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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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DE, MÉK, Állattudományi, Biotechnológiai és      Klinikumok 
Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztéstani Tanszék1  
ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállat-gyógyászati Klinika2 
*vincze.boglarka@univet.hu 
 

AZ ANTI-MÜLLER HORMON (AMH) MENNYISÉGÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A 
PETEFÉSZEK-KÉPLETEK ELŐFORDULÁSÁVAL ÉS AZ ÉLETKORRAL LIPICAI 
KANCÁKNÁL 

Angyal Eszter1, Somoskői Bence2, Török Dóra2, Bordás Lilla2, Cseh Sándor2, Novotniné 
Dankó Gabriella1, Vincze Boglárka2 

Az Anti-Müller (AMH) hormonszint mérésének jelentősége egyre inkább felértékelődik a 
meddőségi kivizsgálásban. Információt nyújt a petefészektartalék nagyságáról, azaz a 
rendelkezésre álló tüsző- és petesejt tartalékokról, továbbá segítségével a korai menopauza 
előfordulási valószínűsége is megbecsülhető. Kancáknál és teheneknél azonban jóval kevesebb 
kutatást végeztek e téren, noha a hatékony reprodukció szempontjából kulcsfontosságúak 
lennének ezek a vizsgálatok.  

Vizsgálataink során értékelni szerettük volna az AMH koncentrációja és a petefészek képletek 
száma közötti összefüggést, másrészt célunk volt annak elemzése, hogy az AMH mennyisége 
milyen kapcsolatban áll a lipicai kancák életkorával. Végül azt is tanulmányoztuk, hogy a 
hormon koncentrációja milyen összefüggésben áll a szezonalitással.  

A szaporodásbiológiai vizsgálat során a kancák petefészkeit ultrahang készülék segítségével 
tanulmányoztuk, elvégeztük a látható, 5 milliméternél nagyobb átmérőjű petefészek képletek 
mennyiségi vizsgálatát. A vérmintákból az AMH koncentrációjának mérése az AnshLabs által 
gyártott Equine AMH ELISA segítségével történt az Állatorvostudományi Egyetem 
Andrológiai és Asszisztált Reprodukciós Laboratóriumában. 

Az AMH-szint és a petefészek képletek közötti összefüggés tekintetében a közepes tüszők (10-
20 mm) száma, a nagy tüszők (> 20 mm) száma és az összesített tüszőszám, valamint a 
hormonszint között szignifikáns volt a korreláció. A kancák életkorával kapcsolatban azt 
figyeltük meg, hogy az AMH mennyisége az életkor előrehaladtával jelentősen csökkent, 
továbbá a hormon koncentrációja számottevően nagyobb szórást mutatott a fiatalabb (4-15 év) 
korcsoportban. 

Az AMH kancáknál is, csakúgy, mint egyéb állatfajoknál, a fertilitás potenciális biomarkerének 
tekinthető. Lovaknál e területen további kutatások szükségesek, különösen olyan tekintetben, 
hogy a korszerű reprodukciós technológiák alkalmazásánál mennyire megbízható a prediktív 
értéke. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai 
támogatásával készült.       
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ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállat-Gyógyászati Klinika1    Klinikumok 
ÁTE, Biostatisztika Tanszék2 

*Bacsa.Monika@univet.hu 
 

KUTYA SPERMA FAGYASZTÓ OLDATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Bacsa Mónika1*, Bakony Mikolt2, Török Dóra1, Somoskői Bence1, Müller Linda1, Keresztes 
Zsuzsanna1, Cseh Sándor1 

A fagyasztott spermával történő mesterséges termékenyítés egyik legfontosabb előnye, hogy a 
mélyhűtött minta szállítása könnyebben kivitelezhető, mint az állatok utaztatása, akár nagy 
földrajzi távolságok esetén is. További előny, hogy még az apaállat halála után is szaporulathoz 
tudunk jutni, illetve génbankok kialakítására is lehetőséget biztosít.  

Vizsgálataink célja, hogy a hazai kereskedelmi forgalomban elérhető kutya sperma fagyasztó 
oldatok közül kiválasszuk azt, amelyik a felolvasztás után a spermiumok legmagasabb 
progresszív motilitását biztosítja. 

