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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 
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Élettan tanterem Dr. Bartha Tibor 
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Élettan tanterem 
 
 
 

Dr. Brydl Endre 
Dr. Kovács Melinda 
Dr Szabó József 

Dr. Bersényi András 
 
 

Dr. Fekete Sándor 
Dr. Jakab László 
Dr. Ózsvári László 
Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László 

Virológia,  
Immunológia,  
 
 
 
 
Bakteriológia 

 I. 17. kedd  
    8.30-tól 
 
 
 
 
    13-tól 

Élettan tanterem Dr. Benkő Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Tuboly Tamás 
 
 
 
Dr. Bernáth Sándor 
Dr. Fodor László 
Dr. Varga János 
 

Dr. Pálfi Vilmos 
 
 
 
 
 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 

Dr. Bakonyi Tamás 
Dr. Dán Ádám, 
Dr. HornyákÁkos,   
Dr. Pénzes Zoltán 
Dr. Rusvai Miklós, Dr. Soós Tibor 
 
Dr. Hajtós István  
Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László 
Dr. Nagy Béla 
Dr.Tenk Miklós, Dr. Tóth István 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 18. szerda 
8.30-tól 

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

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

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 

I. 19. csütörtök 
8.30-tól 

Belgyógyászat 
tanterem 

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

Dr. Jerzsele Ákos 
Dr. Sterczer Ágnes 

Dr. Hevesi Ákos 
Dr. Sályi Gábor 
Dr. Vajdovich Péter 
Dr. Zöldág László 
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MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete    Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
 
 
 
DATA COLLECTED ON THE ACTINOSPOREAN STAGES OF FISH-PARASITIC 
MYXOSPOREANS IN ANNELID ALTERNATIVE HOSTS IN LAKE BALATON & KIS 
BALATON RESERVOIR IN 2011 
 
 
Hafiz Borkhanuddin, Györgyi Ostoros, Kálmán Molnár, Csaba Székely 
 
 
 Previous research on the actinospores of fishes in Lake Balaton recorded a total of 13 
morphologically distinct actinospore types (5 triactinomyxons, 3 echinactinomyxons and 5 
aurantiactinomyxons - unpublished data of Kelemen et al. 2008, 2009 and Székely et al. 
2010). In a renewed research, from April 2011 to September 2011, nine types of actinospores 
(3 triactinomyxons, 4 aurantiactinomyxons, 1 echinactinomyxons, 1 raabeia) of parasitic 
myxozoans from the Lake Balaton has been collected and distinguished exclusively by 
morphological features. Current research also added up another 2 possible new types of 
actinospores from the Lake Balaton to the previous collections. Hence, these records shows 
that, diversity of the actinospores from this important lake are likely significant.  
 Actinospores were collected from the infected oligochaetes, which were first isolated 
in a “cell-well plate”. 145 branchiura worms, Branchiura sowerbyi, were collected from Kis-
Balaton and the mouth of Zala River connecting to Lake Balaton. Other oligochaetes were 
sampled at different regions of the Lake Balaton. A total of 3528 individuals of oligochaetes 
were isolated and undergo routine examination during study time. The majority of the so-
called “large sized” oligochaete species collected was Isochaetides michaelseni, while the 
“small sized” oligochaetes were Nais sp., Dero sp. However, up to this time, only the I. 
michaelseni were infected and released the actinospores. An intensive monitoring was also 
conducted onto the “small oligochaetes” to determine the feasibility of these worms for 
actinospore infections. Besides isolation work, routine observations were conducted to 
monitor the length of time intervals to produce new spores clutch by the infected 
oligochaetes, as well as the number of spores released at each interval was followed. 
Triactinomyxon (TAM) type actinospores showed the highest prevalence, and of them TAMs 
of Myxobolus pseudodispar were the most aboundant at isolations. 
 Apart from these works long termed molecular biological studies were initiated both 
on actinospores collected and myxospores of the most important fishes. DNA characterization 
of the isolated actinospores will be determined as part of the objectives of this study 
framework eventually. Completed sequences of the both actinospores and myxospores stages 
in the future might paired up identical spores of the same species, thus completing new life 
cycle of the myxozoans from Lake Balaton and Kis Balaton Reservoir. However, this early 
documentation of actinospores stages from this biotope may encourage future research to 
improve our understanding on their life cycle and ecological structure among many important 
fish species.  
 
 
Acknowledgements: for the financial support of OTKA K 71837 and Malaysian 
Governmental Scholarship.  
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MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete     Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
 
 
A NYÁLKASPÓRÁSOK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB TÍPUSAI 
 
 
Molnár Kálmán, Székely Csaba 
 
 
    Markiw és Wolf 1983-ban írt közleménye óta ismert, hogy a halak gyakori betegségét 
okozó nyálkaspórás (Myxosporea) paraziták fejlődésében két jól elkülönülő szakasz létezik. 
A halakban történő „intrapiscin” szakaszban bonyolult vegetatív és sporogóniás fejlődés után 
myxospórák képződnek, melyek az édesvizekben oligochaetákban (intraoligochaeta szakasz), 
tengeri halakban polychaetákban folytatják fejlődésüket, s azokban a myxospóráktól eltérő 
actinospórákat képeznek. A halakat az actinospórák, az annelidákat a myxospórák fertőzik. 
Vizsgálataink során megfigyeltük, hogy a különböző, halakban és az alternatív gazda 
oligochaetákban lezajló fejlődésnek négy elkülöníthető típusa van. 
    Az első csoportba azok a nyálkaspórás fajok tartoznak, melyeknek spórás stádiumai az év 
különböző szakaszaiban megtalálhatók, azaz szezonalitás fejlődésükben nem észlelhető. 
Ezeknek mind az intraoligochaeta, mind az intrapiscin fejlődési ideje rövid. A gyakoribb 
fajok közül ebbe a csoportba tartozik a porcélősködő Myxobolus feisti és az izomélősködő M. 
pseudodispar faj. 
    A második csoportba sorolt nyálkaspórás fajok fejlődése éppen az ellenkező. Az 
oligochaetákban (tubifex) történő fejlődés itt is rövid, de a halakban, a már júniusban 
kimutatható plasmodium stádiumokban csak a következő év tavaszán (áprilisban) alakulnak 
ki a spórák, azaz a fejlődés időtartama az intraoligochaeta szakasszal együtt egy teljes év. Ezt 
a fejlődést követi néhány gyakori faj, pl. Myxobolus elegans, M. intimus.  
   A harmadik csoportra a bipolaritás jellemző. Az idetartozó fajoknak egy nyárvégi 
spóragenerációja van ivadékhalakban, és egy tavasz generációja anyahalakban a tavaszi ívási 
periódusban. Az ivadék fertőződése az oligochaeta szakasz után az anyák által ürített 
spóráktól történik, míg az anyák fertőződését az ivadékban érlelt spórák szolgáltatják. Ezt a 
fejlődési módot a Thelohanellus nikolskii és Sphaerospora renicola esetében észleltük. 
   A negyedik fejlődési típust a süllő parazitája, a Henneguya creplini esetében figyeltük meg. 
Ennek az élősködőnek a fiatal plasmodiumai már februárban kimutathatók a kopoltyúról, de 
azokban spórák csak a következő év telén fejlődnek ki. Feltételezzük, hogy az 
intraoligochaeta szakasz is hasonlóan hosszú. 
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1 Semmelweis Egyetem Transzplantációs               Parazitológia/bakteriológia 
   és Sebészeti Klinika 
2 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kh., IV.Fertőző 
   Belgyógyászati osztály 
3 Országos Epidemiológiai Központ, Parazitológiai Osztály    
               
