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ELŐSZÓ 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák!     Budapest, 2014. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2014. 
január 27-30. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 40. 
„akadémiai beszámoló” üléssorozatot. E jubileumról 27-n a két testület közös nyilvános ülése 
keretében (Élettan szekció előtt) megemlékezünk, s erre valamennyiüket ez úton is tisztelettel hívjuk. 
 
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! Az előző évek gyakorlatának 
megfelelően, nem az előadások számára, hanem azok szakmai-tudományos értékére helyezzük a súlyt.    
Aki azonos témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, kérjük, próbálja meg ezeket összevonni!  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
A beszámoló füzetek anyaga az MTA ATK ÁOTI 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 (Magyar 
Állatorvosok 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, s szekció ülések szervezésében nyújtott nélkülözhetetlen munkáját.. 
 
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 ÁoTK Doktori Iskola
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SZIE-ÁOTK, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és    Állathigiénia 
Állatorvosi Etológiai Tanszék 
 
ANTIBAKTERIÁLIS SZERVES KELÁT VEGYÜLETEK HATÉKONYSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE-VEL FERTŐZÖTT MALACOKBAN 
 
Adorján András, Rafai Pál, Papp Zoltán, Brydl Endre, Jakab László, Kovács Péter, Jurkovich 
Viktor, Solymosi Norbert, Könyves László 
 
A sertésdizentéria súlyos gazdasági kártétellel járó, összetett okú bántalom, amelynek 
kialakulásában a Brachyspira hyodysenteriae szerepét 1971-ben bizonyították. Az irodalmi 
adatok alapján a betegség mesterséges előidézése nehezen kivitelezhető és ismételhető. 
 
A jelen kísérlet fő célja, egy nagy biztonsággal alkalmazható fertőzési modell kidolgozása 
volt. További célunk volt két új, fejlesztés alatt álló, nem antibiotikum tartalmú készítmény 
sertésdizentéria elleni hatékonyságának vizsgálata is. 
 
A kísérlethez 6-6 malacból, négy csoportot (Kontroll, T2-Kontroll, Dys1, TrialD1) alkottunk 
azonos átlagsúllyal (~14,5 kg). A kísérlet 7 hétig tartott és 1 hét megfigyelési, két hét 
bevezető és négy hét kísérleti szakaszra tagolódott. A kezdeti 1 hetes megfigyelési szakaszt 
követően a Dys1 és Trial D1 csoportok Dys1 és Trial D1 kísérleti készítményt kaptak a 
kísérlet végéig. A T2-Kontroll, a Dys1 és Trial D1 csoportok a bevezető szakasz két hete 
során, valamint a kísérleti szakasz első hetében T2 toxint (2mg/tak.kg) kaptak a 
takarmányukba keverve. A kontroll csoport kísérleti készítményt és T2 toxin kezelést nem 
kapott.  
A bevezető szakaszt követően azonnal, a sertésdizentéria jellegzetes tüneteit mutató frissen 
leölt sertés vastagbelének kaparékából készített inokulummal, 24 órás különbséggel kísérleti 
fertőzést hajtottunk végre. Az inokulum beadását megelőzően, hajlamosító tényezőként, 12 
óráig koplaltattuk a süldőket, továbbá protonpumpa gátló (Nexium 40mg por oldatos 
injekcióhoz, AstraZeneca) adásával a gyomor kémhatásának emelkedését idéztük elő. 
A kísérleti fertőzést követően négy hétig rögzítettük a klinikai tüneteket, a 
takarmányfogyasztást és a súlygyarapodást. A negyedik hét végén kábítás melletti 
elvéreztetést követően kórbonctani vizsgálatnak vetettük alá az összes süldőt. 
 
A jellegzetes klinikai tünetek a fertőzést követő négy hétben két állat kivételével mindegyik 
sertésen jelentkezett. Továbbá a Kontroll csoportban, amely T2 toxint és kísérleti kezelést 
nem kapott, a klinikai tünetek gyakorisága és súlyossága kevésbé volt kifejezett. A betegség 
hatására a súlygyarapodás mindegyik csoportban jelentősen megtorpant, valamint a 
csoportokon belül jelentős szétnövés alakult ki. A Dys1 csoport a fertőzést követően bíztatóan 
magasabb súlygyarapodást ért el (P≤0,12) a többi csoporthoz képest. A kórbonctani 
vizsgálatok során a jellegzetes vastagbél-elváltozások azokban az állatokban voltak 
fellelhetőek, amelyek a leölés időpontjában még tüneteket mutattak. 
 
Bizonyítottuk, hogy az általunk beállított kísérleti modell alkalmas a sertésdizentéria 
mesterséges kiváltására és vizsgálatára. A vizsgált készítményekből a Dys1-t ígéretesnek 
tartjuk nagyobb létszámú, üzemi kipróbálására.  
 