Vizsgálataink során öt spermafagyasztó médiumot teszteltünk, a sperma mintákat hét beagle 
kutyától gyűjtöttük. A kísérleti fagyasztásokat az Andrológiai és Asszisztált Reprodukciós 
Laboratóriumban végeztük. A munkafolyamat fő vizsgálati fázisai: makroszkópos (térfogat, 
szín stb.), mikroszkópos (spermiumszám meghatározása, motilitás /CASA/, morfológia), 
minták hígítása, kezelése az adott fagyasztó oldattal, a hígított minták hűtése 3-5 °C-os 
hűtőpultban, ismételt motilitás vizsgálat CASA-val, 150-180 oC-ra hűtés folyékony nitrogén 
gőzben (LN2), LN2-ben fagyasztás majd felolvasztás, motilitás ellenőrzés CASA-val. Minták 
fagyasztási kritériumai: min 0,5 ml térfogat, 70% natív progresszív motilitás, normál 
morfológiájú sejtek aránya min 80%. Tesztelt termékek a következők voltak: CaniPro Freeze 
A&B, Steridyl, Steridyl+Equex paszta, Triladyl, CaniRep Uppsala Equex II.  

Összesen 58 spermaminta fagyasztására került sor. Az eredményeket R statisztikai programmal 
értékeltük. A kezdeti motilitási értékek mindegyik csoportban hasonlóak voltak (kb. 80%), így 
egyöntetűnek tekintendők a kiindulási értékek. 

Hígító neve Canipro 
Freeze A&B 

Steridyl Steridyl + 
Equex 

Triladyl CaniRep 
Uppsala 

Mintaelemszám 16 9 9 14 10 

Natív minták 
motilitás átlag±(SE) 

80,8 ± 1,5 % 81,5 ± 2,0% 81,7 ± 2,1% 79,6 ± 1,3% 80,8 ±1,5% 

Felolvasztás utáni 
motilitás becsült 
átlag ±(SE) 

40,0 ± 5,9 % a 48,9 ± 7,7% ab 37,0 ± 7,7% 
a 

39,6 ± 6,3%a 66,8 ±7,4%b 

 

A felolvasztott minták motilitása szignifikánsan függött a hígítótól (p=0,0316). A legmagasabb 
felolvasztás utáni motilitási értékeket a CaniRep Uppsala médiummal kaptuk (66,8±7,7%). A 
hűtött és felolvasztott értékek közötti korreláció szignifikáns (p=0,001), a korrelációs 
együttható r=0.44, míg a friss és a felolvasztott értékek között nem szignifikáns (p=0,2744). 
Ezek alapján megállapítható, hogy a hűtött minta motilitási értékéből jobban következtethetünk 
a felolvasztott állapotban mért motilitási értékre, mint a friss mintáéból. 

A kutatás a VEKOP-2.3.2.-15-2016-00012 pályázat keretén belül valósult meg. 
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ÁTE, Lógyógyászati Tanszék és Klinika1      Klinikumok 
Privát tanácsadó2 
*boros.koppany@univet.hu 
 

SÁNTASÁGMENTES ÉVES ANGOL TELIVÉREK ELÜLSŐ CSÜDÍZÜLETEINEK 
KOMPUTERTOMOGRÁFIÁS ÉS RÖNTGEN ELVÁLTOZÁSAI 

Boros Koppány1*, Nagy Annamária1, Sue Dyson2 

 

Bevezetés: Éves angol telivér versenylovak csüdízületeinek komputertomográfiás (CT) 
elváltozásait még nem írták le. 

Célkitűzés: Éves angol telivér versenylovak csüdízületeiben detektálható CT-, és hozzájuk 
kapcsolható röntgenelváltozások leírása. 

