárást. A pancytokeratint, a szakirodalmi 
adatok alapján, eddig még csak néhány esetben alkalmazták a vadászgörényekből 
származó tumoros elváltozások identifikálására.  
 
Korábbi tanulmányunkban a vadászgörények különböző, elváltozásmentes szerveiben 
végeztünk anti-pancytokeratin alapú immunhisztokémiai vizsgálatokat. Jelen morfológiai 
tanulmányunkban, különböző korú és ivarú, onkológiai beteg görényből sebészileg 
eltávolított daganatot vizsgáltunk meg anti-pancytokeratin (AE1/AE3), monoklonális 
antitest segítségével. A munkánk során 20 különböző daganatban teszteltük az epithelialis 
markert. A mintákat 8%-os pufferolt formaldehid-oldatban konzerváltuk, 24 órán át 
szobahőmérsékleten.  
 
A vizsgálat során a 15 nőstény és az 5 hím egyedből származó tumor pancytokeratin 
reaktivitását elemeztük. A tanulmányba szereplő állatok életkora 5-10 év között volt. 
Tizenkét minta származott a bőrből, 2 minta a bűzmirigyből, 3 petefészek, 2 mellékvese 
és egy prosztata eredetű volt. A bőrből származó mintákban az alábbi daganattípusokat 
találtuk: 5 faggyúmirigy epithelioma, 1 faggyúmirigy carcinoma, 1 mastocytoma, 2 
carcinoma planocellulare, 1 papilloma, 1 basosquamosus carcinoma és 1 dermatofibroma. 
A bűzmirigyből kiinduló daganatok malignus vegyes tumornak és adenocarcinomának 
bizonyultak. A petefészek eredetű elváltozások között találtunk adenocarcinomát, 
granulosa sejtes tumort és follicularis theca sejtes daganatot. A mellékvese eredetű 
daganatok corticalis adenomának bizonyultak. 
 
Az előkísérletünk alapján tudjuk, hogy a bőr többrétegű elszarusodó laphámja, az 
emésztőkészülék epithelje, mesothelje és a mirigyhám, a légzőrendszer csillós 
hengerhámja, mirigyhámja, és bronchushám, illetve a petefészek csírahámja intenzív 
pancytokeratin pozitivitást mutat. Ennek alapján feltételezhető, hogy a hámszövetből 
kiinduló daganatok megbízhatóan jelölhetőek a pancytokeratinnal. A kötőszöveti elemek, 
a vér-és nyirokerek endothelsejtjei, a különféle izomsejtek, a lymphoid sejt populáció, az 
idegszövet, a perifériás ideg, a thymus, a hypophisis negatív reakciót adtak. Ezekből a 
szövettípusokból kiinduló daganatok azonosítására tehát nem alkalmas. A mellékvese és a 
hasnyálmirigy esetén a gyenge pozitivitás miatt egyéb markerek beválogatására van 
szükség.  
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SzIE ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék                                        Klinikumok   
 
CLAUDIN-5 POZITÍV MUCIN TERMELŐ CHOLANGIOCELLULARIS CARCINOMA 
LIBÁK MÁJÁBAN 

 
Jakab Csaba, Oppe Nikoletta, Rusvai Miklós 
 

 
Bevezetés: A primaer malignus májbeli daganatok két fő csoportját a cholangiocellularis 
(epeúti) carcinomák és a hepatocellularis (májsejt eredetű) carcinomák képviselik. Patológiai 
diagnózisuk részben haematoxilinnal és eosinnal (HE) festett kórszövettani metszetek és 
részben immunhisztokémiai vizsgálatokkal (IH) kivitelezhető.   
 
Cél: Tanulmányunk során célul tűztük ki, hogy a kutya, macska, ló és ember intact és 
daganatos szöveteiben immunreaktivitást adó anti-claudin-5 ellenanyagot, libákból származó 
cholangiocarcinomákon is teszteljük. 
 
