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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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 Élelmiszerbiztonság/Igazgatástan 
MTA ATK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet   
 
ILLEGÁLIS IMPORT ÉLELMISZEREK MULTIREZISZTENS E. COLI ÉS COLIFORM 
BAKTÉRIUMAINAK VIZSGÁLATA  
 
Kugler Renáta, Szmolka Ama, Nagy Béla 
 
A pathogén és/vagy multirezisztens baktériumok illetve azok genetikai determinánsainak 
terjesztése által a szennyezett élelmiszerek behozatala komoly élelmiszerbiztonsági veszélyt 
jelenthet. Ezen belül az Enterobacteriaceae csoportban megfigyelhető széles körben elterjedt 
és terjedő multirezisztencia (MDR) külön is figyelmet érdemel.  
 
Egy, az EU által finanszírozott kollaboratív program (PROMISE) keretében célunk volt az un. 
schengeni magyar határállomásokon (Ferihegyi reptér, Röszke, Záhony) elkobzott, nem-
schengeni országokból érkező élelmiszer minták különböző pathogénekre (Salmonella spp., 
Campylobacter spp., verotoxikus E. coli) irányuló, és negatív eredményre vezető szélesebb 
körű vizsgálatán túl, a MDR E. coli és coliform törzsek kimutatása és jellemzése. 
 
Az E. coli és coliform törzseket Chromocult® Coliform szelektív agaron (Merck) mutatott 
fenotípusuk alapján izoláltuk, ezt PCR-alapú megerősítés követte, mely a lacZ és uidA gének 
jelenlétén alapul. A MDR E. coli/coliform izolátumok detektálásának elő szelekciós lépése: 
ampicillin (A), cefotaxim (CTx) vagy tetraciklin (T) rezisztencia megállapítása volt.  
Az A, CTx, vagy T közül legalább egyre rezisztens, előszelektált törzseket, 18 klinikailag 
releváns antibiotikummal szemben korongdiffúziós módszerrel vizsgáltuk. Az eredményeket 
CLSI (2012) ajánlás alapján értékeltük, a mérsékelten rezisztens törzseket érzékenynek véve. 
A rezisztencia fenotípus megerősítése, a megfelelő rezisztencia gének kimutatása PCR és 
microarray módszerrel történt. Emellett, ugyancsak microarray módszerrel meghatároztuk a 
MDR törzsekben esetlegesen jelen lévő virulencia géneket. A törzsek integron tartalmát PCR 
reakciókkal térképeztük föl, az integronok szerkezetét pedig DNS szekvenálással tisztáztuk. 
 
Vizsgálataink során 207 kobzott élelmiszer mintát dolgoztunk föl, és összesen 833 coliform 
baktériumot izoláltunk (5-10 izolátum mintánként). 87 minta negatív volt coliformok 
jelenlétére. A 833 izolátumból 257 (31%) felelt meg a fent leírt elő szelekciós feltételeknek és 
került további vizsgálatokra. Közülük összesen 17 izolátum (13 E. coli, 4 coliform) mutatott 
legalább három antibiotikum-osztállyal szemben rezisztenciát. Ezeket tekintettük multidrog 
rezisztenseknek. A MDR izolátumok különböző, állati eredetű nyers vagy félkész 
élelmiszerekből származtak.  A 17 törzs virulencia géneket alig tartalmazott. Viszont 10 MDR 
törzsben (9 E. coli, 1 coliform) 1-es típusú integront (1000-1500 bp) találtunk, melyek nagy 
része a 3’ konzervált végén (CS) hiányos volt, nem tartalmazta a „szokásos” sul1 gént. Egy E. 

coli törzs esetében viszont a 3’CS régióban sul3 gént tartalmazó integront azonosítottunk. 
 