A KMR_12-1-2012-0020 pályázat alapján megvalósult kutatás.  
  



         Takarmányozástan 
SZIE-ÁOTK, Állattenyésztési, Takarmányozástani 
és Laborállat-tudományi Intézet 
  
  
NÖVÉNYI EREDETŰ HÜLLŐELESÉGEK TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Hetényi Nikoletta, Andrásofszky Emese, Berta Erzsébet, Hullár István 
 
  

A kedvtelésből tartott hüllők közül a szárazföldi teknősök nagyon népszerűek. 
Növényevő fajokról van szó, de fontos, hogy a zöldség- és gyümölcsfélék többsége nem 
megfelelő táplálék számukra. Gyakorlati tapasztalat alapján az állattartók jelentős része 
kedvezőtlen Ca:P arányú (pl.: paradicsom), magas víztartalmú (pl.: uborka) növényekkel eteti 
teknősét. Mindezek és a helytelen tartási körülmények (pl.: UV-B sugárzás hiánya) miatt 
könnyen kialakul a csontrendszer meggyengülésével járó metabolikus csontbetegség. 
 A növényevő teknősök számára legmegfelelőbbek az őshonos kétszikű növények, 
mint például a pitypang, tyúkhúr, útifű. A füvet a görög és mór teknősök (Testudo hermanni, 

T. graeca) nem kedvelik, míg a sztyeppi teknős (T. horsfieldi) inkább egyszikű növényeket 
fogyaszt. A téli időszakban, amikor nem vagy csak korlátozottan gyűjthetőek az említett 
növények, felkínálhatunk a teknősöknek rukkolát, sárgarépa zöldjét vagy madársalátát. A 
táblázatban olvasható néhány, a teknősök eleségeként alkalmazható növény beltartalmi értéke. 
 
Táblázat. A vizsgálat növények beltartalmi értékei (szárazanyagban) 

Növény Ca % P % Ca:P Nyh % Nyzs % Nyr % Nyf % 
Pitypang 1,8 0,2 9:1 15,8 3,6 10,3 20,1 
Tyúkhúr 1,2 0,3 4:1 19,9 2,3 10,4 20,6 
Fű 0,4 0,4 1:1 10,6 4,6 10,5 30,9 
Nagy útifű 4,2 0,2 21:1 14,6 3,2 10,9 12,7 
Rukkola 1,6 0,4 4:1 18,1 3,2 10,5 34,6 
Madársaláta 1,4 0,3 1,7:1 20,3 3,8 10,1 31,9 
Sárgarépa zöldje 1,7 0,4 4,3:1 18,3 3,3 10,2 22,2 

nyh = nyershamu; nyzs = nyerszsír; nyf = nyersfehérje; nyr = nyersrost 

 
Látható, hogy a foszfor, nyerszsír és nyersrost értékek közel azonosak voltak. A 

kalciumtartalmakban jelentős eltérés tapasztalható, amely kiugróan magas a nagy útifű és 
nagyon kicsi a fű esetében. A kedvtelésből tartott teknősök jóval gyorsabban növekednek, 
mint a természetben élő társaik. Ezt a folyamatot lassítani lehet, ha csökkentjük az eleség 
fehérjetartalmát. A nagy útifű, a pitypang és a tyúkhúr ebből a szempontból is kedvezőbbnek 
tekinthető.  

Ha összehasonlítjuk a természetben gyűjthető (pitypang, nagy útifű, tyúkhúr, fű) és a 
megvásárolható (rukkola, madársaláta, sárgarépa zöldje) alapanyagokat, a Ca:P arány, 
valamint a magasabb kalcium- és alacsonyabb fehérjetartalom következtében látható, hogy az 
utóbbiak kedvezőbbek a teknősök számára. Ezért a téli időszak kivételével érdemes ezekre 
alapozni az állatok táplálását. 

Köszönjük az NKB támogatását, amely lehetővé tette a vizsgálatok elvégzését. 
 

 
 
  



MTA-SZIE, Nagyállatklinikai kutatócsoport1     Állathigiénia 
SZIE-MKK, Állattenyésztés-tudományi Intézet2 
SzIE ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika3 
SzIE ÁOTK, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék4 
 
FEJŐROBOT HATÁSA A TEJELŐ TEHENEK ÁLLATOK JÓLLÉTÉRE – ELŐZETES 
EREDMÉNYEK 
 
Kovács Levente1,2, Tőzsér János2, Kézér Luca2, Kulcsár Margit3, Jurkovich Viktor4

 
 
Bevezetés: A tejelő tehenészetekben alkalmazott fejési technológia az állatok jóllétének 
befolyásolásán keresztül hatással lehet a tejtermelésre is. Az automatizált fejési rendszerek 
bevezetése óta a fejőrobotok értékelése mind állatjólléti és állat-egészségügyi, mind termelési 
vonatkozását tekintve egyre hangsúlyosabb kutatási terület. 
 