 
CRYPTOSPORIDIUM ÉS CAMPYLOBACTER OKOZTA SÚLYOS LEFOLYÁSÚ 
HASMENÉSES KÓRKÉP VESETRANSZPLANTÁLT BETEGBEN 
 
Patonai Attila1, Gács Judit2, Prinz Gyula2, Kucsera István3, Gerlei Zsuzsa1, Wagner László1, 
Chmel Rita1, Földes Katalin1, Török Szilárd1, Toronyi Éva1, Máthé Zsolt1, Görög Dénes1, 
Langer Róbert1  

 
A szerzők sikeres cadaver vesetranszplantációban részesült, a Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika nephrológiai ambulanciáján gondozott 32 éves férfibeteg estét ismertetik, 
aki 13 évvel a veseátültetést követően rapidan induló hasmenés, hányás, láz, étvágytalanság, 
fogyás vezető tüneteivel, került kivizsgálás céljából fertőző belgyógyászati osztályra.  
Felvételét követően exsiccosissal, beszűkülő vesefunkcióval járó jelentős állapotromlását 
észlelték. Az elvégzett laborvizsgálatok, felső panenedoscopia, colonoscopia, mrtg, hasi UH, 
hemocultura és kiterjesztett mikrobiológiai vizsgálatok történtek. Duodenum biopszia 
partialis boholyatrophiát, colonbiopszia a vastagbélhám oedemáját és regeneratióját találta. A 
széklet mikrobiológiai vizsgálata Campylobactert mutatott ki. Az elkezdett clarithromycin és 
azithromycin adását követően állapota azonban nem javult, tünetei persistáltak. A 
továbbiakban ismételt széklet parazitológiai vizsgálatra került sor, mely a Cryptosporidium 
sp.jelenlétét is igazolta.  
Ezt követően sulfamethoxazol/trimetophrim (Sumetrolim 400mg/80mg) napi 2x2 tbl. 
bevezetése, parenteralis folyadékpótlás és immunszupressív kezelésének módosítása (MMF 
reductio, steroid dózisának emelése) után láztalanná vált, állapota javult, tünetei elmúltak, 
vesefunkciója stabilizálódott. 
Vesetranszplantált betegünk állapotát és graftfunkcióját is jelentősen befolyásoló kórkép 
kiváltásában az ismertebb Campylobacter mellett a ritka állatokban és emberben is enteralis 
pathogen, intracellularis protozoon a Cryptosporidium is szerepet játszott. 
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MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet   Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
 
 
HALPARAZITA SPHAEROSPORA FAJOK DNS SZINTŰ VIZSGÁLATA: LEGFRISSEBB 
EREDMÉNYEK 
 
Eszterbauer Edit és Sipos Dóra 
 
 
A hazánkban előforduló Sphaerospora fajokkal (Myxozoa) már foglalkoztunk a korábbi 
években. Akkor a pontyok (Cyprinus carpio) úszóhólyag-gyulladását okozó Sphaerospora 
renicola nyálkaspórás parazitát és az aranyhalból (Carassius auratus auratus) származó, még 
nem azonosított Sphaerospora fajt vizsgáltuk behatóbban. A morfológiai bélyegek alapján 
nem elkülöníthető fajok 18S riboszomális RNS génjének (18S rDNS) vizsgálatával, majd a 
génbankban elérhető nyálkaspórás fajok filogenetikai elemzésével a taxon polifiletikus 
eredetét valószínűsítettük. Ezt követően egy következő projekt keretében, a S. renicola halon 
belüli fejlődésének útvonalát kezdtük el vizsgálni in situ hibridizációval. A fajspecifikus 
próbák tesztelésekor derült fény arra, hogy a korábban S. renicola 18S rDNS-nek hitt DNS 
szekvencia valójában egy, a ponty vesében előforduló nyálkaspórás fajhoz tartozik. A 
szakirodalomban fellelhető és saját tervezésű primerek tucatjaival végzett PCR-rel, majd azt 
követő molekuláris klónozással és DNS szekvenálással végül sikerült a S. renicola 18S 
rDNS-nek először egy 1769 bp hosszú darabját meghatározni.  
 
A Sphaerospora fajokkal végzett munka újabb lendületet akkor kapott, amikor a Benta-patak 
százhalombattai szakaszáról származó ezüstkárász (Carassius gibelio) vesecsatornájában 
intenzív sphaerosporózist sikerült kimutatnunk. A morfológiai alapon nem azonosított faj 
molekuláris vizsgálatának eredményeként extrém hosszú (3393 bp) 18S rDNS-t kaptunk. 
Cseh kutatókkal indult együttműködésünk során az általuk vizsgált aranyhal veséből gyűjtött 
Sphaerospora faj 18S rDNS-e 100%-os azonosságot mutatott az általunk vizsgált mintával. 
Előbbi morfológiai vizsgálata S. angulata-ként azonosította a fajt. A parazita 18S rDNS-ének 
további érdekessége az volt, hogy a többi édesvízi nyálkaspóráshoz képest 1400-1600 
bázispárral hosszabb DNS szekvencia néhány, akár több 100 bp hosszú inzerteket 
tartalmazott. Felmerült a kérdés, hogy ezek a többi Sphaerospora fajnál is megtalálhatóak, 
vagy egyedi esetről van szó? A S. renicola és a szintén pontyparazita, de a vesecsatornák 
helyett a kopoltyún fejlődő S. molnari teljes 18S rDNS-ének azonosítása után a szekvencia 
elemzés hasonló eredményt adott, bár az inzertek hossza fajonként kis mértékben eltért. Ez a 
S. molnari esetében több szempontból is meglepő volt. Kiderült, hogy az amerikai kutatók 
által 2001-ben a génbankba S. molnari-ként (AF378345) benyújtott DNS szekvencia is 
hibásan azonosított, és a korábbi elképzelés, hogy a faj a szöveti élősködő Myxobolus fajok 
közeli rokona, egyértelműen téves. Feltételezhető, hogy a génbankban több olyan DNS 
szekvencia szerepel még Sphaerospora-ként, ami rosszul azonosított vagy kontaminációból 
adódóan egy másik fajhoz tartozik. Bár a genus polifiletikus eredetét hirdető elmélet még 
mindig elfogadott, valószínű, hogy a Sphaerospora fajok rokonsági viszonyai jelentősen 
átrendeződnek majd a hibásan azonosított szekvenciák javításával. 
 