Vizsgálataink eddigi eredményei szerint az itt vizsgált állati eredetű nyers vagy félkész 
élelmiszerek jelentős arányban hordozhatnak kommenzalista MDR E. coli és coliform 
baktériumokat, melyek antibiotikum rezisztencia determinánsai gyakran a hazánkban 
előfordulókhoz hasonlítanak, de számolhatunk ezektől eltérő, új típusú rezisztencia gének 
megjelenésével is.  
 
Vizsgálataink anyagi fedezetét EU-FP7 PROMISE pályázat jelentette. Külön köszönet illeti a NÉBIH 
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságát valamint az illetékes Megyei Kormányhivatalok EbÁi vezetőit 
és határállomási állatorvosait, valamint munkatársait a mintavételekhez nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért.    



 Élelmiszerbiztonság/Igazgatástan 
 
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Élelmiszer-higiéniai Tanszék 
 

 
 
TERMELŐI NYERS TEJEK ANTIBIOTIKUM-MARADÉKANYAG VIZSGÁLATA 
 
László Noémi 
 
 
Az Európai Unió és annak tagállamaként Magyarország is nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók 
védelmére, a megfelelő élelmiszer-biztonság és élelmiszerlánc-biztonság kialakítására és 
felügyeletére. A hatósági monitoring rendszer a teljes élelmiszerláncot ellenőrzi, azonban a 
lehetséges kockázatok mértékével arányosan elsősorban a nagy mennyiségben megtermelt, 
előállított és forgalmazott élelmiszerekre fókuszál. Az utóbbi években a fogyasztói figyelem 
egyre inkább a hazai, kis mennyiségben, de hagyományosan jó minőségben előállított 
termékek felé fordult. 
 
A kistermelők által megtermelt alapanyagok és azokból előállított termékek könnyen 
hozzáférhetők a fogyasztók számára, azonban a hatósági monitoring rendszerében csak kis 
mértékben ellenőrzik ezeket. 
 
A beszámoló célja bemutatni a budapesti piacokon és vásárokon kapható termelői nyers tejek 
ellenőrzésének eredményeit antibiotikum-maradékanyagok tekintetében. 
 
  



Élelmiszerbiztonság/Igazgatástan 
SZIE AOTK Élelmiszerhigiéniai Tanszék 
 
LISTERIA MONOCYTOGENES SZÁM KVANTITATÍV PCR TECHNIKÁVAL TÖRTÉNŐ 
MEGHATÁROZÁSÁNAK TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐI 
 
Szakmár Katalin, Erdősi Orsolya, Reichart Olivér 
 
 
Élelmiszerbiztonsági szempontból megbízható technológiák kialakításának feltétele a 
kockázatot jelentő mikroorganizmusok adott élelmiszerben való túlélését, szaporodását és 
pusztulását befolyásoló tényezők ismerete. A környezeti tényezők hatásának leírása 
mesterségesen fertőzött modell-közegekben történő mikrobaszám változások mérésén 
alapszik. Az eredmények alapján kialakított prediktív mikrobiológiai modell gyakorlati 
alkalmazhatósága annál jobb, minél inkább közelíti a kísérleti közeg a valódi élelmiszert, 
illetve minél megbízhatóbb a mikroba-szám meghatározására szolgáló módszer. 
 
A környezeti tényezők mikroorganizmusok élelmiszerben való túlélésére kifejtett hatásának 
vizsgálatakor a kísérő mikroflóra miatt a tenyésztéses módszer csak nehézkesen alkalmazható, 
eredményt mikrobától függően 1-4 nap múlva ad. Real Time PCR technikát alkalmazva a 
vizsgálatokhoz, a minták mikrobaszáma 3 órán belül meghatározható. Ennek feltétele, hogy a 
vizsgált mikrobaszám a mérési eljárásra vonatkozó kimutatási határ (103 CFU/ml) felett 
legyen. Ez a feltétel megfelelő kísérlettervezéssel biztosítható. 
 
Vizsgálataink célja L monocytogenes számszerű meghatározását lehetővé tevő, PCR 
technikán alapuló eljárás kidolgozása, valamint a módszer teljesítmény-jellemzőinek 
meghatározása volt. 
 
