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ELŐSZÓ 
 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák!  

 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem 
Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2023. január 30-án és 31-én tartja a legújabb kutatási 
eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 49. 
alkalommal kerül sor az Állatorvostudományi Egyetemen.  
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD-hallgatók és a kiemelkedő 
munkát végző TDK-hallgatók szereplését külön is szorgalmazzuk, és reméljük, hogy a 
rendezvény jó alkalmat nyújt a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és korosztályokat 
képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő szakemberek találkozására.  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
 
Az Akadémiai Beszámolókat több év után ismét személyes részvétel formájában tartjuk az 
Állatorvostudományi Egyetem Tolnay Sándor termében. Az előadások kis száma miatt az 
egyes szekcióülések közvetlenül követik egymást. Az előadások időtartama legfeljebb 10 perc, 
további 5 percet számoltunk a kérdésekre és hozzászólásokra. Kérjük, hogy a megadott 
időtartamot senki ne lépje túl. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, nem az előadások 
számára, hanem azok szakmai-tudományos értékére helyezzük a súlyt.  
 
Kérjük az egyes szekcióbizottságok elnökeit, titkárait és tagjait, hogy az akadémiai beszámolón 
aktívan vegyenek részt, kérdéseikkel, hozzászólásaikkal biztosítva a rendezvény magas 
színvonalát. 
 
A szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság titkárához (fodor.laszlo@univet.hu) egy-egy 
rövid, közérthető formában megírt, a szekcióelnökökkel egyeztetett tájékoztatót a Magyar 
Állatorvosok Lapjában való közlés céljából, amely tartalmazza az előadások legfontosabb 
megállapításait.  
 
Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagot szíveskedjenek 
munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is továbbítani.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó 
munkáját.  
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, az előadóknak pedig sikeres előadást kívánunk.  
 
Solti László   Sótonyi Péter    Bartha Tibor   Fodor László 
MTA ÁTB elnöke  Rektor, TDK elnök   ÁODI elnöke   MTA ÁTB titkára 
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ÁTE Állathigiéniai, Állomány-egészségtani      Állathigiénia 
Tanszék és Mobilklinika1 *varhidi.zsoka@univet.hu 
ÁTE Gyógyszertani és Méregtani Tanszék2 
Fermentia Kft.3 
 
TEJELŐ TEHENEK NORMÁL HÜVELYI BAKTÉRIUMFLÓRÁJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA ÉS ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLATA 
 
Várhidi Zsóka1*, Csikó György2, Palócz Orsolya2, Sátorhelyi Péter3, Erdélyi Balázs3, Jurkovich 
Viktor1 
 
A szarvasmarhák fogékonyak a méhbetegségek kialakulására, a legtöbb tehén esetében az ellést 
követő két héten belül megtörténik a méh aszcendáló fertőződése, további egészségügyi 
problémákhoz vezethet. A méhgyulladás a nagyüzemi tejelő szarvasmarha populáció 
körülbelül felét érinti, és komoly hatást gyakorol a szaporodásbiológiai teljesítményre, ezáltal 
a telepek gazdaságos működésére. Az elmúlt években folyamatosan kutatások tárgyát képezte 
a méhgyulladás, és számos eredményt publikáltak a méh normál baktériumflórájáról, illetve a 
metritis kialakulásában szerepet játszó patogén baktériumokról, azonban a hüvelyben élő 
baktériumokról kevés ismeretanyag áll rendelkezésre. 
 
Kutatásunk célja az volt, hogy meghatározzuk az egészséges tejelő tehenek normál hüvelyi 
flóráját alkotó baktériumfajokat, az összetételét befolyásoló tényezőket, és a legnagyobb 
arányban előforduló baktériumfajok érzékenységét a gyakran használt antibiotikumokkal 
szemben. 
 
Összesen 67 holstein-fríz tehenet és üszőt vizsgáltunk az ellést megelőző, ill. az azt követő 7-
14 napban. A pératájék tisztítása és alkoholos fertőtlenítése után kontakt pH-mérővel mértük a 
hüvely nyálkahártya pH-ját. A hüvely átöblítését egyedenként 100 ml steril foszfáttal pufferelt 
sóoldattal végeztük. A mintákat négy különböző típusú táptalajra szélesztve aerob és anaerob 
körülmények között is vizsgáltuk. Az izolált baktériumok rendszertani besorolását MALDI-
TOF módszerrel végeztük, majd a pontos faji beazonosításhoz Sanger szekvenálást 
alkalmaztunk, továbbá ismert rezisztencia géneket PCR módszerrel kerestünk. 
 