Módszer: A munkánk során egy hazai liba állományból származó, 25 elhullott állatban 
észleltünk elsődleges rosszindulatú tumoros elváltozást. A daganatos mintákat 8 %-os 
pufferolt formaldehid-oldatban konzerváltuk szobahőmérsékleten 24 órán át, majd szövet 
előkészítés után konvencionális parafinos blokkot készítettünk, amelyekből 3-4 µm-es HE 
metszeteket állítottunk elő. A klasszikus eljárást streptavidin-biotin alapú, anti-claudin-5 
antitesttel végzett IH vizsgálatokkal egészítettük ki. 
 
Eredmény: Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a humanizált-anti-claudin-5 ellenanyag 
intenzív immunreaktivitást adott mind az elváltozásmentes biliaris epitheliumban, illetve a 
mucin termelő primer biliaris carcinomákban.  
 
Következtetés: Az anti-claudin-5 ellenanyag alkalmas a libák epeúti proliferativ, daganatos 
elváltozásainak patológiai diagnózisára. 
 
Köszönetnyilvánítás: A kutatási munka anyagi hátterét a 2011-es évben elnyert NKB pályázat 
biztosította. 
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SzIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék1 

SzIE ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék2   Gyógyszertan 
 
HOGYAN BEFOLYÁSOLJA AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS A PROBIOTIKUMOKKAL 
TÖRTÉNŐ KEZELÉS A SERTÉS BÉLHÁMSEJTEK AKTIVITÁSÁT? 
 
Pásztiné Gere Erzsébet1, Szekér Krisztina1, Csibrikné Németh Edina1, Csizinszky Rita1, Jakab 
Csaba2, Farkas Orsolya1 és Gálfi Péter1  
 
 
Az antioxidáns rendszer ellensúlyozó kapacitásának kimerülése a reaktív oxigén speciesek 
szervezetben történő többlet termelődésének következtében oxidatív stresszt idéz elő. A 
bélcsatornában az oxidatív stressz – közvetlen sejtkárosító hatásán túl – a gyulladáskeltő 
citokinek termelését váltja ki a bélhámsejtekben, és lipid-peroxidációt idéz elő biológiai 
membránokban. 
 
Kutatási munkánk célja egy olyan in vitro rendszer létrehozása volt, amely a bélgyulladást 
előidéző, kísérleti körülmények között hidrogén-peroxid kezeléssel kiváltott, akut vagy 
krónikus oxidatív ingerek modellezésére valamint a védő hatású vegyületek tesztelésére 
alkalmazható. Vizsgálataink arra irányultak, hogy a probiotikumok sejtmentes felülúszója 
hogyan befolyásolja a bélhámsejtek oxidatív stresszre adott válaszát, és képes-e megvédeni 
azokat a károsodásoktól. Célunk volt továbbá, hogy a bakteriális felülúszóból olyan aktív 
komponenseket azonosítsunk, amelyek szerepet játszhatnak a védőhatásban. 
 
Az akut oxidatív stressz és a probiotikumok hatásának vizsgálatához kollagénnel bevont 
poliészter membrán inzerten tenyésztett, újszülött sertés jejunum eredetű IPEC-J2 sejtvonalat 
alkalmaztunk. A peroxiddal kezelt IPEC-J2 sejtekben a gyulladásos citokinek (IL-8 és TNF-
α) és a védő hatású hősokk fehérje 70 (Hsp 70) relatív génexpresszióját kvantitatív real-time 
PCR-rel határoztuk meg a probiotikus baktériumtörzsek (Lactobacillus plantarum 2142, 
Lactobacillus casei Shirota, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, Bacillus 
amyloliquefaciens CECT 5940, Enterococcus faecium CECT 4515) felülúszójának (SMSz), 
valamint tejsav hozzáadását követően. O-dianizidin festékképzési módszeren alapuló méréssel 
vizsgáltuk az általunk használt probiotikum SMSz-ek és a hidrogén-peroxid közötti kémiai 
interakció jelenlétét. 
 