Cél: A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy tehenészetben az újonnan bevezetett 
automatikus fejési rendszer milyen hatással van az állatok jóllétére, és okoz-e stresszt az 
állatok számára a megváltozott technológia.  
 
Módszer: A tehenészeti telepen kiválasztottunk 30-40 db, a laktáció 90-160. napja között 
levő, klinikailag egészséges állatot. A fejés ebben az időszakban még a 2×6 állású, tandem 
elrendezésű fejőházban történt. Vizsgált paraméterek: nyugalmi szívritmus (heart rate, HR) és 
szívritmus-változékonyság (heart rate variability, HRV) az istállóban fekvés közben az állatok 
testére erősíthető műszerekkel (Polar Equine RS800 CXG3); alap kortizol koncentráció 
mérése bélsárból (a délelőtti fejés után, a Polar műszer rögzítésekor vettük a mintát), az 
istállóban vizsgáltuk az állatok viselkedését (táplálkozás/takarmányfelvétel, fekvés, kérődzés, 
megközelíthetőség a jászolnál); az esti fejés idején rögzítettük az állatok viselkedését 
(nyugtalanság, kérődzés); az esti fejés után a műszerek eltávolításakor ismét vettünk egy 
bélsár mintát a kortizol-koncentráció meghatározása céljából. A HR és HRV értékeket a 
viselkedési vizsgálatok és a fejés teljes folyamatában (külön-külön az előváróban, a 
fejőházba/fejőegységbe belépés előtti 1 percben, az előkészítés és a fejés alatt, a fejés utolsó 
percében és a teljes fejőállásban/fejőegységben töltött idő során) folyamatosan rögzítettük a 
hagyományos, majd két hónappal a fejőrobotra való átállás után a robotizált fejési 
rendszerben, ugyanazokon az állatokon. Utóbbi vizsgálat során is napi két bélsár mintát 
vettünk az állatoktól. A biológiai minták kortizol-koncentrációját RIA módszerrel vizsgáltuk. 
 
Előzetes eredmények: A HR az elővárakozóban, a fejőházba/fejőegységbe való belépés előtti 
1 percben, a fő fejési időszakban, a fejés utolsó percében, a teljes fejés során és a 
fejőállásban/fejőegységben töltött teljes idő alatt is szignifikánsan nagyobb volt a 
hagyományos fejőházi fejés alatt. A szimpatikus tónus jelzőszámai (SD2 és SD2/SD1) a 
fejőkelyhek felhelyezését megelőző időszakokban (elővárakozó, a fejőházba/fejőegységbe 
való belépés előtti 1 percben és a fejés előkészítése során) szintén nagyobbak voltak a 
hagyományos fejési rendszerben. Előzetes eredményeink alapján a fejőházi fejés nagyobb 
stresszt okozott az állatoknak a vizsgált tehenészetben, különösen az elővárakozóban, a 
fejőházba/fejőegységbe való belépés előtt és a fejés előkészítése során. A biológiai minták 
kortizol-koncentrációjának és a viselkedési adatoknak az elemzése folyamatban van. 
 
Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönik a SzIE ÁOTK által biztosított NKB-15913 sz. kutatási 
támogatást. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című 
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 



Szent István Egyetem ÁOTK        Állathigiénia 
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani  
és Állatorvosi Etológiai Tanszék1  
Élelmiszer-higiéniai tanszék2 
 
PROTOTHECA ZOPFII ALGA KÖRNYEZETI ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
TEJELŐ TEHENÉSZETEKBEN 

 
Kovács Péter1, Szita Géza2, Könyves László1, Jurkovich Viktor1, Brydl Endre1 
 
Bevezetés: A Prototheca zopfii egy színtelen zöldalga, mely az elmúlt 15 évben lett jelentős 
tőgypathogén kórokozó Magyarországon. A környezetben való túlélése és az állatról állatra 
terjedés képessége komoly kihívás elé állítja a fertőzött tehenészeti telepek managementjét. 
Különösen fontos a betegség megelőzése, mivel nincs ellene bizonyítottan hatékony 
gyógymód és az öngyógyulás esélye is minimális. Ezért a fertőzött teheneket selejtezni 
szükséges, ami komoly gazdasági veszteséget jelent a telepeknek. 
 