Anyag és módszer: A kutatásban 40 db, a galopp tréning kezdetén álló sántaságmentes éves 
angol telivér vett részt. A két elülső csüdízület CT vizsgálatát álló helyzetben végeztük egy lóra 
adaptált nagy teljesítményű CT berendezéssel. Összehasonlításként standard és kiegészítő 
(hajlított lateromedialis, hajlított dorsopalmaris, dorsoproximolateralis-palmarodistomedialis 
srég, palmaroproximolateralis-dorsodistomedialis srég és hajlított dorsoproximalis-
dorsodistalis srég) röntgenfelvételek készültek. A röntgen- és CT felvételek kiértékelése a 
másik képalkotó diagnosztikai metódus eredményeinek ismerete nélkül történt. 

Eredmények: A hármas metacarpalis csont (McIII) sagittalis tarajában gyakori elváltozásként 
proximodistalisan megnyúlt hipoattenuáló területeket (5 ló, 7 végtag), a trabecularis állomány 
felé terjedő hipoattenuáló területeket (13 ló, 23 végtag), és rendellenes mineralizációt (12 ló, 
20 végtag) detektáltunk CT felvételeken. Az McIII condylusaiban hipoattenuáló területek 
medialisan (2 ló, 2 végtag), lateralisan, (1 ló, 2 végtag), illetve mindkét condylusban is (2 ló, 3 
végtag) detektálásra kerültek. Rendellenes mineralizációt a medialis condylusban (2 ló, 3 
végtag), a lateralis condylusban (1 ló, 2 végtag), és mindkét condylusban (3 ló, 5 végtag) 
dokumentáltunk.  Hét lóban (unilateralisan) a csüdcsont sagittalis árkában hipoattenuáló 
területek jelentek meg CT felvételeken. Összesen 46 végtagban voltak detektálhatók CT 
elváltozások, ezek standard röntgenfelvételeken 9 esetben, csak kiegészítő felvételeken további 
13 esetben voltak leképezhetők. 

Következtetések: Éves angol telivér lovak elülső csüdízületeiben gyakoriak a CT-vel 
detektálható elváltozások, ezeknek kis része képezhető le röntgenfelvételeken. Az elváltozások 
nyomon követése szükséges a klinikai jelentőség, valamint a kórfejlődés megítélésére. 

Köszönetnyilvánítás: Az FK 138825 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és 
Innovációs Alapból biztosított támogatással, az FK_21 „OTKA” Fiatal kutatói kiválósági 
program finanszírozásában valósult meg. 
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ÁTE, Sebészeti és Szemészeti Tanszék      Klinikumok 
*ghajnalka5@gmail.com 

 

AZ ÜBERREITER SZINDRÓMA ÉS AZ UV-SUGÁRZÁS LEHETSÉGES 
ÖSSZEFÜGGÉSEI MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATÁN 

Gizella Hajnalka*, Szentgáli Zsolt 

 

Az Überreiter szindróma kutyák szaruhártyájának krónikus, nem fekélyes gyulladása, amely 
potenciálisan látást veszélyeztető is lehet. Klinikai képét a szaruhártya ödémája, erezetes 
belövelltsége, granulációs szövet kialakulása, valamint pigment lerakódása jellemzi. A 
szindróma kóroktana sokáig ismeretlen volt, az elmúlt évtizedekben zajlott kutatások 
eredménye alapján azonban elmondható, hogy valószínűleg autoimmun folyamat okozza, 
azonban más tényezőknek is szerepe lehet a kialakulásában, úgy, mint az UV-sugárzásnak.  

Kutatásunk célja az volt, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján összefüggést mutassunk 
ki az Überreiter szindróma kialakulása és az UV-sugárzás mértéke között Magyarország 
éghajlatán. Ennek érdekében a 2011 és 2021 közötti napi UV-sugárzás adatokat vetettük össze 
az ugyanezen időszak alatt az ÁTE Sebészeti és Szemészeti Klinikáján Überreiter szindrómával 
diagnosztizált összesen 54 kutya adataival. Az adathalmaz vizsgálata leíró statisztika, 
grafikonok, valamint induktív statisztikai elemzések segítségével történt. 