A Lactobacillus plantarum 2142 SMSz hatékonyan csökkentette a az IL-8 és a TNF-α szintjét 
illetve növelte a Hsp70 génexpresszióját. Kimutattuk, hogy a gyulladáscsökkentő hatás alapja 
nem a felülúszó és a hidrogén-peroxid közötti kölcsönhatás. Eredményeink szerint a 
Lactobacillus plantarum 2142 által termelt tejsav (racém, L-és D- tejsav) nem csökkentette 
szignifikánsan a gyulladásos citokinek expresszióját. Fehérjeanalitikai módszerek 
segítségével sikerült kimutatni a Lactobacillus plantarum 2142 által termelt eltérő 
molekulasúlyú fehérje jellegű anyagok jelenlétét, amelyeknek szerepe lehet a 
gyulladáscsökkentő hatás kifejtésében. További kutatási munkánk célja a probiotikumok által 
termelt aktív komponensek izolálása és szerkezetanalitikai vizsgálata valamint az oxidatív 
sejtkárosodások kivédésének hátterében lezajló gyulladáscsökkentő folyamatok 
feltérképezése. 
 
Köszönetnyilvánítás: A kutatási munka anyagi hátterét a 76133 számú OTKA és a 15985 
számú NKB pályázat biztosította. 
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SzIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék1    Gyógyszertan 

SzIE ÁOTK Élettani és Biokémiai Tanszék2        
 
A TAKARMÁNYBAN ADOTT NÁTRIUM-N-BUTIRÁT HATÁSA AZ 
ERYTHROMYCIN FARMAKOKINETIKÁJÁRA HÁZITYÚKBAN   
 
Nagy Gábor1, Csikó György1, Mátis Gábor2, Neogrády Zsuzsa2, Gálfi Péter1 
 
 
A nátrium-n-butirátot (butirát) világszerte alkalmazzák hozamfokozóként a sertés és 
baromfiágazatban. A májsejtben a nem metabolizálódott butirát fontos epigenetikus faktor, s 
mint ilyen, számos gén expresszióját befolyásolja. Korábban az in vitro és in vivo modell 
vizsgáltok eredménye alapján megállapítottuk, hogy a butirát hatást gyakorol a gyógyszerek 
lebontását végző citokrom-P450 (CYP450) enzimek génexpressziójára, továbbá fokozza a 
primer csirke májsejt tenyészetben az erythromycin eliminációját a tápfolyadékból. Ezért azt 
feltételeztük, hogy a butirát takarmányban történő alkalmazását követően metabolikus 
gyógyszer-interakció jöhet létre. Ennek igazolására farmakokinetikai kísérletet végeztünk az 
erythromycinnel, butiráttal előtakarmányozott csirkékben. 
 
Vizsgálatunkba 20, klinikailag egészséges, kifejlett Arbor acres fajtájú brojlert vontunk be. A 
vegyes ivarú állományt napos kortól gyógyszermentes táppal neveltük. 10 állat esetében a 
takarmányba 6 héten át kevertünk Na-n-butirátot 1,5 g/kg mennyiségben, a további egyedeket 
(10 csirke, kontroll csoport) butirát mentes takarmányon tartottuk. A nevelési időszak végén 
mindkét 10 fős csoport egyedeit egy alkalommal kezeltük az erythromycin 30 mg/ttkg im. 
adagjával. A beadás előtt minden egyedtől kontroll vérmintát vettünk, majd a kezelés után 
eltelt 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 8 és 12 óra elteltével további egyedi plazmamintákat gyűjtöttünk. A 
mintákat a feldolgozásig -80oC-on tároltuk. Az erythromycin meghatározását a házityúkok 
vérplazma mintáiból nagyhatékonyságú folyadék- kromatográfiás (HPLC) módszerrel 
végeztük, származékképzéssel egybekötött fluoreszcens detektálás alkalmazásával. 
Vizsgálatainkhoz fluorenilmetil-kloroformiát származékképző szert alkalmaztunk. A minták 
előkészítése során folyadék-folyadék extrakcióval nyertük ki a hatóanyagot a vérplazmából. A 
mérésekhez un. fordított fázisú folyadékkromatográfiás rendszert alkalmaztunk, C18 típusú 
állófázissal és fluoreszcens detektálással (gerjesztési és kibocsátási hullámhosszak: 260, ill. 
315 nm). A módszer kidolgozása után, valamint annak rutinszerű alkalmazás előtt a módszert 
néhány paraméter (specificitás, linearitás, visszanyerés, reprodukálhatóság, kimutatási határ) 
vizsgálatával validáltuk. Ezt követően végeztük el az erythromycin HPLC-s meghatározását a 
házityúk plazma mintákból.  
 