Anyagi támogatás: OTKA K75873 
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Zürichi Egyetem, Állatorvosi Kar, Klinikai Laboratórium, Svájc3 
Ócsai Madárvárta Egyesület4 
Ariadne és Szent Özséb Barlangkutató Egyesület5 
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SzIE ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika11 
IREC (Vadbiológiai Intézet), Ciudad Real, Spanyolország12 
 
MADARAK ÉS KISEMLŐSÖK KÜLSŐ ÉLŐSKÖDŐINEK VIZSGÁLATA EGYES 
VECTOR-BORNE BAKTÉRIUMOK SZEMPONTJÁBÓL 
 
Hornok Sándor1, Csörgő Tibor2, Földvári Gábor1, Marina Meli3, Rigó Krisztina1, Privigyei 
Csaba4, Kovács Richárd5, Kreizinger Zsuzsa6, Gyuranecz Miklós6, Dán Ádám7, Kontschán 
Jenő8, Répási Attila9, Tóth Mária10, Molnár Viktor11, Tánczos Balázs1, Farkas Róbert1, Jose 
de la Fuente12, Regina Hofmann-Lehmann3 
 
Munkánk során ún. vector-borne kórokozók potenciális terjesztőit (kullancsokat, bolhákat, 
atkákat és tetveket) vizsgáltuk, különös tekintettel rezervoárjaik életmódjára. Utóbbiaknak ti. 
két köre szerepelt a vektorminták forrásai között. Egyrészt az ember közelében élő házi ege-
rek és vándorpatkányok mint "helyi rezervoárok", másrészt az életmódjuknál fogva gyorsan, 
ill. gyakran ilyen környezetbe jutó madarak és denevérek, amelyek "berepülő rezervoárként" 
lehetnek fontosak járványtani szempontból. Vérszívó külső élősködőiket DNS-kivonást köve-
tően az Anaplasmataceae, Rickettsiaceae, Mycoplasmataceae és Coxiellaceae családok egyes 
képviselőinek jelenlétére vizsgáltuk, főként valós idejű PCR segítségével. 
A gyűrűzés céljából befogott madarakról egész éven át eltávolítottuk a kullancsokat. A 
tavaszi időszakban mintegy 2200, főleg vonuló madarat néztünk át. A gazdánként legyűjtött 
kullancsok (lárvák, nymphák: 72 pool) túlnyomó többsége Ixodes sp. volt, de három 
Hyalomma marginatum-ot és egy Haemaphysalis concinna-t is találtunk. Ezek analízise 
számos mintában rickettsiák, néhányban Borrelia burgdorferi s.l., és egyben Anaplasma 
phagocytophilum jelenlétét igazolta. 
A Margit-szigeten befogott sünök bolháit gazda egyedenként dolgoztuk fel (134 minta, egy 
kivételével Archaeopsylla erinacei). Kettőben R. helvetica-t, a fennmaradó 132-ben pedig 
más rickettsiák jelenlétét sikerült igazolni. Egy minta Bartonella henselae-t tartalmazott, ill. 
haemotropicus mycoplasmák is előfordultak. 
Házi egerek és vándorpatkányok lépéből kivontuk a DNS-t (54 minta), ugyanígy az e rágcsá-
lókról gyűjtött bolhákból, atkákból és tetvekből (15 minta). Egy rágcsáló mintája R. helvetica-
pozitív volt, kettő pedig borreliákat tartalmazott. Két egérbolha (Leptopsylla segnis) és egy 
atka (Laelaps sp.) minta szintén R. helvetica-pozitív volt; utóbbi A. phagocytophilum-ra is. 
Barlangokban gyűjtött 44 denevérkullancs (Ixodes vespertilionis) és Budapesten talált 
denevérek más ektoparazitáinak vizsgálatát is elvégeztük. Egy-egy kullancsban bartonella-
pozitivitást és Wolbachia-endoszimbionták jelenlétét igazoltuk, továbbá egy bolha 
(Ischnopsyllus hexactenus) R. helvetica-t hordozott. 
 
A még meg nem határozott fajok molekuláris azonosítása folyamatban van. A DNS kivonást 
részben az NKB-15951 belső pályázati forrás támogatásával végeztük. 
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Magánállatorvos, Csurgó2 
Kullancs-közvetítette Betegségek Utrechti Központja (UCTD)3 
IREC (Vadbiológiai Intézet), Ciudad Real, Spanyolország4 
 
KÉRŐDZŐKRŐL ÉS RAGADOZÓKRÓL HAZÁNK DÉLI HATÁRA MENTÉN 
GYŰJTÖTT KULLANCSOK VIZSGÁLATA 
 
Hornok Sándor1, Horváth Gábor2, Michiel Wijnveld3, Tánczos Balázs1, Jose de la Fuente4, 
Frans Jongejan3, Farkas Róbert1 
 
Hazánk Horvátországgal közös határának magyar oldalán, Zala-, Somogy- és Baranya-megye 
déli részén végeztünk kullancsgyűjtést. Vizsgálatunk egyik célja a tőlünk délebbre endémiás, 
kullancs-közvetítette kórokozók és vektoraik előfordulásának felmérése volt. Ezért a minta-
gyűjtést a nyári hónapokban végeztük, amikor a mediterrán elterjedésű (termofil) kullancs-
fajok adultjainak aktivitása legvalószínűbb, s az északabbra is honos kullancsfajok közül 
többnek a szubadultjai megtalálhatók az állatokon. Négy kérődző (juh, kecske, szarvas és őz), 
valamint három ragadozó (pásztor eb, vörös róka, aranysakál) gazdafaj egyedeiről gyűjtöttünk 
kullancsokat. A kullancsok faját részben morfológiai alapon, részben DNS-kivonást követő 
szekvencia-analízissel állapítottuk meg. Két mintacsoportból a reverse line blot hybridisation 
(RLB) módszerrel elvégeztük 40 kórokozó, ill. -csoport szűrését, mivel irodalmi adatok 
szerint hiányosak az ide vonatkozó ismeretek. 
 