A mintavételbe beválogatott tehenek átlagos hüvelyi pH értéke 7.27±0.15 volt. Összesen 54 
baktériumfajt azonosítottunk, ezek közül 47 faj volt Gram-pozitív, 7 faj Gram-negatív. A 
legnagyobb arányban előforduló nemzetség a Bacillus volt 13 fajjal, ezt követte a Streptococcus 

10, majd a Staphylococcus genus 6 fajjal. A gyakran előforduló nem patogén baktériumok közül 
öt baktérium izolátumot választottunk ki további vizsgálatokra: Brevibacillus agri, Bacillus 

pumilus, Bacillus subtilis és két Bacillus licheniformis törzset. Az ötből két izolátum genomja 
– Brevibacillus agri és az egyik Bacillus licheniformis – nem tartalmazott béta-laktamáz 
rezisztencia gént, míg a másik háromé igen. A kiválasztott izolátumok érzékenységét is 
meghatároztuk 10 különböző antibiotikummal szemben. 
 
A rezisztenciavizsgálatok eredménye alapján arra következtethetünk, hogy az állatorvosi 
gyakorlatban rendszeresen alkalmazott antibiotikumok nem megfelelő használata káros 
hatással lehet a hüvelyi flóra összetételére. 
 
A kutatás a 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00002 sz. (Antibiotikumok felhasználását csökkentő 
probiotikus állatgyógyászati termék fejlesztése tehenek ellést követő méhgyulladásának 
(metritis) megelőzésére) projekt keretében valósult meg. 
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ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállat-Gyógyászati Klinika  Állattenyésztés 
*ammazsofi@gmail.com 
 
TEJHASZNÚ TEHENEK NÖVEKVŐ TERMELÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A 
FERTILITÁSSAL  
 
Amma Zsófia*, Reiczigel Jenő, Solti László 
 
Az utóbbi évtizedekben tejhasznú szarvasmarháknál - feltehetően az intenzív szelekció 
következményeként - széles körben beszámoltak a fertilitásnak a tejtermelés növekedésével 
párhuzamos romlásáról. A kialakult általános vélekedés szerint a tejhozam és a tejelő tehenek 
szaporodási teljesítménye között szükségszerű negatív korreláció áll fenn. A fenti két 
paramétert összekötő pontos fiziológiai mechanizmusok azonban továbbra is bizonytalanok, a 
kísérletek eredményei kétértelműek; sőt, egyes új kutatások cáfolják a vélelmezett 
törvényszerűséget.  
 
Jelen tanulmány célja a tejtermelés és a fertilitás közötti összefüggés felmérése volt 
magyarországi holstein-fríz állományokban. Három dél-magyarországi szarvasmarhatelepet 
vizsgáltunk közel 12 évre visszamenően: az adatok a 2010.01.01. és a 2022.08.18. közötti 
időszakból származnak. A lábvégproblémák és egyéb megbetegedések termelésre és 
szaporodásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében a felmérésbe csak az első három 
lezárt laktációval rendelkező tehenek kerültek be. A tejtermelést 305 napra vetített 
tejhozammal, tej kg-ban megadva vizsgáltuk, a fertilitást pedig az újrafogamzáshoz szükséges 
termékenyítések száma és a szerviz periódus hossza jellemezte. Az egynél több lezárt 
laktációval rendelkező állatok laktációnként külön egyednek számítottak, így összesen 13 012 
laktációt elemeztünk.  
 
Poisson-regresszióval vizsgálva kiderült, hogy a termékenyítések száma szignifikánsan függ a 
tejtermelés mennyiségétől és a vizsgált teleptől (p<0.0001), de a laktáció sorszámával való 
összefüggése nem volt szignifikáns (p=0.9477). A szerviz periódus hosszára vonatkozó 
adatokat lineáris modellel (ANCOVA) elemezve ugyanezt tapasztaltuk. Itt is multiplikatív 
modellt alkalmazva a szerviz periódus hosszának logaritmusával dolgoztunk. Az eredmények 
szerint 2000 kg-mal magasabb tejtermelés a szerviz periódus hosszát 9%-kal, a termékenyítések 
számát pedig 13%-kal növeli. Az állatokat tejhozamuk alapján négy termelési csoportra osztva 
(a minta kvartiliseivel képezve a csoportokat) a legmagasabb tejtermelésű csoport átlagos 
szerviz periódusa 41.5 nappal, a termékenyítések száma pedig csaknem 1-gyel nőtt a 
legalacsonyabb termelési csoporthoz viszonyítva.  
 