Három statisztikai teszt került elvégzésre, amely a kutatás fő kérdésének – tehát az UV-sugárzás 
és az Überreiter szindróma kialakulásának kapcsolatának- vizsgálatára irányult. Elsőként egy 
hipotézisvizsgálatot végeztünk, ahol az összes UV-sugárzás adatok átlagának és a vizsgálatokat 
megelőző UV-sugárzás átlagok eltérésének szignifikanciáját vizsgáltuk. A z-próba elvégzése 
után a p-érték igen alacsonynak bizonyult, amely egy erős kapcsolat meglétére utalt a két ismérv 
között. Ezt követően egy Spearman-féle rangkorrelációt végeztünk el annak ellenőrzésére, hogy 
egy adott évben tapasztalt átlagos UV-sugárzás és az ugyanazon évben elvégzett vizsgálatok 
száma között van-e összefüggés. A teszt közepesen erős pozitív irányú kapcsolatot mutatott ki. 
Végül az UV-sugárzás mértéke és az Überreiter szindróma diagnózisával záruló vizsgálatok 
száma közötti korrelációs együtthatót is kiszámoltuk, amely szintén közepesen erős pozitív 
irányú kapcsolatra utalt. 

Összességében elmondható, hogy a három teszt közül mindhárom legalább közepesen erős 
kapcsolatot mutatott ki az UV-sugárzás mértéke és az Überreiter szindróma klinikai 
megjelenésének gyakorisága között. Ez arra utal, hogy van valamiféle kapcsolat a két változó 
között, így a kutatásunk sikeresnek tekinthető. Azt, hogy az összefüggést nem sikerült 
egyértelműen, erős kapcsolatként kimutatni, a viszonylag kis mennyiségű rendelkezésünkre 
álló adatnak és egyéb limitáló tényezőknek tudom be.  

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, dr. Szentgáli Zsoltnak, a kutatásban nyújtott 
segítségéért, Varga Bálintnak a statisztikai tesztek elvégzéséért, valamint az Országos 
Meteorológiai Szolgálatnak, a rendelkezésünkre bocsátott UV-sugárzás adatokért.  
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ÁTE, VI. évfolyamos állatorvostan-hallgató1 Klinikumok 
ÁTE, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika2  
*blankakovacs486@gmail.com 
 

 
A SLING URETHROPLASZTIKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK RETROSPEKTÍV 
VIZSGÁLATA KUTYÁKBAN 
 
Kovács Blanka1*, Németh Tibor2 

 

A sling urethroplasztika eredményességét kutyákban vizsgáló retrospektív kutatásunkban 24 
konzervatív terápia-rezisztens vizelet inkontinenciával (USMI – „urethralis sphincter 
mechanizmus inkompetencia”) diagnosztizált és sling (hurok, heveder) urethroplasztikán 
átesett beteg adatait dolgoztuk fel. Vizsgálataink az Állatorvostudományi Egyetem Sebészeti 
és Szemészeti Klinikáján operált betegek klinikai adatainak elemzésére és egy előre kidolgozott 
vizsgálati kérdőív alapján történő utókövetésére irányult. A betegszelekciós és -kizárási 
kritériumoknak megfelelő esetek kórlapjaiban dokumentált adatok összegyűjtését követően, a 
legalább 6 hónapos utókövetési idővel rendelkező betegek tulajdonosaitól a perioperatív 
egészségi állapot felmérése és az esetlegesen fellépő szövődmények felkutatása érdekében 
telefonos konzultációk útján érdeklődtünk. Kutatásunk a recidíva arány feltérképezése mellett, 
a tulajdonosi elégedettség felmérésére is kiterjedt.  

Hipotézisünk az volt, hogy a vizelet inkontinencia ultimarációs terápiás lehetőségeként 
alkalmazott sling urethroplasztika a klinikai tünetek jelentős enyhülését vagy teljes 
megszűnését eredményezi.  

Eredményeink szerint a 24 beteg esetében elvégzett 28 sling urethroplasztika műtét az esetek 
78,57%-ban eredményezett tünetmentes időszakot. A telefonos konzultációk idején (átlag 41,5 
hónap utókövetési idő) a recidíva arány megállapítását követően a szakirodalmi adatokhoz 
hasonló eredményeket kaptunk. Az általunk kialakított vizsgálati csoportok kritériumai szerint 
10 beteg (41,67%; 8 szuka, 2 kan) tartozott a kontinens betegek közé, 6 beteg (25%; 5 szuka, 1 
kan) tartozott a részlegesen inkontinens betegek közé, valamint 8 beteg (33,33%; 5 szuka, 3 
kan) tartozott az inkontinens betegek közé.  