A HPLC mérések során kapott erythromycin vérplazma koncentráció értékekkel 
farmakokinetikai elemzést végzünk. Összehasonlítjuk a butiráttal kezelt és nem kezelt 
egyedek fontosabb farmakokinetikai átlagértékeit (pl. Cmax, tmax, felezési idők, AUC, Vd). 
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MTA Kémiai Kutatóközpont, Biomolekuláris Kémiai Intézet, Farmakobiokémiai Osztály3 

 
A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT MÁJ CITOKRÓM P450 

IZOENZIMEK AKTIVITÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
BROJLERCSIRKÉBEN ÉS PATKÁNYBAN 
 
Mátis Gábor1, Csikó György2, Kulcsár Anna1, Kenéz Ákos1, Jemnitz Katalin3, Veres 
Zsuzsanna3, Szabó Mónika3 és Neogrády Zsuzsanna1 
 
A takarmánykiegészítőként adott butirát a gastrointestinalis hámsejtekre és a bélflórára 
gyakorolt sokrétű hatásai mellett epigenetikus tulajdonságai, így a hiszton-deacetiláz enzim 
gátlása és a DNS-metiláció fokozása révén megváltoztathatja bizonyos gének expresszióját. A 
bélcsatornából felszívódó és a portalis keringéssel a májba jutó butirát befolyásolhatja a 
xenobiotikumok lebontásában kulcsszerepet játszó mikroszómális citokróm P450 (CYP) 
monooxigenáz enzimrendszer működését, ami közvetlen élelmiszer-biztonsági jelentőséggel 
bír. Munkánk során célul tűztük ki, hogy in vivo vizsgáljuk a takarmánykiegészítőként adott 
butirát CYP-aktivitásra kifejtett hatását a célállatnak számító brojlercsirkében és a 
monogastricus emlős modellállatként szolgáló patkányban. 
 
A kísérlethez harminc, vegyes ivarú Bábolna Tetra naposcsibét, valamint harminc, öthetes, 
választás utáni hímivarú Wistar patkányt használtunk. A csirkeetetési kísérletben tíz állatot 
napos koruktól starter brojlertáppal etettünk, míg tíz csirke takarmányához Na-n-butirátot 
adagoltunk 1,5 g/takarmány-kg dózisban. Ehhez hasonlóan tíz patkányt kontroll 
rágcsálótáppal etettünk, míg tíz állat takarmányát Na-n-butiráttal egészítettük ki, a csirke 
kísérlettel megegyező koncentrációban. Pozitív kontrollként mindkét faj esetén 10-10 állatot 
fenobarbitállal kezeltünk ip. 80 mg/ttkg adagban a kísérlet befejezését megelőző öt napon 
keresztül. A 21 napos etetési periódus végén az állatok eutanáziáját követően a májat 
fiziológiás sóoldattal mostuk át a v. portae-n keresztül, majd a máj eltávolítása után 
differenciáló centrifugálással izoláltuk a mikroszóma frakciót. A CYP2B izoenzim aktivitását 
aminopirin-N-demetilációs teszttel vizsgáltuk, amelynek során a keletkező formaldehid 
mennyiségét Nash módszerével mértük, majd meghatároztuk az enzimaktivitásra jellemző KM 
és Vmax értékét. A CYP3A izoenzim vizsgálatának céljából a tesztoszteron-6β-hidroxiláció 
során keletkező metabolitok mennyiségét HPLC módszer segítségével mértük. 
 
Eredményeink azt mutatják, hogy várakozásainknak megfelelően a fenobarbitál mindkét 
vizsgált állatfajban szignifikánsan (p<0,05) fokozta mind a CYP2B, mind a CYP3A izoenzim 
aktivitását. A takarmánykiegészítőként adott butirát viszont a vizsgált izoenzimek aktivitását 
sem a csirke, sem a patkány esetében nem befolyásolta szignifikáns mértékben. 
 