Házi és vadon élő kérődzőkről összesen 2271 kullancsot gyűjtöttünk. Mediterrán elterjedésű 
kullancsfajt egyik gazdán sem találtunk. A havi rendszerességgel ugyanazon állományokban 
vizsgált juhok és kecskék vizsgálatából kitűnt, hogy az azonos helyen tartott kecskék között a 
kullancs-fertőzöttség szignifikánsan gyakoribb volt, mint a juhok esetében − valószínűleg az 
előbbiek lombevő életmódjával összefüggésben. Őzeken és kecskéken az Ixodes ricinus és a 
Haemaphysalis concinna lárvái nagy számban fordultak elő, jóllehet a közepes méretű állato-
kat nem tekintik e fejlődési stádium fontos gazdáinak. Érdekes módon az egyik kecskenyáj-
ban gyűjtött Ixodes, Dermacentor és Haemaphysalis lárvák egy része már a gazdán 
megkezdte vedlését, noha háromgazdás kullancsokról van szó. 
 
Extenzív viszonyok között élő házi, ill. vadon élő ragadozókat is összehasonlítottunk a róluk 
eltávolított 348 kullancsegyed faji megoszlása alapján. Mediterrán elterjedésű kullancsfajt e 
gazdákon sem találtunk. Az I. ricinus kutyán és rókán, az I. canisuga rókán és sakálon fordult 
elő, míg a D. reticulatus és a H. concinna fajok mindhárom gazdán. A D. marginatus-t csak 
nymphák képviselték, és a vizsgált időszakban a két Dermacentor-faj e stádiuma kizárólag 
kutyán fordult elő. A szóban forgó ragadozók az I. canisuga és a H. concinna szubadultok 
fontos gazdáinak bizonyultak. Az RLB analízis a D. marginatus nymphákban két fontos 
zoonotikus ágens, és egy állategészségügyi szempontból fontos kórokozó jelenlétét mutatta 
ki. Utóbbit I. canisuga lárvákban is sikerült azonosítani. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem                                                                             Parazitológia 
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar 
Állat-tudományi Intézet 
Állat-egészségtani Intézeti Tanszék 
Mosonmagyaróvár  
 
ELŐSZÖR A HANSÁG GÍMSZARVASAINAK LIPOPTENA CERVI (LINNAEUS, 1758)-
FERTŐZÖTTSÉGÉRŐL 
Egri Borisz, Rigó Eszter 
 
Bevezetés: A szarvas-kullancslégy (Lipoptena cervi) biológiáját és elterjedését  a Hanság 
gímszarvas – állományában még nem vizsgálták. Összefüggésben azzal a ténnyel, hogy e 
parazita hordozhatja a különféle Bartonella-, és Rickettsia- fajokat (Härkönen, 2009, Hornok 
et al. 2011), állat-, és közegészségügyi jelentőséggel egyaránt bír. E parazitafaj elsősorban a 
szarvasféléket parazitálja, melyeken szaporodni is képes, de más fajokon is előfordul.  
Módszer: Vizsgálati anyagaink, mindösszesen 31 terítékre hozott gímszarvasról (12 borjú, 7 
tehén, 12 bika), a Lajta-Hanság Zrt.  Vadászati és Idegenforgalmi Ágazatának 100140-es 
kódszámú vadgazdálkodási területéről , 2010.november 17. és 2011.november 2. között 
időszakból származnak. A mintákat a vadászat utáni terítékre hozatalkor, a hűtőházban 
történő elhelyezés, valamint nyúzás után, a nyakbőrök átvizsgálása során gyűjtöttük be.  
Mindegyik  gímszarvas-egyed esetében a nyak jobboldali tájékának azonos területeiről (bikák 
esetében kb. 1440 cm2, teheneknél kb. 890 cm2 és a borjaknál kb. 620 cm2) a fellehető összes 
Lipoptena cervi-t összegyűjtöttük. A begyüjtött L. cervi példányokat ecetéterrel történő 
altatásuk után 10%-os alkoholban tároltuk. A vizsgálat során a mintákban lévő parazita 
egyedeket megszámoltuk, majd Conrad USB-mikroszkóp (optikai felbontás 1,3 Mpix, fotó: 
1280 x 960 pixel) segítségével elkülönítettük nemek szerint.                        
Eredmény:A vizsgálat idején összegyűjtött 1994 szarvas-kullancslégy prevalenciája 
vadászterületünkön 90,3 %-os volt . A lipoptenák nemi megoszlása: ♀:1113, ♂:881,azaz 
55,8%-a volt nőstény és 44,2%-a hím egyed, így ivararányuk  1:0,79 volt.  A 31 vizsgált 
gímszarvas közül csak 3 egyed volt, amelyen nem fordult elő a vizsgált ektoparazita-faj.  
Következtetés: Szemben Paakonen és munkatársai (2010) adataival  úgy találtuk, hogy a 
legnagyobb fertőzöttségi fokkal a szarvas-borjak bírtak. Az összes mintában a nőstény és hím 
szarvas-kullancslegyek száma megközelítőleg azonosnak volt mondható, azonban a borjaknál 
a nőstények száma jóval meghaladta a hím egyedek darabszámát. A L. cervi 
vadászterületünkön, 90,3 %-os előfordulási gyakoriságával elterjedtnek tekinthető. 
Feltételezzük, hogy az állandó és időszakos vízborítottság valamint a bábok életképessége, 
azaz a szárnyas és kifejlett L. cervi egyedek száma összefüggést mutat. Mivel a  Lipoptena 
cervi bartonellákat és/vagy rickettsiákat is hordozhat, potenciális vektor. Előfordulási 
gyakoriságának csökkentésére ajánlható ivermectin-tartalmú granulátum alkalmazása, 
azonban mivel a vadásztársaságoknak, e szer(ek) alkalmazása túl nagy költséget jelentene, 
kicsi a realitása annak, hogy a közeljövőben alkalmaznák. 
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Bayer Hungaria Kft2 

SzIE ÁOTK, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani  
és Állatorvosi Etológiai Tanszék3 
 
 
KUTYÁK VEKTOROK OKOZTA NÉHÁNY FERTŐZÖTTSÉGÉNEK SZEROLÓGIAI 
VIZSGÁLATA  
 
Farkas Róbert1, Gyurkovszky Mónika1, Lukács Zoltán2, Solymosi Norbert3 

 
 
Eddigi ismeretek alapján tudott, hogy a vektorok terjesztette paraziták közül a Babesia canis 
és a Dirofilaria repens okozta fertőzöttség széles körben előfordul a hazai kutyapopulációban. 
Kevesebb ismerettel rendelkezünk az Ixodes ricinus által terjesztett Borrelia burgdorferi és 
Anaplasma phagocytophilum, valamint az autochton fertőzésként a közelmúltban hazánkban 
is megállapításra került szívférgességet okozó Dirofilaria immitis elterjedtségéről. Az 
állategészségügyi jelentőségükön túl ezek a kórokozók azért is érdemelnek kiemelt figyelmet, 
mert általuk az emberek is fertőződhet.    
 