Összességében a betegek 2/3-ában (66,67%) sikerült részlegesen vagy teljesen elérni a 
vizeletürítés akaratlagos kontrollját. Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a sebészi eljárás kedvező szövődményprofilja, illetve a magas tulajdonosi elégedettségi 
szint miatt sikeresen alkalmazható a konzervatív terápia-rezisztens vizelet inkontinencia 
ultimarációs terápiás lehetőségeként. 

Ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetemet és tiszteletemet témavezetőmnek, Prof. Dr. 
Németh Tibornak, továbbá köszönetet szeretnék mondani Dr. Solymosi Norbertnek a 
statisztikai elemzések elkészítésében nyújtott segítségéért. 
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Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal     Klinikumok 
Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály1 
DE, MÉK, Állattudományi, Biotechnológiai és 
Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztéstani Tanszék2 
ÁTE, Szülészet és szaporodásbiológia Tanszék3 
*osturul95@gmail.com 
 

 

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI PRODUKTIVITÁST ELŐSEGÍTŐ BEAVATKOZÁSOK 
VIZSGÁLATA EGY HAZAI JUHÁLLOMÁNYBAN 

 

Lakatos Gyula1, Vass Nóra2, Vincze Boglárka Nóra3 

 

Napjainkban a megnövekedett takarmányárak nehéz helyzetbe hozták az állattartó gazdákat, 
akik emiatt állatállományuk csökkentésérére, eladására, vagy gyengébb beltartalmi összetételű 
(olcsóbb) takarmány etetésére kényszerülnek. A csökkent takarmánybeltartalom, mint minden 
állat esetében, úgy juhoknál is romlást okoz a reprodukciós teljesítményben, ami rontja a 
gazdaságosságot. Ennek lehet jó alternatívája bizonyos takarmánykiegészítők használata, 
amelyekkel fokozható a reprodukciós teljesítmény.  

A kísérletben három, beltartalomban eltérő takarmánykiegészítőt hasonlítunk össze egymással. 
A Vitapol nyalótömböt (n=48), a Micro care oldatot (n=46), valamint a telepen már régóta 
alkalmazott Schaumann nyalótömböt (n=43).  

A háremperiódus során az üzekedési események eloszlását vizsgáltuk a háremekben, amelyeket 
a kosok hasára rögzített jelölőkréták tesznek lehetővé.A statisztikai elemzést az R commander 
két dimenziós kontingenciatáblájával Pearson-féle chi-négyzet teszttel végeztük. 

Az eddigi eredmények alapján összefüggés van a takarmánykeigészítő minősége és a 3 héten 
belül párzott állatok száma között (X2=7,1562, p=0,02793). A legnagyobb arányban a Vitapol 
háremben történt párzás az első 3 hétben (32/48), ezt követte a Micro care hárem (23/43) majd 
a Schaumann hárem (18/46).  

Ez az eredmény utat adhat olyan összetett szaporodásbiológiai protokollok bevezetésének, 
amelyekben együtt van jelen a háremszerű pároztatás, majd azt követően a nem termékenyült 
állatok ivarzás szinkronizálása és mesterséges termékenyítése. 

A jelenlegi kutatáshoz szükséges helyszín és állatállomány rendelkezésünkre bocsátásért 
köszönet illeti Dr. B. Csák István juhtartót, a szükséges pénzügyi háttér biztosításáért pedig a 
PRE-VET Bt.-t. 
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Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék és Klinika1 Klinikumok 
*mozes.borbala@univet.hu 
 
CITOKINEK A KUTYÁK KRÓNIKUS ENTEROPATHIÁJÁBAN 

 

Mózes Borbála1*, Psáder Roland1 

 

Ahogy az emberi IBD (inflammatory bowel disease), úgy a kutyák idült bélbetegsége sem 
teljesen feltérképezett kóroktanú betegségcsoport. A gyulladásos folyamatok citokinjeinek 
pontos ismerete felbecsülhetetlen lehet a diagnosztika és a terápia során is. A humán 
gasztroenterológiában jelentős figyelem fordult ezek vizsgálata felé, de állatorvosi vonalon 
egyelőre kevés a klinikailag hasznosítható eredmény. 