Módszer: Vizsgálatainkat négy Prototheca zopfii algával fertőzött tehenészeti telepen 
végeztük. A védekezési program részeként többféle mintát is vizsgáltunk. Vízmintákat 
vettünk a telepi vízbázis ellenőrzése céljából, valamint a termelő istállókban az itatókból is. 
Mintákat vettünk az egyes takarmányokból is, illetve az istállókból, az alomból. 
Pihenőbokszos istállók esetén több bokszból is, mélyalmos/növekvő almos istállók esetén a 
pihenőtér különböző pontjairól vettük a mintákat, majd az egy istállóból származó mintákat 
egységesítettük. A fejés megkezdése előtt, a fejőgép mosása/fertőtlenítése/öblítése után 
tamponmintákat vettünk a fejőkelyhek belsejéből is. A mintákat hűtve szállítottuk a 
laboratóriumba, ahol még aznap megtörtént a feldolgozásuk. 
 
Eredmények: Számos mintából lehetett kimutatni az algát a fertőzött telepeken. Az első 
tehenészetben az alga előfordult a fejőkelyhekben, több csoport esetében is az 
istállókörnyezetben. Illetve ezen kívül 3 esetben az itatókból is ki lehetett mutatni az alga 
jelenlétét. A második tehenészetben is pozitív eredményt adtak a fejőkelyhek, és egyes 
itatókból is ki tudtuk mutatni az algát. Emellett a szárazon álló tehenek kifutókarámjában is 
jelen volt az alga. Jelen volt az alga a borjak itatására használt ecetes tejben is. A harmadik 
telepen a fejőkelyhekből lehetett kimutatni az algát és az állatok takarmányozására használt 
répaszeletből. A negyedik telepen szintén a takarmányból, itt is a répaszeletből lehetett algát 
kimutatni. 
 
Következtetés: Érdekes eredményt adott a vizsgálat azokon a telepeken, ahol a takarmányból 
sikerült kimutatni az algát. Bár várható lett volna az alom fertőzöttsége ezekben az 
állományokban, az alomminták rendre negatívak lettek. Célszerű lenne ezeken a telepeken a 
fertőzött takarmányt fogyasztó állatok direkt bélsárvizsgálatát is elvégezni. Az alomminták 
fertőzöttsége az istállóhigiénia jelentőségére hívja fel a figyelmet. Mivel a hivatalos vízvételi 
pontokon vett minták minden esetben negatívak lettek, a fertőzött itatókba valószínűleg az 
istállókba került az alga, bélsárral, takarmánnyal. Ez felhívja a figyelmet az itatók rendszeres 
takarításának fontosságára. A fejőkelyhek fertőzöttsége a mosás-fertőtlenítés hiányosságait 
jelzi. Mivel a fertőzött állatokat elkülönítik és a fejés végén hajtják be a fejőházba, ha utána 
nincs megfelelő fertőtlenítés ez a lépés értelmét veszti és a fertőzésveszély az egész fejés alatt 
fennáll.  
 
Tanszéki téma 



SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és Szaporodásbiológiai  Állathigiénia 
 Tanszék és Klinika1 
Alpha-Vet Kft2 
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Állathigiéniai,       
 Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék3 
 
 
A HERÉLÉS SORÁN ALKALMAZOTT FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS HATÁSA A 
MALACOK JÓLLÉTÉRE – ELŐZETES EREDMÉNYEK 
 
Kulcsár Margit1, Végh Ákos2, Jurkovich Viktor3    
 
Bevezetés: A hatályos állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a malacok herélése 7 napos 
korig megengedett érzéstelenítés nélkül. A herélés előtt adott fájdalomcsillapítás hatékonyan 
csökkentheti az állatok fájdalomérzetét, jóllehet a gyógyszeradás jogilag nem kötelező.  
 
Cél: A vizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy a fájdalomcsillapítással végzett napos 
kori herélés csökkenti-e a herélés miatt fellépő fájdalom által okozott stresszt, javítja-e az 
állatjóllétet 
 
Módszer: Kontroll és kísérleti csoportokat alkottunk egészséges, nagy fehér fajtájú kan napos 
malacokból, csoportonként 2 alommal.  
 
Kezelés: Minden vizsgálatba vont állatot 3-5 napos korban heréltünk. A kontroll csoportban a 
herélést a jogszabályoknak megfelelően érzéstelenítés nélkül végeztük, míg a kísérleti 
csoportokban a herélés előtt meloxicam hatóanyag tartalmú készítményt adagoltunk i.m., 
közben pedig lidokaint a következők szerint: ivartalanítás érzéstelenítés nélkül (kontroll, KO), 
ivartalanítás meloxicammal (beavatkozás előtt, ME), ivartalanítás lidocainnal és 
meloxicammal (beavatkozás előtt, ME-LI), ivartalanítás meloxicammal (beavatkozás előtt, 
ME-ME) és ismételt meloxicam adás a herélés után 6 óra múlva. 
 