In vitro vizsgálatok során igazolódott, hogy a butirát csirke primer májsejttenyészeten egyes 
CYP enzimek génexpresszióját módosítja. Ezzel szemben a 1,5 g/takarmány-kg 
koncentrációban takarmánykiegészítőként adott butirát az általunk vizsgált CYP enzimek 
aktivitására nem fejtett ki módosító hatást. Annak eldöntésére, hogy a butirát az általunk is 
alkalmazott koncentrációban biztonsággal adagolható-e brojlercsirkék és monogastricus 
emlősök takarmányához, más CYP enzimek, illetve a CYP enzimrendszer segítségével 
metabolizálódó vegyületek (pl. eritromicin) farmakokinetikájának vizsgálata szükséges. 
 
A kutatómunkát az NKB 15962. pályázat támogatásával végeztük. 
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A GENTAMICIN PERMEÁCIÓJA ÖNMAGÁBAN ÉS 1% DMSO JELENLÉTÉBEN 
IPEC-J2 EGYRÉTEGŰ SEJTTENYÉSZETEN 
 
Jerzsele Ákos1, Szekér Krisztina1, Csizinszky Rita1, Nagy Gábor1, Pásztiné Dr. Gere 
Erzsébet1, Gálfi Péter1, Jakab Csaba2, Gyetvai Béla3 

 
A gentamicin igen hatékony aminoglikozid antibiotikum, amelyet mind a humán, mind az 
állatorvosi gyakorlatban gyakran alkalmaznak. Transzcellulárisan gyakorlatilag nem penetrál, 
mivel viszonylag nagy molekulatömegű és kifejezetten poláris természetű, paracellulárisan 
azonban átjuthat a sejtrétegen. A DMSO-t gyakorta alkalmazzák különböző 
gyógyszerkészítményekben, egyes lipofil hatóanyagok oldhatóságának fokozására gentamicin 
jelenlétében is. Így a gentamicin paracellularis átjutását a dimetil-szulfoxid (DMSO) 
befolyásolhatja, ha a tight junctionok integritását megváltoztatja.  
Kísérletünk célja a gentamicin permeációjának tanulmányozása volt egyrétegű IPEC-J2 
sejttenyészeten. Vizsgáltuk továbbá az IPEC-J2 sejttenyészet tight junction kapcsolatainak 
épségét és funkcionális meglétét transzepithelialis rezisztencia (TER) méréssel és 
immunhisztokémiai festéssel. 
 
Kísérleteinket teljesen polarizálódott, (TER > 8000 Ohmxcm2) inzerten tenyésztett IPEC-J2 
sejttenyészeteken végeztük. A sejteket apikálisan kezeltük önmagában 1 mg/ml gentamicin-
szulfáttal, illetve 1 % DMSO-val kiegészített gentamicin-szulfáttal, amelyet a sejtek 
tenyésztésére használt tápfolyadékban oldottunk fel. Az inzert bazolaterális oldalára 
hatóanyag-mentes tápfolyadékot tettünk, majd 0 (kontroll), 1 illetve 6 óra múlva mintát 
vettünk az apikális és bazolaterális tápfolyadékból a gentamicin mennyiségi 
meghatározásához. A vizsgálat kontrolljaként IPEC-J2 sejtréteget nem tartalmazó inzertek 
szolgáltak. A gentamicin-szulfát meghatározását nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 
módszerrel végeztük, Merck LaChrome Elite HPLC-s készülékkel. A meghatározás 
származékképzéssel történt, FMOC reagens segítségével. Kromatográfiás módszerünket a 
hatályos irányelvek alapján validáltuk. Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz a 
sejttenyészeteket 4%-os pufferolt formaldehid oldatban rögzítettük. 
 