Az ország 19 megyéjében és Budapesten élő 1010 kutyából történt vérminta gyűjtése a 
társállatokkal foglalkozó állatorvosok közreműködésével. A klinikailag egészséges, 
különböző fajtájú és ivarú állatok egy évesnél idősebbek voltak. A minták centrifugálását 
követően a savókat a vizsgálatig  -20 oC-on tároltuk. A vérvétellel egy időben a legfontosabb 
adatok (fajta, ivar és kor) is rögzítésre kerültek.  A szerológiai vizsgálatot egyszer használatos 
Canine SNAP® 4Dx® Teszttel (IDEXX Laboratories) végeztük. A kapott adatokat R 
statisztikai szoftver segítségével elemeztük. Az életkor és a szeropozitivitás közötti kapcsolat 
értékelése logisztikus regresszióval, a szeropozitivitás és az ivar, a fajta illetve a korosztály 
közötti összefüggés elemzése Fisher-féle egzakt próbával történt.  
 
A többségében (666) fajtatiszta eb átlagos életkora 4,54±3,22 év volt. Közel azonos arányban 
fordultak elő a kanok (450) és a szukák (388), a többi ivartalanított volt. Összesen 127 kutya 
(12,57%, 95% CI:10,67-14,76) legalább egy vizsgált kórokozó kapcsán szeropozitív volt. A 
legtöbb kutya (72) A. phagocytophilum-mal fertőződött (7,13, 95% CI:5,70-8,88). Meglepően 
sok eb (52) mintája adott pozitív reakciót D. immitis esetében (5,15% 95% CI: 3,95-6,69) s 
mindössze 10 állatnál fordult elő B. burgdorferi okozta fertőzöttség (0,99%, 95% CI: 0,54-
1,81). A szeropozitivitás és a fajta illetve a kor között nem mutatkozott szignifikáns kapcsolat. 
A fertőzött kutyák korának a vizsgálata szerint a 3 évnél idősebb kutyák között szignifikánsan 
(p=0,02) több volt fertőzött, mint a fiatalabbaknál (OR: 1,99, 95% CI:1,07-3,85). Az állatok 
társfertőzöttségét vizsgálva azt lehetett megállapítani, hogy hat kutya  A. phagocytophilum-
mal és D. immitis-szel, három A. phagocytophilum-mal és B. burgdorferi-vel és egy 
mindhárom kórokozóval fertőződött. 
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SÜNÖK SZEREPE A KULLANCSOK ÉS AZ ÁLTALUK TERJESZTETT SPIROCHÉTÁK 
FENNTARTÁSÁBAN 
 
Rigó Krisztina1, Jablonszky Mónika1, Majoros Gábor1, Tóth Mária2, Molnár Viktor3,  
Földvári Gábor1 

 
A hazánkban őshonos keleti sün (Erinaceus roumanicus) nagy számban megtalálható városi-
városkörnyéki parkokban, kertekben egyaránt. Urbánus életmódjuk folytán ezek az emlősök 
gyakran kerülhetnek kapcsolatba emberekkel, emiatt nagy jelentőségük lehet különböző 
zoonotikus paraziták és kórokozók terjesztésében. A közeli rokon faj nyugati sünről 
(Erinaceus europaeus) már régóta ismert, hogy terjeszthet és fenntarthat különböző vírusokat, 
baktériumok és gombákat, valamint különböző endo- és ektoparazitáival is megfertőzheti az 
embert és annak háziállatait. Kutatásunkban a sünökön élő ektoparaziták és a Lyme-kórt 
okozó Borrelia burgdorferi sensu lato fajcsoport vizsgálatát tűztük ki célul. 
2009 óta folyó vizsgálataink során összesen 338 sünt gyűjtöttünk, a Budapest szívében 
található Margit-szigeten. A begyűjtött állatok füléből, altatás mellett, kis mennyiségű 
szövetmintát vettünk. A sünökről összesen több mint 6000 kullancsot és több mint 1000 
bolhát távolítottunk el. Az eddig meghatározott anyagban a leggyakoribb az Ixodes ricinus 
volt, ezenkívül kisebb számban előfordult az Ixodes hexagonus is. A határozás során találtunk 
egy-egy Ixodes acuminatus, Hyalomma marginatum és Haemaphysalis punctata nimfát is. A 
krími-kongói vérzéses láz vektoraként ismert H. marginatum hazai előfordulásáról eddig nem 
volt publikált adat. Az eddig meghatározott bolhák többsége Archaeopsylla erinacei-nek 
bizonyult, de gyűjtöttünk néhány kutyabolhát (Ctenocephalides canis) is. A begyűjtött 
ektoparazitákból és szövetmintákból megkezdtük a DNS kivonását. Eddig közel 3000 
kullancsból, több mint 800 bolhából és 130 szövetmintából történt meg a DNS kivonás. A 
spirochéták kimutatását polimeráz láncreakció segítségével végezzük. Az eddig megvizsgált 
közel 1500 kullancsból alkotott poolok kb. 15%-a, míg az egyenként vizsgált szövetminták 
100%-a (!) bizonyult pozitívnak a PCR során. A pozitív amplikonokból a Borrelia-fajok 
meghatározását szekvenálás segítségével végezzük. Az eddig megvizsgált kullancsokból 
Borrelia afzelii és Borrelia garinii, míg a szövetmintákból Borrelia afzelii és Borrelia 
spielmanii volt kimutatható. 
Bár a minták rendkívül nagy száma miatt a molekuláris munkák jelenleg is folynak, az eddigi 
eredmények alapján a Margit-szigeten élő sünök jelentős szerepet játszanak a szigeten 
előforduló kullancsok fenntartásában, hiszen a közönséges kullancs valamennyi stádiuma 
nagy mennyiségben megtalálható ezeken a rovarevőkön. A sünökben talált igen magas 
Borrelia prevalencia és az állatokról gyűjtött kullancsok nagy százalékú fertőzöttsége igazolni 
látszik a sünök rezervoár szerepét, hiszen nemcsak fennmarad a szervezetükben e kórokozó, 
hanem nagy valószínűséggel képesek is átadni azt a rajtuk táplálkozó kullancsoknak. A 
Margit-szigetre járó emberek szokásait és a kullancsokkal való találkozásait egy on-line 
kérdőív segítségével kezdtük felmérni: 