Vizsgált paraméterek: A herélés előtt (T0) és fél órával a herélés után (T1) vérmintákat 
vettünk az állatoktól. A vérmintákból kortizol koncentrációt vizsgáltunk H-3 (tríciált) RIA 
segítségével. Intraassay < 10CV%, kötési százalék (B/T) 35%. A legkisebb kimutatható 
kortizol mennyiség: 43 fentomol/L volt a meghatározás során. (A malacnevelés gazdasági 
teljesítményének vizsgálata – súlygyarapodás, fajlagos takarmányhasznosítás, elhullás, 
betegségek előfordulása – folyamatban van).  
 
Eredmények: Előzetes eredményeink szerint a herélés után a vér kortizol koncentrációja 
szignifikánsan emelkedett, a legmagasabb a kontroll csoportban volt. 
 

 KO ME ME-LI ME-ME 

 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 

Kortizol (nmol/L), x 92,18 244,87 103,25 206,62 96,78 202,01 87,52 201,86 

szórás, +/-SD 26,24 125,69 47,43 126,45 41,82 104,00 24,87 95,21 

 
Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönik a SzIE ÁOTK által biztosított NKB-15917 sz. kutatási 
támogatást.   
 



SzIE ÁOTK Állatteny., Takarm. és Laborállat-tud. Intézet1   Állattenyésztés 
SZIE ÁOTK hallgató2 

SZIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék3 
Kaáli Intézet, Budapest4 
Forgács Intézet5 
 
AZ EGÉR EMBRIÓK KORAI IN VITRO OSZTÓDÁSAINAK VIZSGÁLATA; AZ EGÉR 
MODELL HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI A HUMÁN GYAKORLATBAN   
 
Losonczi Eszter1, Becker Zsolt2, Lang Zsolt3, Mátyás Szabolcs4, Kovács Péter4, Reichart 
Anikó5, Pribenszky Csaba1 
 
Bevezetés: Az utóbbi években egyre szélesebb körben használatosak az ún. time-lapse 
mikroszkópok, melyek segítségével az embriók az inkubátorból való kivétel nélkül 
folyamatosan megfigyelhetők. Ily módon információt nyerhetünk az embriók korai 
osztódásainak időpontjáról és az esetleges egyéb történésekről, melyek számos publikáció 
szerint szoros összefüggést mutatnak az embriók életképességével. 
 
Cél: Kutatásunk célja az volt, hogy time-lapse technológia alkalmazásával egér embriókon 
megfigyeljük, a korai osztódások időpontja ill. egyéb morfológiai jellegzetességek alapján 
előrejelezhető-e az embriók sikeres blasztocisztává fejlődése. Az adatok elemzése után humán 
embriók esetében már az embriók beágyazódására vonatkozó előrejelzés lehetőségeit 
vizsgáltuk.  
 
Módszer: Az embriók egyedi azonosíthatóságuk érdekében az in vitro tenyésztés során 
speciális mikrovájatokat tartalmazó tenyésztőedényekben, a time-lapse mikroszkópokba 
helyezve fejlődtek. Regisztráltuk a termékenyítéstől a 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-sejtes állapot 
eléréséig eltelt időket, valamint az embriók fejlődése során látható fragmentációk időtartamát 
és mértékét. Az egér embriók esetében az elemzéshez generalizált lineáris kevert modellt 
alkalmaztunk, p<0,05 esetében tekintettük az eltérést szignifikánsnak.  A humán embriók 
esetében az osztódási időpontoknak a beágyazódás előrejelzésében való alkalmazhatóságát a 
módszer szenzitivitásával és specificitásával jellemeztük. Összesen 345 egér embrió és 109 
utóbb beültetésre kerülő humán embrió time-lapse felvételeit elemeztük végig.  
 
Eredmények: Egér embriók esetében a hamarabb bekövetkező első és a második osztódás 
növelte a blasztocisztává fejlődés esélyét (p=0,007 és p=0,0008), az embrió fragmentálódása 
esetén ez az esély csökkent (p<0,01). Humán embriók esetében az osztódási időpontok 
alapján nem volt lehetséges előre jelezni, hogy mely embriók fognak nagyobb 
valószínűséggel beágyazódni. Ellenben nagyszámú olyan embrió (szenzitivitás 35%), mely a 
beültetést követően biztosan nem fog beágyazódni (specificitás 100%), a korai osztódások 
időpontja alapján kiválasztható volt.   
 