Kísérleti eredményeinket összefoglalva megállapítható, hogy bár a termékenység a tejtermelés 
növekedésével párhuzamosan feltehetőleg csökken, ez a kedvezőtlen hatás megfelelő 
menedzsmenttel mérsékelhető. Ehhez hozzátartozik az állatok energiaegyensúlyban tartása és 
az állomány általános egészségi állapotának javítása. Az ellés utáni időszakban tehát 
elengedhetetlen a negatív energiamérleg minimalizálására, a kondícióveszteség csökkentésére 
és a méhfertőzések elkerülésére irányuló törekvés. A jó egészség és az azt biztosító 
üzemszervezési protokoll mind a magas termelésnek, mind a megfelelő fertilitásnak 
előfeltétele. Így nem lehetetlen egyszerre produktív és termékeny szarvasmarhák tenyésztése.  
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1 ÁTE, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállattani Intézet   Állattenyésztés 
2 FamilyBudget Kft. Budapest 
3 Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, Mezőberény 
4 NÉBIH  
*czcsenge2000@gmail.com 
 

A FEDO.HU EREDMÉNYEI A KUVASZTENYÉSZTÉSBEN 

 

Czigány, Csenge1*, Fürlinger Dóra1 , Pallos Balázs2 , Zsóri Zsolt3, Kiss Daniella Panna1 , Bán 
Beáta4 , Gáspárdy András1, Maróti-Agóts Ákos1  

Napjainkban a legtöbb kutyafajtában nagyfokú beltenyésztés figyelhető meg, ami a genetikai 
sokféleség csökkenését és a fajtatiszta populációkban a genetikai betegségek megjelenését 
okozza. Ez alól a magyar kutyafajták sem képeznek kivételt. A Magyar Kuvasz Fajtagondozó 
Egyesület (MKFE) felelősnek tekinti magát a kuvasz fajta génmegőrzéséért. Az MKFE és az 
Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési és Genetikai Kutatócsoportja (ÁGeK) 2020-
ban létrehozták a HUNGARIKUM pályázat segítségével a kuvasz fajta részére a FEDO.HU 
rendszert. 

A FEDO.HU egy szabadon hozzáférhető online beltenyésztettség kalkulátor, amely az MKFE 
törzskönyvi adataiból számítja ki a listából kiválasztható egyedek tervezett utódainak 
beltenyésztettségi együtthatóját (BTE).  

A rendszer a törzskönyvi állomány aktuális, átlagos BTE értékével összehasonlítja az 
eredményként kiszámított értéket és az eredményt minősíti. Az MKFE 2020-ban úgy döntött, 
hogy hungarikum minősítésű származási lapot csak az “alacsony” minősítésű BTE-val 
rendelkező egyedeknek állít ki. 

Dolgozatomban a FEDO.HU rendszer indulásától eltelt időszak hatását vizsgáltuk az állomány 
törzskönyvi adatok alapján számított beltenyésztettségére.  

Az évjáratos kölykök számát és átlagos BTE értékét kiszámítva (születési év, regisztrált 
kölykök száma(n), átlagos éves BTE; 2022,129, 3,55%; 2021, 220, 3,91%; 2020, 203, 6,13%; 
2019, 240, 5,02%; 2018, 233, 6,41%) szignifikáns BTE csökkenést tapasztaltunk a FEDO.HU 
használatának bevezetése óta. 

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a kutyatenyésztők figyelmének felhívásával a 
beltenyésztés növekedésre (rokontenyésztés) és annak káros következményeire, egy online, 
transzparens, a fedeztetés tervezésében könnyen használható információs rendszerrel 
hatékonyan sikerült a születő kölykök beltenyésztettségét csökkenteni. 

Továbbiakban a tenyésztők véleményét is szeretnénk megkérdezni a FEDO.HU rendszerről. 

Köszönjük a HUNGARIKUM-2020 pályázat 6773 azonosítójú a FEDO.HU rendszerhez 
nyújtott támogatását! 
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1ÁTE, Állattenyésztési, Takarmányozástani és     Állattenyésztés 
Laborállattani Intézet   
2 University of Perugia, Department of  
Chemistry, Biology and Biotechnology 
3SOTE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika 
*Furlinger.Dora@univet.hu 
 
 
A SZÉKELY LÓ FAJTAREKONSTRUKCIÓS ÁLLOMÁNYÁNAK MITOKONDRIÁLIS 
HÁTTERE 
 

Fürlinger Dóra1*, Wagenhoffer Zsombor1, Gyurkó Brigitta1, Lancioni Hóvirág2, Bodó Imre3, 
Gáspárdy, András1, Maróti-Agóts Ákos1 

A székely ló a Kárpátok kis termetű hegyi lova, amelynek hivatalos törzskönyvezése a második 
világháború után megszűnt. Ennek ellenére fennmaradtak a fajta minden jellegzetességét 
megőrző egyedek elszórtan, távoli vidékeken. 