Eredményeink szerint a gentamicin sem önmagában, sem 1% DMSO jelenlétében nem 
károsította a tight junctiont, és nem csökkentette a TER-értékeket. Mind a claudin-1 és 
claudin-4 tight junction fehérjék, mind az E-cadherin adherens junction fehérje jelentős 
mennyiségben kimutatható volt a 3 hetes, polarizálódott IPEC-J2 sejttenyészetben. A sejt 
nélküli inzerteken végzett vizsgálatunkban 6 óra alatt a gentamicin koncentrációja az apikális 
és a bazolateralis kompartmentben teljesen megegyezett. Az egyrétegű sejttenyészeten végzett 
mérések során azonban a gentamicin sem önmagában, sem 1% DMSO jelenlétében 
gyakorlatilag nem jelent meg a bazolateralis kompartmentben. Kísérletünk igazolja, hogy a 
gentamicin egyrétegű sejttenyészeten gyakorlatilag nem jut át, és a DMSO 1%-os 
koncentrációban nem segíti elő paracellularis transzportját. Kísérletünk eredménye fontos 
információkkal szolgál olyan készítmények kifejlesztésében, ahol DMSO, mint 
gyógyszerészeti segédanyag hozzáadása szükséges, mivel a gentamicin biológiai 
membránokon keresztüli permeációja a mellékhatások miatt nem kívánatos. 
 
A kutatási munka anyagi hátterét részben a 15954 számú NKB pályázat biztosította. 
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Gyógyszertan 

 
KUTYA ÉS MACSKA DERMATITIS, ILLETVE OTITIS EXTERNA ESETEIBŐL 
IZOLÁLT STAPHYLOCOCCUS SPP., STREPTOCOCCUS SPP., TOVÁBBÁ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA TÖRZSEK ÉRZÉKENYSÉGE GENTAMICINRE, 
MARBOFLOXACINRA, VALAMINT EZEK KOMBINÁCIÓJÁRA 
 
Jerzsele Ákos1, Bognár Tímea2, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla3 

 
Az antibiotikumok széleskörű alkalmazása következtében világszerte terjed a bakteriális 
rezisztencia, amely komoly problémákat vet fel a humán és állatorvosi gyakorlatban. 
Kutyáknál és macskáknál gyakran diagnosztizált betegségek az otitis externa és a pyoderma, 
amelyek nemegyszer hosszú távú antibakteriális kezelést igényelnek. Ennek során nagy 
eséllyel alakul ki rezisztencia a kórokozókban, amelyet többek között a különböző 
antibiotikumok kombinációban való alkalmazásával csökkenthetünk. A fenti kórképek 
általában összetett kóroktanúak, a kitenyésztett baktériumok legtöbbször a Staphylococcus, a 
Streptococcus, valamint a Pseudomonas genusból kerülnek ki. 
 
Tanulmányunkban két gyakran alkalmazott antibakteriális szer, a gentamicin és a 
marbofloxacin, valamint ezek kombinációinak in vitro aktivitását vizsgáltuk Staphylococcus 
intermedius és Staphylococcus aureus, Streptococcus canis valamint Pseudomonas 
aeruginosa törzseken. Munkánk során, Magyarországon gyűjtött, kutya és macska fülből, 
illetve bőrről izolált törzseket használtunk fel, 129 S. intermedius törzset – ebből 110 kutyából 
és 19 macskából származott –, kettő kutya és 4 macska eredetű S. aureus, 38 kutya eredetű és 
5 macska eredetű S. canis mintát, továbbá 56 P. aeruginosa törzset, amelyből 52 kutyából és 
4 macskából származott. A MIC-értékek meghatározásához mikrodilúciós módszert 
alkalmaztunk a CLSI ajánlásának megfelelően. Gentamicin esetében a MIC50 értékek 0,125 
µg/ml és 16 µg/ml, míg a MIC90 értékek 1-16 µg/ml között mozogtak. Ezen értékek 
marbofloxacin vizsgálatakor 0,125-2 µg/ml, valamint 0,25-8 µg/ml voltak. Mindkét 
antibakteriális szerrel szemben a legérzékenyebbnek a Staphylococcus törzsek mutatkoztak. A 
két hatóanyag interakciója természetének igazolására a FIC (fractional inhibitory 
concentration, frakcionált gátló koncentráció) indexeket is kiszámítottuk. 
 