Következtetés: Egér embriók esetében a blasztocisztává fejlődés esélye a korai embriófejlődés 
alapján megjósolható. Humán embriók esetében azonban a beágyazódás esélyét vizsgáltuk, 
melyre nem csak magának az embriónak a minősége, hanem a befogadó anyaméh állapota is 
hatással van. Amennyiben a rossz minőségű embriók a korai fejlődés alapján kiválaszthatóak, 
és helyettük ugyanazon anya jó minőségű embriója kerül beültetésre, sikeresebbé tehető a 
meddőségi klinikák munkája.  
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SZIE-ÁOTK, Állattenyésztési és Genetikai Osztály1  
SZIE-GTK, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet2 

 
A POSTAGALAMB TESTMÉRETEI ÉS RÖPTELJESÍTMÉNYE KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
VIZSGÁLATA 
 
Mercieca Steven1, Jilly Bertalan2, Gáspárdy András1 
 
 
A postagalambok tájékozódó- és versenyző képességét sok tényező alakítja ki. E feldolgozás 
célja a postagalambok repülési sebességére ható külső és belső környezeti hatások vizsgálata 
volt egy hazai tenyészet adatain (Jilly Bertalan tenyészete, 2013) keresztül. 
 
A tenyészetben 49 madár testméret tulajdonságait vettünk fel. Az adatgyűjtés kiegészült a 
versenyeredmények, a versenyek alatti éghajlati és földrajzi körülmények, a származási 
adatok, valamint Horn Artúr egyetemi doktori értekezéséből (1935) átvett testméret 
adatokkal. 
 
Az életkorra korrigált testméretekből kiderült, hogy a ma vizsgált állomány hosszabb és 
keskenyebb szárnyú, továbbá könnyebb súlyú, mint a Horn-féle vizsgálati állomány. 
A repülési sebesség tenyészértékét egyed állat-modellel számoltuk ki az igazolt környezeti 
hatások (fix: év, szélirány, eső, fészekállapot; folytonos: dúctávolság, hőmérséklet-
páratartalom index), valamint a rokonsági fok figyelembe vételével. 
 
A sebesség tenyészértéke csak a madár tényleges sebességével mutatott szignifikáns 
kapcsolatot (r=0,713), és nem adódott statisztikailag igazolt korrelációs együttható a TÉ 
sebesség és egyetlen testméret, a testsúly, ill. a kondíció változás viszonylatában. Azonban, a 
szárnyhosszúság szorosabb negatív kapcsolatban állt (r=-0,398, p<0,05) a kondícióvesztéssel. 
Faktor analízissel is megvizsgáltuk a tulajdonságok összetartozását. Ebből azt a következtetést 
vontuk le, hogy azok a tulajdonságok, amelyek a test kapacitásért felelnek, amelyek a szárny 
felszínének méretéért felelősek, valamint maguk a sebességek elkülönült determinációs 
csoporthoz (faktorhoz) tartoznak. 
 
Mindent egybevetve a feldolgozásból az megállapítható, hogy a postagalamb sebessége nem 
határozható meg egyértelműen a testméret adataiból, élősúlyából és verseny alatti kondíció 
vesztéséből. Ugyanakkor, az élősúly, a mellkas mélység (mint a mellizmok méretének 
indikátora), valamint a szárnyhossz hozzájárulása a röpteljesítményhez erősen feltételezhető, 
ami további kutatásokat igényel. 
 
 
 
  



          Állattenyésztés 
SzIE ÁOTK Állatteny., Takarm. és Laborállat-tud. Intézet1     
Biotalentum Kft., Gödöllő2 

SZIE, Molekuláris Állat-biotechnológiai Laboratórium, Gödöllő3 
Kaáli Intézet, Budapest4 
 
 
EGÉR PETESEJTEK KONTROLLÁLT STRESSZ KEZELÉSE ÁTMENETILEG 
CSÖKKENTI A FEHÉRJÉK SZINTÉZISÉT - “A SEJTEK EDZÉSE” 
 
Pribenszky Csaba1, Bock István2,3, Raveh-Amit Hadas2, Losonczi Eszter1, Carstea Claudia2,  
Fehér Anita2, Mashayekhi Kaveh2, Dinnyés András2, 3, Mátyás Szabolcs4 
 
Bevezetés: Petesejtek hatékony mélyhűtése mind a génmegőrzésnek, mind pedig az asszisztált 
reprodukció különböző folyamatainak alapvető igénye. A petesejtek sajátos struktúrája 
viszont rendkívül nehézzé teszi a sejtek károsodástól mentes mélyhűtve tárolását. Az elmúlt 
években kutatócsoportunk leírt egy módszert, mellyel a petesejteken történő kontrollált stressz 
kezelés lehetővé tette, hogy a sejtek a kezelést követő mélyhűtést nagyobb arányban éljék túl 
illetve a túlélt sejtek funkciójukat jobban meg tudják tartani. A kísérletek a petesejtek 
mélyhűtést követő azonnali túlélésén túl vemhességet, ellést, alomszámot is vizsgáltak, 
valamint az utódok fejlődését is követték és minden ponton tetten érhető volt a petesejtet 
érintő kezelés pozitív hatása.  
 