Kísérleteinket az ÁOTK Élelmiszer-higiéniai Tanszéken lévő SLAN® Real-Time PCR 
System (Hongshi) berendezéssel, Mericon L. monocytogenes Kit (Qiagen) alkalmazásával 
végeztük. Két különböző L. monocytogenes törzsre vonatkozóan közös kalibrációs görbét 
határoztunk meg a DNS kinyeréshez bevitt minta L. monocytogenes számának logaritmusa 
(lgN, CFU/ml, tenyésztéssel meghatározva) és a kimutatáshoz szükséges PCR amplifikációs 
ciklusok száma (Ct) között.  
A PCR készülék kézikönyvében foglalt adatok, valamint a kísérleti eredmények és azok 
regresszió-analízise alapján számított teljesítményjellemzők értékei: 
 
Kalibrációs görbe:   lgN = -0,2543*Ct + 11,91. 24 adatpár, R2 = 0,9447 
Kimutatás elméleti alsó határa: lgN = 2,64 (436 CFU/ml) 
Alsó méréshatár:   lgN = 3,00  
Linearitási tartomány   lgN = 3,0 – 7,0 
Meghatározás véletlen hibája  SD(lgN) = 0,317 
 
A szoros illeszkedésű kalibrációs görbe alapján a minták L. monocytogenes száma nagy 
megbízhatósággal igen gyorsan, 3 órán belül meghatározható. 
 
Munkánk a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 kutatási project keretében készült. 
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XILITOL MIKROBA-SZAPORODÁST GÁTLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA REDOX-
POTENCIÁL MÉRÉSSEL 
 
Szili Zsuzsa, Horváth Judit, Szakmár Katalin 
 
 
A xilitol (ismertebb nevén xilit, vagy nyírfacukor) öt szénatomos cukoralkohol, amelyet 
édesítőszerként használunk. A természetben előfordul egyes gyümölcsökben és 
zöldségfélékben is, iparilag xilózból állítják elő.  
Előnyös tulajdonságai: édesítő hatása megegyezik a cukoréval, de nem fermentálható ezért 
nem okoz fogszuvasodást, gátolja a felső légutakban a mikroorganizmusok megtapadását, így 
véd a felső léguti fertőzések ellen, glikémiás indexe kicsi, ezért cukorbetegek is 
fogyaszthatják energia tartalma a cukorénak kb. 33 %-a, ezért fogyókúrában is alkalmazható. 
Mindezen előnyei miatt fogyasztása egyre inkább terjed. 
 
Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy van-e a xilitolnak mikroba-szaporodást gátló hatása 
egyes élelmiszeripari szempontból fontos mikrobákkal szemben. 
 
Vizsgálatainkat redox-potenciál méréssel végeztük, mert ez a módszer lehetővé teszi, hogy a 
mikrobaszaporodás-gátló hatást az élősejtszám – nehézkes és kis különbségek esetén 
pontatlan – meghatározása nélkül vizsgáljuk. 
 
A felhasznált mikroorganizmusok a következők voltak (az élesztő- és a penészgombát 
indirekt módon vizsgáltuk):  

– Escherichia coli 

– Staphylococcus aureus 

– Listeria monocytogenes 

– Salmonella Enteritidis 
– Candida albicans 

– Penicillium expansum 

 
A vizsgálatokat (a P. expansum kivételével) 37 °C és 22 °C hőmérsékleteken végeztük el, 0, 
2, 4, 6 8 és 10 % xilitol koncentráció alkalmazásával. 
 
Megállapítottuk, hogy a xilitol 22 °C hőmérsékleten valamennyi mikroba szaporodását 
gátolta, a detektációs idő növekedésével jellemezhető gátló hatás a xilitol koncentráció 
növelésével lineárisan nőtt. 
37 °C-on (a vizsgált mikrobák szaporodási hőmérsékleti optimumán) végezve a tenyésztést 
gátló hatás nem volt megfigyelhető. 
 
 
 
 