 (https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&pli=1&formkey=dDBaRHNZMlJ0UllUYVNHbkFKZmV5X3c6MQ#gid=0). Az 
eddigi 240 válaszadó alapján úgy tűnik, hogy a viszonylag magas kullancs denzitás és 
Borrelia prevalencia ellenére elhanyagolható az emberi kullancscsípések és a Borrelia 
fertőződések száma a Margit-szigeten. 
Munkánk az NKB-15949 pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával 
készült. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar  Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
Parazitológiai és Állattani Tanszék 
 
MAGYARORSZÁGON CSAPDÁZOTT VÉRSZÍVÓ LEPKESZÚNYOGOK 
FILOGENETIKAI VIZSGÁLATAI 
 
Tánczos Balázs, Farkas Róbert 
 
Az elmúlt években megkezdtük a Leishmania (L.) infantum biológiai vektoraiként ismert 
vérszívó lepkeszúnyog fajok hazai előfordulásának a vizsgálatát. Ennek során a Phlebotomus 
(P.) neglectus és a P. perfiliewi populációit több helyen találtuk meg az országban. Mindkét 
faj a délen szomszédos Horvátországban, Szerbiában és Romániában is honos, ahol az L. 
infantum endemikus átvitelében játszanak szerepet.  
 
A fent említett két lepkeszúnyog faj Európa különböző részeiből (Olaszország, Törökország, 
Kréta) származó példányainak ITS2 (Intergenic Spacer 2) régióit vizsgáltuk korábban, amely 
a hazai populációk filogenetikai értelemben jelentős tér- és időbeli elkülönülését mutatta. 
Korábbi kutatásainkat kiterjesztettük két, részben egymást átfedő mitokondriális gén, a 
citokróm B (cytb) és a NADH dehidrogenáz I. (nd1) fragmenseinek (500-500 bp) 
vizsgálatára. Választásunk azért esett ezekre a génekre, mert bár kópiaszámuk és mutációs 
rátájuk alacsonyabb, mint a korábban vizsgált ITS2 esetében, de mitokondriális lokalizációjuk 
járulékos információkkal szolgálhat, és megerősítheti, ill. finomíthatja a korábbi módszerrel 
feltárt filogenetikai kapcsolatokat. Mintáink sorát a két faj Albániából és Makedóniából 
származó egyedeivel egészítettük ki, melyeken mindhárom DNS szakasz vizsgálatát 
elvégeztük. 
 
Az ITS2 valamint a cytb és az nd1 szekvenciák elemzése megerősítette, hogy a P. perfiliewi 
és a P. neglectus egyedei területenként többé-kevésbé jól elkülönülő variancia osztályokba 
sorolhatóak. A két faj Magyarországon fogott példányai önálló, genetikailag határozottan 
elváló csoportot alkotnak a vizsgált török, olasz, krétai és balkáni populációktól.  
 
Munkánkhoz az NKB15947 számú pályázat nyújtott anyagi támogatást. 
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Debreceni Egyetem MTC       Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék 
 
ADATOK A DOLMÁNYOS VARJÚ (CORVUS CORNIX L.1758) 
PARAZITAFAUNÁJÁRÓL 
 
Takács András, Juhász Lajos, Kövér László 
 
A dolmányos varjú a Verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, a Varjúfélék (Corvidae) 
családjába tartozó faj. Európa keleti és Ázsia nyugati részein él, hazánkban nem védett és nem 
veszélyeztetett madárfaj. A dolmányos varjú a hazánkban élő 403 madárfaj egyik állandó, 
kóborló tagja. Erdőszéleken, facsoportokban fészkel, de városias környezetben is 
megtalálható. 
 
Kövér László PhD hallgató „Urbán és szuburbán környezetben élő dolmányos varjak (Corvus 
cornix) állománydinamikája és változásának iránya” című kutatási terve részeként Debrecen 
városban élő és fészkelő dolmányos varjak parazitáinak faunisztikai felmérését végeztük el. 
Elemeztük azt is, hogy az azonosított endoparazitákkal való fertőzöttség veszélyt jelenthet-e a 
vadonélő állatokra, a háziállatokra vagy az emberre. 
 
2010. és 2011. években 6 (4 elhullottan talált és 2 lelőtt) adult állatot és 15 juvenilis, 5-6 hetes 
korú, még fészekben található dolmányos varjút vizsgáltunk meg. A felnőtt egyedeket zárt 
tasakokban, feltalálási hely és időpont megjelöléssel ellátva a Tanszék mélyhűtőjében 
gyűjtöttük, majd kórboncolásnak és koprológiai vizsgálatnak vetettük alá. Mindkét év május 
hónap 9-én magasemelő segítségével a nyilvántartott fészkekben lévő csupasz és/vagy tokos 
juvenilis madarakat mérlegeltük és lábukra színes gyűrűket tettünk, ezáltal az év közbeni 
mozgásukat távcsővel megfigyelhettük. A fészkekben lévő és kézbe vett, tokos egyedekből 
bélsármintákat gyűjtöttünk. A felnőtt és fiatal egyedek bélsármintáit 1,3 g/cm3 magnézium-
szulfátos oldattal kezelve, felszíndúsításos eljárással, fénymikroszkóp 100X és 400X 
nagyításával vizsgáltuk meg. A fészkek aljáról is mintákat vettünk, a fészeképítés anyagainak 
vizsgálatára.  
 
A bélsármintákban a spórás véglények közül az Eimeria genus 3 tagját azonosítottuk, 
valamint egy kifejlett állat szívizomzatában Sarcocystis spp.-t találtunk.  
Koprológiai vizsgálataink során a következő féregfajokat azonosítottuk: Trematoda osztály 
Echinostoma sp.; Cestoda osztály Davaineidae család Davainea spp. és Raillietina cesticulus,  
Dilepididae család Choanotaenia infundibulum és Amoebotaenia spp.; Hymenolepididae 
család Echinolepis spp. A Nematoda osztályt a Syngamidae családba tartozó Syngamus 
trachea képviselte.  
 