Cél: A jelen kísérletek célja az volt, hogy molekuláris biológiai módszerekkel megvizsgáljuk, 
hogy a petesejtek kontrollált, szubletális stressz-kezelése milyen változásokat okoz a petesejt 
génexpressziójában. A vizsgálatokat megismételtük kezelt petesejtek mesterséges 
termékenyítését követően, 4 sejtes állapotban is, az embrionális genom aktiválódását 
követően.  
 
Módszer: B6D2F1 nőstény egerekből szuperovuláltatást követően nyertünk petesejteket. 
Szubletális stresszkezelés kontrollált hidrosztatikus nyomással történt. Mesterséges 
termékenyítés sperma mikroinjektálásával (ICSI) zajlott. RNS tisztítást és amplifikálást 
követően microarray analízis illetve cDNA szintézis és RT-qPCR validálás történt. Három 
ismétlés eredményeinek elemzésekor (LOWESS normalizáls, GenesisWeb Hierarchical 
Clustering analízis) P <0.05 illetve FC ≥1.5 értékeket vettük alapul a szignifikancia 
meghatározásához.  
 
Eredmények: Petesejtek géntermékeiben szignifikáns változást nem tapasztaltunk a 
stresszkezelést követően, ellenben a kezelt petesejtek termékenyítést és in vitro tenyésztést 
követően, az embrionális genom aktivizálódása után, 4 sejtesen, jelentős különbségeket 
mutattak. A riboszómák felépítését érintő gének általános downregulációját tapasztaltuk, 
mindamellett, hogy ezek az embriók nagyobb sejtszámmal érték el a blasztociszta stádiumot, 
nagyobb arányban ágyazódtak be és születtek meg.   
 
Következtetés: A szubletális stressz kezelés a petesejtek transzkripcióját nem érinti. Meglepő 
módon a petesejtet ért kezelés termékenyítést és in vitro tenyésztést követően érhető tetten, az 
embrionális genom aktiválódása után. A szubletális stressz okozta fehérjetermelés 
csökkenését mi energiatartalékolásként értelmezzük, mely szerepet játszhat a mélyhűtés jobb 
túlélésében.  
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FUMONIZIN B1 ÉS T-2 MIKOTOXINOK HATÁSA SERTÉS SPERMIUMOKRA IN 
VITRO 
Somoskői Bence1, Keresztes Zsuzsanna1, Kovács Melinda2, Cseh Sándor1 

 
Bevezetés: Kísérleteink során két Fusarium mikotoxin, a T-2 és a Fumonizin B1 
spermiumkárosító hatását vizsgáljuk. Az A típusú trichotecének családjába tartozó T-2 
sejtkárosító hatásai a protein szintézis gátlása, DNS- és RNS-szintézis gátlás valamint 
apoptózis indukálása. A Fumonizin B1 toxint elsősorban a szfingolipid szintézis gátlásával 
hozzák összefüggésbe. Mindkét toxin esetében elmondható, hogy a széleskörű vizsgálatok 
ellenére a reprodukcióra kifejtett hatásuk napjainkig kevéssé ismert. 
 
Cél: Vizsgálataink célja a FB1 és T-2 toxinok sertés spermiumokra gyakorolt hatásának 
vizsgálata in vitro rendszerben. 
 
Anyag és módszer: Az előzetes kísérletekben 4 lapály sertés kan spermium mintájával 
dolgoztunk, amelyet a Tiszaszentimrei Agrárgazdaság Zrt. bocsátott a rendelkezésünkre. A 
mintavételt követően az ejakulátumot 1:100 arányban hígítottuk. A mintákat 18 °C-on 7 napig 
tároltuk. A fiziológiás sóoldatban hígított Fumonizin B1 és T-2 toxinokat közvetlenül 
adagoltuk a mintákhoz. Minden egyed esetében 3-3 hígítást (FB1: 0,01 µM; 0,1 µM; 25 µM. 
T-2: 0,001 µM; 0,01 µM; 10 µM) és 1-1 kontroll csoportot alakítottunk ki. A kísérlet 7 napja 
során 24 óránként végeztünk spermium motilitás mérést (CASA) valamint a 0. nap 
(mintavétel napja) és a 7. nap folyamán az élő/elhalt sejtek arányát vizsgáltuk (fluoreszcens 
festés).  
 