Kutatásunk célja az volt, hogy a 2012-ben megkezdett fajta-rekonstrukciós projekt keretében a 
2021-ben filogenetikai szempontból kiértékelje az teljes alapító (founder) populáció (n=59) 
mitokondriális D-loop (608 bp) szekvenciáit.  

A szekvenálást követően a D-loop 68 helyén találtunk polimorfizmust.  

A haplotípusok száma 34 volt, a haplotípus-diverzitás (Hd) 0,966, a nukleotiddiverzitás (π) 
pedig 0,02232. A Fu Fs statisztika értéke (-6,566) szignifikáns volt (P<0,001), ami jól mutatja 
a populációban a zajló fajtarekonstrukció genetikailag vegyes összetételét.  

Tizenhárom haplocsoportot (HG) találtunk közel azonos számú képviselővel (HG(n) - A (5), D 
(1), E (2), G (4), I (4), J (1), M (4), N (2), O'P (4) és R (1)). Ezzel szemben a Q, L és B HG-k 
több lóban fordultak elő (15, 9, illetve 7).  

A polimorf helyek és haplotípusok nagy száma alapján az alapító állomány sokszínűnek 
tekinthető. Mivel a Q HG az ázsiai lovakra jellemző, a vizsgált állomány haplotípus-eloszlása 
hozzávetőlegesen a honfoglaláskori lovak keleti eredetét tükrözi. Ezt egészíti ki az Európából 
(pl. L) és a Közel-Keletről (pl. B) származó lovak mitokondriális génállománya. 

 

A kutatást a VEKOP 3.6.3.-2017-00005 és a 2.3.2-2016-00012 pályázat támogatta. 
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A GYIMESI RACKA PEDIGRÉANALÍZISE 
 
Kárpáti Edina1,2*, Gáspárdy András2, Gulyás László1, Posta János3, Sáfár László4 
 
Az állattenyésztési munkákon belül a génmegőrzési programok legfontosabb feladata a 
genetikai sokszínűség megőrzése. A modern kultúrfajták egyre inkább kiszorítják az őshonos 
háziállatfajtáinkat ezáltal csökkentve biológiai sokféléséget. A gyimesi racka a racka-csoportba 
tartozó juhoknak az Erdélyben kitenyésztett változata. Az 1990-es évektől újra betelepítették 
Magyarországra. A szerzők célja a jelenlegi hazai viszonyok között tenyésztett gyimesi racka 
tenyészállományokkal kapcsolatos információk feldolgozása volt, ami támpontul szolgál a 
tenyésztők számára. Ehhez teljes pedigréanalízis történt: a generációintervallum-, a 
beltenyésztettség szintjének a kiszámítása (teljes, rokontenyésztett állomány, ivar és anyai 
nemzedék szerint), a legnagyobb beltenyésztési együtthatójú egyedek és az állomány genetikai 
variabilitásához legnagyobb arányban hozzájáruló ősök azonosítása. A statisztikai feldolgozást 
a Pedigree Viewer, az értékeléseket pedig az Endog és POPREP programokkal végeztük. 
Vizsgálatunk alatt a gyimesi racka törzskönyve 15 év távlatából közel 17000 állatot regisztrált. 
A generáció intervallum a gyimesi racka állományban átlagosan 4 év. Az apaállat-utód 
rövidebb, az anyaállat-utód csupán kevéssel hosszabb, statisztikailag igazolt kapcsolata a 
hagyományos fedeztetési módot és az extenzív tartási módot tükröző helyzet. 
Hozzávetőlegesen 4000 állat rokontenyésztett (az anyajuhok állománya ma közel 1000 egyed). 
A teljes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettségi együtthatója alacsonynak mondható 
(1,99%), míg a rokontenyésztett egyedek esetében ez magasabb (8,81%). A teljes állományban 
a kosok beltenyésztettsége 2,37%, a nőstényeké pedig ettől igazoltan eltér: 1,73% (P<0,001). 
Ugyanakkor, a rokontenyésztett egyedek körében a kosok (8,84%) és a nőstények (8,77%) 
között nem volt szignifikáns különbség (P=0,750). Anyai nemzedékenként a beltenyésztettségi 
együttható a rokontenyésztett részpopulációban 8-10% közötti értéken stagnál, szemben a teljes 
populációéval, ahol folyamatosan nő. A törzskönyvben regisztrált állomány genetikai 
variabilitása a tényleges állományméretnél (16947) lényegesen kevesebb egyeddel írható le 
(2208). Ez a létszámok közötti kb. 1:8 arány már jelentős génveszteségre utal. A genetikai 
változatosságához leginkább hozzájáruló ún. jelentősebbnek tartható ősök száma többnek, 
ellenben hozzájárulásuk aránya kevésnek tartható. Vagyis, a hat apa- és egy anyaállat 
egyedenkénti 3-10%-os részesedése egymáshoz képest kiegyenlítettnek, összességükben 
kedvezően alacsonynak mondható. 
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FORENZIKUS EGYEDAZONOSÍTÓ MARKERKÉSZLET FEJLESZTÉSE 
DÁMSZARVASRA 