Munkánk célja az idült bélgyulladásban szenvedő kutyák endoszkópos vizsgálata során vett 
biopsziás mintákból történő citokin-kimutatás és lehetséges diagnosztikai és prognosztikai 
biomarkerek, valamint terápiás célpontok azonosítása, illetve a bélgyulladás folyamatainak 
pontosabb megismerése.  

A mintagyűjtés még folyamatban van. Retrospektív vizsgálatunk során a krónikus enteropathia 
különböző betegcsoportjaiban (eleségváltásra-, antibiotikumra-, immunszuppresszióra reagáló 
vagy non-reszponzív enteropathiás; rövidítve FRE, ARE, IRE, NRE) és granulomás colitisben 
(GC) szenvedő kutyák bélmintáiban mutatunk ki citokineket RNAScope in situ hibridizációs 
módszerrel. Munkánk prospektív részében az idült bélbeteg kutyák emésztőszervi 
endoszkópiája során vett mintákból RNA-Seq új generációs szekvenálással vizsgáljuk a 
bélgyulladásban fontos szerepet játszó jelátviteli molekulákat, gyulladásos mediátorokat.  

Eddig 27 kutya mintáiból készült IL1β mérés RNAScope vizsgálattal. A citokin duodenumban 
mérhető expressziója szignifikánsan magasabb az NRE csoportban az ARE és az IRE 
besorolású betegekhez képest. Az ileumban és a colonban a GC betegek esetében 
szignifikánsan nagyobb az IL1β expresszió az FRE, az ARE és az IRE csoportokhoz képest. A 
colonban szignifikánsan magasabb IL1β mRNS koncentráció mérhető a súlyos fokú makrofág 
sejtes infiltrációt mutató mintákban, mint a közepesen vagy annál kevésbé beszűrt mintákban.  

A transzkriptom bioinformatikai vizsgálata és a további, vizsgálni tervezett citokinek 
RNAScope festése folyamatban van. Az IL1β mérések eddigi eredménye alapján ez a citokin 
használható lehet prognosztikai biomarkerként (ugyanis az NRE csoportban nagyobb 
mennyiségben termelődik), illetve a GC esetén diagnosztikai marker, esetleg terápiás célpont 
szerepét is betöltheti. 

Köszönetnyilvánítással tartozunk a Patológiai Tanszék munkatársainak, különösen Horváth 
Dávid Gézának a kórszövettani metszetek elkészítéséért és értékeléséért; Ferenczi Szilamérnak 
a laboratóriumi munkában nyújtott segítségéért; Harnos Andreának a statisztikai elemzésben 
nyújtott segítségéért. Munkánk az NKB kutatási pályázat támogatásával készül. 
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1ÁTE Lógyógyászati Tanszék és Klinika   
*Pal.Zsofia@univet.hu  Klinikum 

 

 

DONORCSATORNÁK KITÖLTŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA LÓBAN 
MOZAIKPLASZTIKA MŰTÉTET KÖVETŐEN 

Pál Zsófia1*, Bodó Gábor1 

 

Lovak sérült ízületi felszínének rekonstrukciójára immár több mint két évtizede sikerrel 
alkalmazott műtéti eljárás a mozaikplasztika. A műtét során a medialis femur trochleából 
történik csontos-porcos szövethengerek vétele, melyeket a teherviselő ízfelszín defektusának 
területére ültetnek. Kísérleti megfigyelések szerint a donorcsatornák 9-12 hónapon belül 
kitöltődnek csontállománnyal, felszínüket jó minőségű rostos porcréteg borítja. Az üresen 
hagyott donorcsatornák esetében nemkívánatos posztoperatív vérzés fordulhat elő, melynek 
kiküszöbölésére a csatorna biodegradábilis anyagokkal való feltöltése lehetséges. Műtéteink 
során erre a célra humán gyakorlatban is sikerrel alkalmazott biodegradábilis polimert, 
PolyActive (polyethylen glycol terephthalat – polybutylen terephthalat) tömőanyagot 
használtunk. Térkitöltő funkciója és oszteoinduktív szerepe van, illetve feltételezett, hogy 
felszínén segíti a mesenchymális sejtek megtapadását és proliferációját, hozzájárulva egy jobb 
minőségű regenerátum kialakulásához. 