Reprezentatív vizsgálataink alapján úgy tűnik, hogy Debrecen térségében a Corvus cornix 
parazitafaunája nem jelent veszélyt a vadonélő madarakra, a házi madarakra, valamint a 
városi / városkörnyéki lakosságra sem. 
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SZIE, ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék                  Parazitológia, Állattan, Halkórtan  
 
PARAZITA PREPARÁTUMOK ELŐÁLLÍTÁSA MORFOLÓGIAI ÉS MOLEKULÁRIS 
BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK SZÁMÁRA 
 
Majoros Gábor, Rigó Krisztina, Földvári Gábor 
 
A hagyományos preparátum-konzerválási eljárások nem alkalmasak arra, hogy lehetővé 
tegyék az identifikálni kívánt élősködő példányok morfológiai vizsgálatát úgy, hogy egyúttal 
épen megőrizzék azok nukleinsav tartalmát a molekuláris biológiai vizsgálatok céljára. Vagy 
tökéletesen konzerválják az élősködők szöveteit, mint például a formalin vagy a spiritusz, de 
ebben az esetben lehetetlenné teszik az egyes példányok molekuláris vizsgálatát, vagy pedig 
megőrzik a nukleinsavakat, mint a tiszta etanol, de ekkor az állat szervei annyira 
összezsugorodnak, hogy morfológiai vizsgálatuk lehetetlenné válik. A szilárd anyagokban, 
tárgylemezen montírozott példányokkal is ugyanez a probléma: e preparátumokból a fajok 
azonosításra alkalmas DNS fragmentumok nem nyerhetők ki. Sok esetben azonban csak a 
morfológiai vizsgálatot követően szükséges elvégezni a molekuláris biológiai vizsgálatokat, 
tehát a morfológiai vizsgálatra való preparálás, meg kell, hogy előzze a DNS kinyerést.  
Ezért kidolgoztunk egy olyan konzerválási eljárást, amely nem használ semmilyen baktérium- 
vagy gombaölő, avagy bármilyen szempontból toxikus anyagot sem, mégis bomlás nélküli 
állapotban tartja a nedves preparátumokat. A konzerválandó állatok tökéletes víztelenítése 
mellett azokat mégis hidrofil állapotban tarja, ezért feltételeztük, hogy a dehidratálásuk után a 
PCR reakcióhoz alkalmas nukleinsavak kinyerhetők belőlük. Az ily módon konzervált 
parazitákon a szokásos összehasonlító anatómiai vizsgálatok elvégezhetők, mert alakjukat 
megőrzik, de még évek múlva is felhasználhatók nukleinsav alapú molekuláris vizsgálatok 
számára, ha arra igény van. A készítményeket oktatási és kutatási célra egyaránt fel lehet 
használni, ezért a hallgatók gyakorlati oktatása - már jelenleg is - részben ezeknek a 
készítményeknek a felhasználásával történik. 
 
A három éve rögzített preparátumok közül DNS kivonását kíséreltük meg egy kokcidium 
oocystákat (Eimeria) tartalmazó, egy Orientobilharzia laposférget tartalmazó, és egy 
Cyathostoma fonalférget tartalmazó preparátumból és egy hasonlóan preparált Dermacentor 
kullancsból. Eddig kétféle módszerrel kíséreltünk meg DNS-t kinyerni. Valamennyi mintát 10 
percig inkubáltuk desztillált vízben, majd egy módosított Miniprep Express Matrix (MP 
Biomedicals, Santa Ana, USA) protokoll segítségével végeztük a DNS-kivonást. Ez a 
módszer, valószínűleg az inkubációs idő rövidsége miatt, nem járt eredménnyel. Ezután a 
kullancsból 48 órás rehidratáció után, alkalikus hidrolízissel sikeresen vontunk ki DNS-t. Az 
örökítő anyag jelenlétét agaróz gélen való futtatással, valamint kullancsra specifikus PCR 
reakcióval ellenőriztük.  A molekuláris munkák jelenleg is folyamatban vannak. Tervezzük 
még többféle DNS-kivonó módszer kipróbálását nagyobb mintaszámokkal, valamint 
protokollok kidolgozását. A kivont DNS minőségének ellenőrzését szekvenálással fogjuk 
elvégezni. 
 
A módszer jelentősége abban rejlik, hogy számtalan vizsgálható példány őrizhető meg ilyen 
módon, és csak azokból kell elvégezni a molekuláris vizsgálatokat, amelyek esetében az 
indokolt, s leginkább eredménnyel kecsegtető.  
 
Munkánk az NKB-15957 pályázat és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával 
készült. 
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MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet   Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
 
 
HAZAI SEBES PISZTRÁNG TENYÉSZÁLLOMÁNY VÉRVONAL-VIZSGÁLATA 
GENETIKAI MARKEREKKEL 
 
Tolnai Zoltán, Dennis M. Kallert, Forró Barbara, Eszterbauer Edit 
 
 
A sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) gyors sodrású, oxigéndús hideg vizeket kedvelő 
halfaj, melynek molekuláris vizsgálatok alapján 5 fő leszármazási vonalát különítik el. 
Legnagyobb elterjedésű vérvonal az atlanti. A mediterrán, adriai és marmoratus vérvonalak a 
Földközi-tenger partja mentén fordulnak elő. A hazánkban autochtonnak számító dunai 
vérvonal Európa keleti részén elterjedt.  
 
Vizsgálatunk célja a Lillafüredi Pisztrángtelepen előforduló fő leszármazási vonalak 
meghatározása volt. Ehhez 167 egyed farokúszójából vettünk szövetmintát. A halak 
vérvonalának meghatározása a mitokondriális (mt) DNS kontrol régiójának 1088 bp hosszú, 
és a laktát-dehidrogenáz (LDH) gén egy 428 bp hosszú szakaszának a polimorfizmus 
vizsgálatával történt. A PCR-hez kötött restrikciós fragmentum hossz polimorfizmus (PCR-
RFLP) módszer alkalmazásával, az atlanti vérvonalból származó mt DNS és LDH 
génszakaszok két részre vágódtak. A dunai leszármazási vonalhoz tartozó mintákat egyik 
esetben sem hasították az enzimek.  
 
Az LDH gén vizsgálata alapján a halak 34%-a az atlanti, 17%-a pedig a dunai leszármazási 
vonalba tartozik, a maradék 49% pedig hibridnek tekinthető. A mt DNS szakasz vizsgálata 
során azonban csak az atlanti vérvonal mintázatát kaptuk. Az eredmények közötti 
ellentmondás a genomiális LDH gén rekombinációval magyarázható, ami hibrid szülők dunai 
típusú LDH génjének „visszakereszteződésével” dunai mintázatot eredményez az utódban. 
 
Vizsgálatunk hiánypótló, mivel a hazai sebes pisztráng állomány vérvonalát eddig egyáltalán 
nem vizsgálták. Eredményeink rámutatnak arra, hogy az őshonos dunai vérvonal természetes 
vizekben történő elszaporítása érdekében a hazai halgazdaságokban folyó szaporítási stratégia 
jelentős módosítására van szükség.  
 