Eredményeink alapján a marbofloxacin-gentamicin kombinációja in vitro hatásosnak 
bizonyult otitis externa, illetve dermatitis esetekből izolált kórokozók, kiemelten a P. 
aeruginosa ellen. A kombináció esetében nőtt az érzékeny, és csökkent a mérsékelten 
érzékeny és rezisztens P. aeruginosa törzsek aránya a két szer önálló alkalmazásához képest.  
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A méhmérgezések a növénytermesztés során alkalmazott növényvédő szeres kezelés 
következtében gyakran fordulnak elő. Méhmérgezési eseteket az 1970-es 80-as években 
különösen nagy számban diagnosztizáltunk. A mezőgazdaságban bekövetkezett változások 
nyomán a méhmérgezések száma jelentősen csökkent, azonban napjainkban is rendszeresen 
találkozunk velük. Szakemberek becslése szerint az évi méhelhullások kb. 10 %-át – évente 
változó mértékben – a méhmérgezések teszik ki. 
 
Az elmúlt öt évben 151 esetben állapítottunk meg növényvédő szer okozta méhmérgezést. A 
hirtelen fellépő, tömeges méhelhullás méhmérgezés gyanúját keltette. A kaptárakban és azok 
környékén, vagy távolabbi környezetében nagy számban megfigyelhető röpképtelen, 
szipókáját kinyújtó, remegő, reszkető, illetve elhulláskor terpesztett szárnyú méhek ezt a 
gyanút megerősítették. A méhmérgezés gyanúját fokozta, amikor a közelbe települt 
méhészetekben is jelentkezett azonos tünetek között fellépő tömeges méhelhullás, illetve az is 
megállapítható volt, hogy a méhek röptávolságán belül növényvédő szeres kezelés történt az 
elhullást megelőző néhány napon belül.  
 
A vizsgált időszakban 222 méhminta és 129 növényminta toxikológiai vizsgálatát végeztük 
el. A gázkromatográffal (GC) és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográffal (HPLC) végzett 
analitikai vizsgálatokhoz a mintákat a következő módon készítettük elő. Az acetonitriles 
kivonatot a zsírok és viaszok kifagyasztására egy éjszakára mélyhűtőbe helyeztük, majd 
centrifugáltuk. A felülúszót C18-PSA-val (méhminták) vagy aktívszenet is tartalmazó PSA-val 
(Primer-Secunder-Amin) (növényminták) összeráztuk és lecentrifugáltuk. Szerves foszforsav-
észterek, szintetikus piretroidok és fipronil meghatározására gázkromatográfiás analízist 
végeztünk. Az analitikai elemzést 30 m hosszúságú, 0,32 mm átmérőjű, 0,25 µm 
filmvastagságú PE-35 MS típusú kapilláris oszlopon az adott komponensek elválasztására 
optimalizált hőmérsékletprogrammal hajtottuk végre. A szerves foszforsav-észtereket NPD 
(nitrogén-foszfor) és MSD (tömegszelektív) detektorokon, a szintetikus piretroidokat és a 
fipronilt MSD-on detektáltuk. MSD detektor alkalmazásakor a detektort SCAN és SIM 
üzemmódban működtettük. A neonikotinoidokat HPLC-vel határoztuk meg. A növényvédő 
szerek minőségi azonosítását a megfelelő növényvédő szer standard retenciós ideje, tömeg- és 
UV-spektruma alapján végeztük. A mennyiségi analízis külső kalibrációs módszerrel történt. 
A fertőző betegségeket minden alkalommal kizártuk. 
 
A méhmintákban négyféle szerves foszforsav-észtert, hatféle szintetikus piretroidot, a fenil-
pirazol csoportba tartozó fipronilt és a neonikotinoidok közé sorolt tiametoxamot határoztuk 
meg. A mérgezéseket a leggyakrabban a szerves foszforsav-észterek közé tartozó klórpirifosz 
és dimetoát, a szintetikus piretroidok csoportjába sorolt lambda-cihalotrin és a fenil-pirazol 
csoportba tartozó fipronil okozta. Az azonos hatóanyag kimutatása a méh- és 
növénymintákból megerősíti a permetezés és méhmérgezés közötti ok-okozati összefüggést. 
  
A méhek növényvédő szer okozta mérgezései jelentős, közvetlen és közvetett károkozással 
járnak, melyek a növényvédő szer felhasználás előírásainak a maradéktalan betartásával 
jelentősen csökkenthetőek lennének. 
 