Zorkóczy Orsolya Krisztina*, Turi Orsolya, Lehotzky Pál, Zenke Petra 

A dámszarvas (Dama dama) Magyarország egyik legjelentősebb vadonélő faja, körülbelül 40 
ezres állománnyal rendelkezik hazánkban, melynek évente hozzávetőlegesen 40%-a kilövésre 
kerül. Eredetével és betelepülésének időpontjával egész Európában több évtizede foglalkoznak 
kutatások. A legtöbb vizsgálat egyetért abban, hogy a faj a Balkánon és egyes mediterrán 
szigeteken kívül Európából kihalt a jégkorszak alatt, és az ezt követő természetes 
visszatelepülés nem történt meg, így a jelenlegi elterjedése emberi beavatkozásnak köszönhető. 
Magyarországon először a 17-dik században tettek említést vadaskerteken kívüli, tényleges 
dámszarvas állományról Gyulaj környékén. Ez egy a vadászok által mai napig kedvelt térség, 
a C.I.C (International Council For Game & Wildlife Conservation) ranglista első 50 trófeájából 
60% innen került ki. 

A vadhús és a trófea értéke miatt a faj vadászata során többször fordulnak elő visszaélések. 
Ilyen esetek például, mikor a bírálatra kerülő tetemek vagy trófeák nem a megjelölt helyen vagy 
időpontban lettek elejtve, az ivar nem egyezik meg a megnevezett egyedével, vagy egy 
illegálisan kilőtt állat maradványainak azonosítása szükséges. Ezek utólagos ellenőrzése és a 
bemutatott, krotáliával ellátott, zsigerelt tetemekhez, vagy feltételezett orvvadászhoz 
kapcsolása hagyományos módszerekkel – a hatósági vizsgálódás során is – csak vitatható 
módon és megkérdőjelezhető eredménnyel történik. Ezek mellett az állomány beltenyésztési 
fokáról – amire a kis alapító populáció és a diverzifikációhoz viszonylag kevés eltelt idő miatt 
komoly esély lehet – és ezáltal például fertőző betegségeknek vagy a káros mutációk 
felszaporodásának való kitettségéről is fontos lenne információval rendelkezni kezelési, esetleg 
betelepítési tervek kidolgozásához az állományjavítás céljából. Ezekben az esetekben 
segíthetnek a genetikai vizsgálatok. Célunk egy erre alkalmas, az igazságügyi felhasználás 
igényeinek is megfelelően validált markerszett fejlesztése. 

Ehhez olyan tetramer szerkezetű, több alléllal rendelkező (polimorf) mikroszatellitákra van 
szükség, melyek együttesen alkalmasak egyedi azonosításra. A kutatás során 100 db potenciális 
markert választottunk ki a rokon fajokban vizsgált markerekből, majd szükség esetén saját 
primereket terveztünk (26 markernél).  Első körben azt néztük, hogy az adott primer párral 
keletkezik-e PCR termék. Ezt követően ennek a terméknek a specifikusságát vizsgáltuk. Ahol 
különféle hőmérsékleti beállításokkal sem tudtuk a nagyszámú melléktermék képződését 
kiküszöbölni, ott a primerek újra tervezésével kíséreltünk meg ezen javítani. Amennyiben így 
sem jártunk sikerrel, az adott markert kivontuk a további vizsgálatokból. A teszteléseket főként 
három populációból származó, változó számú mintán (5-20 egyeden markertől függően) 
végeztük el. Eddig összesen 16 mikroszatellita marker bizonyult polimorfnak, melyek nagy 
része kettő-három alléllal rendelkezett, illetve egy bizonyult öt allélosnak. Mivel bizonyos 
markerek tesztelése még nem zárult le, így további polimorf markerek is várhatóak.  

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a NKB (Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottság); 
(kötelezettségvállalás száma: 1300000594) és a Doktori Iskola által biztosított kutatási keret 
jóvoltából jöhetett létre (KEDH106310); (kötelezettségvállalás száma: 1300000120).  