Külön köszönet Hoitsy Györgynek, a Lillafüredi Pisztrángtelep vezetőjének. 
 

 



 19 

1 SzIE-ÁoTK, Biomat. és Számtech. Tsz.      Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
2 Magyar Természettudományi Múzeum 
3 MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport 
 
 
A FÉSZEKPARAZITA ÉLETMÓD HATÁSA A MADARAK 
TOLLTETVEIRE 
 
 
Vas Zoltán1,2, Fuisz Tibor István2, Fehérvári Péter1, Rózsa Lajos4 
 
 
A tetvek (Insecta: Phthiraptera) taxonómiai gazdagsága igen változatos a különböző 
gazdamadarakon (Aves). Számos, jól kutatott madárcsaládról mindössze 1 tetű genus ismert, 
míg más családokon akár 20 tetű genus fajai élősködnek. Korábbi kutatások felismertek már 
néhány tényezőt, amelyek befolyásolják a tetvek taxonómiai gazdagságát a gazdákon. 
 
Kérdésünk, hogy a madarak fészekparazita életmódja befolyásolja-e a tetveik taxonómiai 
gazdagságát? Hipotézisünk szerint a tetvek diverzitása kisebb a fészekparazitákon, mert a 
fészekparazitizmus miatt lehetetlenné válik a gazdaspecifikus tetvek átterjedése a szülőkről a 
fiókákra, amit a tetvek fő átterjedési módjának tartanak. 
 
Fészekparazitizmus 7 független alkalommal alakult ki a madárvilágban: a kakukkrécéknél 
(Anatidae: Heteronetta atricapilla), 3 alkalommal a kakukkfélék közt (Cuculidae), a 
mézmutatóknál (Indicatoridae), a gulyajáróknál (Icteridae: Molothrus spp) és a vidapintyeknél 
(Viduidae). Vizsgálatunkban összehasonlítottuk e kládok tetveinek taxonómiai diverzitását a 
legközelebbi nem fészekparazita testvérkládokéval, kontrollálva a filogenetikai kényszerből 
eredő hasonlóságokra. 
 
A fészekparazita madárkládokon szignifikánsan kisebb volt a bunkóscsápú tetvek 
(Phthiraptera: Amblycera) genus-gazdagsága és taxondiverzitási indexe – összehasonlítva a 
nem fészekparazita testvérkládokkal – de a fajgazdagságuk nem. A fonalascsápú tetveknél 
(Phthiraptera: Ischnocera) ugyanez az összefüggés csak a taxondiverzitási index esetében volt 
szignifikáns. 
 
Eredményeink szerint a gazdák fészekparazita életmódra való váltása lecsökkentette a tetvek 
diverzitását, valószínűleg számos tetű leszármazási vonal nem tudott alkalmazkodni a 
fészekparazita költésbiológia sajátosságaihoz. A tolltetvek két alrendje közül a hatás a 
bunkóscsápú tetvek esetében kifejezettebb. 
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SZIE, Állatorvos-tudományi Kar,                                           Parazitológia, Állattan, Halkórtan 
Biomatematika Tanszék1 

ELTE, Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai Tanszék2 

MTA−BCE „Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” kutatócsoport3 

 
A CSILPCSALPFÜZIKE ÉLŐHELY PREFERENCIA VIZSGÁLATA 
Kiss Andrea1, Harnos Andrea1,3, Kovács Szilvia1, Csörgő Tibor2 
 
A csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) a Palearktikumban nagyon elterjedt, politipikus 
faj. Erős méretbeli ivari dimorfizmust mutat, amit az ivarok között fennálló kompetícióval 
magyaráznak. A hímek nagyobbak, lényegesen hosszabb a szárnyuk és a farkuk, mint a 
tojóké. A szárnyhossz eloszlások – következésképpen a különbségek is – populációnként 
változnak. A korcsoportok között is van szárnyhosszbeli különbség, az öreg madarak szárnya, 
illetve farka átlagosan hosszabb, mint a fiataloké. Ez lehetővé teszi vonulási viselkedésük kor 
és ivarcsoportok szerint elkülönített vizsgálatát. 
 
Jelen vizsgálatban a Kárpát-medencében izoláltan fészkelő, középtávú vonuló 
csilpcsalpfüzike populáció élőhely preferenciáját vizsgáltuk három, különböző vegetációval 
borított (kettő bokros-fás és egy nádas) területen az ivararányok és a testtömeg adatok alapján, 
különböző statisztikai módszerekkel. A kérdésünk az volt, hogy az interszexuális kompetíció 
érvényre jut-e az őszi vonulás során a különböző minőségű területeken a két nem 
eloszlásában vagy biometriai jellemzőiben. 
 
A vizsgálathoz használt adatokat a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Ócsai Tájvédelmi 
Körzet Öregturján nevű részen található Ócsai Madárvártán (É. sz. 47° 15– K. h. 19° 15) 
gyűjtöttük. A madarakat függönyhálóval fogtuk be, és egyedileg számozott jelölőgyűrűvel 
láttuk el. A szárny- és farokhossz adatokat 1 mm-es, a testtömeget 0,1 g-os pontossággal 
mértük. Az ivarokat a szárnyhosszuk alapján, a korcsoportokat (fiatal és öreg) a tollazat 
állapota alapján különítettük el. Az elemzésekhez az 1984–2010 között, a tavaszi és őszi 
vonulási időszakban megfogott 5518 egyed adatait használtuk.  
 
A vizsgálat során nem találtunk különbséget a három (két optimális és egy szuboptimális) 
élőhelyen fogott madarak ivararányában egyik vonulási időszakban sem. Az átlagos testtömeg 
tavasszal csupán a hímek esetében különbözött a nádas és bokros-fás területek között, 
azonban ősszel mindkét korcsoportnál szignifikáns az eltérés a különböző vegetációjú 
területeken fogottak között. A nagyobb érték minden esetben a bokros-fás élőhelyeken fogott 
madaraké volt.  
 
Ha a fajnál tapasztalt ivari dimorfizmus oka az interszexuális kompetíció lenne, a jobb 
minőségű élőhelyen a nagyobb madarak (hímek) arányát várnánk nagyobbnak. Az 
eredmények viszont hasonló ivararányt mutatnak mindhárom területen. A vizsgálat során csak 
testtömegbeli különbséget találtunk. A bokros-fás területek – a madarak jobb kondíciójából 
következően – jobb táplálék-ellátottságúak lehetnek. Eredményeink arra utalnak, hogy a 
dimorfizmus aligha magyarázható az interszexuális kompetícióval. Oka valószínűleg 
intraszexuális, vagyis a hímek nagyobb mérete a közöttük zajló versengés miatt alakulhatott 
ki. 
 