Eredmények: Előzetes eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált toxinkoncentrációk közül a 
25 µM-os Fumonizin B1 szignifikánsan csökkenti a spermiumok motilitását, valamint az 
életképes sejtek arányát. Az alacsonyabb koncentrációk esetén sem a fumonizinnal sem pedig 
a T-2-vel szennyezett csoportokban nem tapasztaltunk ilyen mértékű csökkenést. További 
terveink között szerepel a mintaszám növelése, új toxinkoncentrációk vizsgálata, valamint a 
két toxin együttes hatásának vizsgálata. 
 
Köszönetnyilvánítás: A vizsgálati anyag biztosítását köszönjük a Tiszaszentimrei 
Mezőgazdasági Kft-nek. A vizsgálat NKB-4533/53/2013 pályázat illetve a TÁMOP 4.2.2.A-
11/1/2012-0053  projekt támogatásával készült. 
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A FUMONIZIN B1 BIOLÓGIAI HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK IN VITRO VIZSGÁLATA  
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Annak ellenére, hogy a fumonizin B1 (FB1) felszívódása alacsony (kisebb, mint a bevitt dózis 
5%-a), jól definiálható, súlyos állat- és humánegészségügyi problémát okoz a világ számos 
országában. Az ellentmondás nagy valószínűséggel a fumonizin B1 metabolizmusával, illetve a 
mátrixhoz kötött, rejtett (hidden) fumonizinek jelenlétével és kimutatásuk, mérésük 
problematikájával magyarázható. Rejtett fumonizinként értelmezik azokat a származékokat, 
amelyek kovalens vagy nem-kovalens kötéssel kapcsolódnak a mátrix komponenseihez, de a 
gastrointestinális traktusban az emésztés során szabaddá válhatnak és felszívódhatnak (Dall'Asta 
és mtsai. 2009, 2010). Ezek a származékok a rutin analitikai eljárásokkal nem mérhetőek, így 
nehezítik azok élelmiszerbiztonsági megítélését. Célunk volt az állatkísérletekben rendszeresen 
használt, mesterséges fertőzéssel előállított kultúra (gombatenyészet) biológiailag hozzáférhető 
fumonizin koncentrációjának mennyiségi meghatározása szimulált humán emésztést követően; 
továbbá az így kapott eredményeink összevetése a hagyományos mérési módszerek 
eredményeivel.  

Korábban kidolgozott, saját módszerünkkel (Fodor és mtsai., 2006) Fusarium verticillioides 
gombatörzzsel fumonizin mikotoxint termeltettünk, különböző alapanyagokon (búza, kukorica; 
n=39, minden esetben két ismétléssel). A mesterséges kontamináció során létrejött mátrixhoz való 
kötődést in vitro emésztést követő analízissel határoztuk meg, amelynek során szimulált humán 
emésztési körülményeket (pH, hőmérséklet, enzimaktivitás, motilitás) produkálva vizsgáltuk a 
chymusban mérhető, tehát „hozzáférhető” fumonizin mennyiségét (Versantvoort és mtsai., 2005 
módszerét adaptálva). Ezzel párhuzamosan a termék fumonizin koncentrációjának meghatározását 
hagyományos (csak extrakciós) analízissel is elvégeztük. A FB1 mennyiségi kimutatása LC-
MS/MS készülékkel történt. 

Általánosságban megállapítható, hogy mindkét mátrix esetében (kukorica, búza) az emésztést 
követően mért „total” FB1 mennyisége jelentősen meghaladta az extrakció után mért „szabad” 
FB1 koncentrációját. Kukorica esetében a rejtett fumonizin B1 aránya 38,6% (±18,5) volt, míg 
búzánál ez az arány 28,3% (±17,8), az összes fumonizin százalékos arányában kifejezve, a teljes 
adatsort figyelembe véve. Szoros korreláció volt megállapítható az extrahálható és az összes FB1 
koncentrációja között, búza (r2=0,88, P<0,005) és kukorica (r2=0,95, P<0,002) esetében is. 
Adataink nagyban egyeznek Dall’Asta és mtsai. (2010) eredményeivel, miszerint a természetesen 
kontaminálódott nyers kukoricában hasonló arányt (35,6±22,3%) képvisel a rejtett fumonizin B1 
mennyisége. Eredményeink alapján tehát az évtizedek óta állatkísérletekben használt, 
mesterségesen előállított gombatenyészet nemcsak a termelődött fumonizinek aránya 
tekintetében, de a rejtett FB1 arányának vonatkozásában sem tér el a természetben található 
fumonizinnel szennyezett mintáktól. Humán- és állategészségügyi vonatkozásban is 
figyelemreméltó az a tény, hogy a szervezetet jóval magasabb terhelés érheti, mint ahogyan azt a 
rutin módszerek alapján felállított határértékek megállapítása során becsülték. 
 
A kutatás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO_499_13_Sz-F. J), illetve a TÁMOP 4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0002 projekt támogatásával készült. 