Lovak medialis femur trochleáján készített 40 darab, 6,5 mm, valamint 8,5 mm átmérőjű 
donorcsatorna 50%-a PolyActive anyaggal került kitöltésre. 8-12 hónap elteltével posztmortem 
makroszkópos és szövettani vizsgálatok során a biodegradábilis polimert tartalmazó és az 
üresen hagyott donorcsatornák területén tanulmányoztuk a csatornák kitöltődését, illetve a 
csatornák és PolyActive dugók felett az ízfelszínen kialakuló porcos borítás minőségét. 

Üresen hagyott csatornák esetén nem találtunk szignifikáns összefüggést a csatorna átmérője és 
a felszínen képződött regenerátum minősége között (p=0,7136). PolyActive dugóval kitöltött 
csatornák esetében szignifikánsan gyakrabban fordult elő kiváló minőségű regenerátum 
képződése (p=0,0319), ugyanakkor a polimer henger felszíntől való távolsága azt a behelyezés 
során jelentősen befolyásolja (p=0,0002). Az üresen hagyott donor csatornák minden esetben 
jó minőségű, biomechanikai tulajdonságaikban is a környezetükhöz hasonló spongiózus 
csontállománnyal töltődtek ki 12 hónap elteltével, ellentétben a PolyActive dugókkal lezárt 
csatornákkal, melyek esetében a polimer elhúzódó beépülését-átépülését tapasztaltuk. 

A PolyActive biodegradábilis polimer kedvező eredménnyel használható lovak 
mozaikplasztika műtétje során a donorcsatornák kitöltésére, megfelelően lezárja a friss donor 
csatornákat, mindazonáltal 6,5 mm-es donor csatornák esetében használata lovon nélkülözhető. 
Hátránya, hogy a donor csatorna csontos állománnyal történő kitöltését hátráltatja 12 hónapos 
utánkövetések esetén. 

A kutatáshoz az Állatorvostudományi Egyetem PhD keretéből (kötelezettségvállalási szám:  
1300000102) nyújtott támogatást.  
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ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállatgyógyászati Klinika1  Klinikumok 

*Szelenyi.Zoltan@univet.hu 

 

 

A SZUBKLINIKAI HIPOKALCÉMIA ELŐFORDULÁSA HAZAI TEJTERMELŐ 
TEHENÉSZETEKBEN 

 

Szelényi Zoltán1*, Lénárt Lea1, Szenci Ottó1 

 

A makroelem-anyagcsere zavarai közül a kalcium anyagforgalmi zavarai régóta ismertek 
szarvasmarhában. A klasszikus ellési bénulás, vagy a klinikai hipokalcémia mellett az elmúlt 
időkben a szubklinikai hipokalcémia is megállapításra került. A jelenség a szérum 
kalciumkoncentrációjának csökkenésével jár az ellés utáni napokban, azonban a jelenség 
klinikai következményei még nem teljesen tisztázottak, ezért szükség van egy egységes 
definíció megalkotására, hogy a következményeket egységesen tudjuk vizsgálni. Munkánk 
célja a szarvasmarhákat érintő szubklinikai hipokalcémia (SCH) előfordulásának megállapítása 
volt hazai nagylétszámú tejtermelő tehenészeteinkben. A szerzők magyarországi tejtermelő 
szarvasmarhaállományokban vettek vérmintákat a laktáció 0. és 7. napja között. Öt 
magyarországi tejtermelő tehenészetben 310 állat került vizsgálatra.  A mintákból a szérum 
összkalcium (tCa), valamint a nem észterifikált zsírsavak koncentrációja (NEFA) került 
meghatározásra. A szérum összkalcium koncentrációjának meghatározásával megállapítottuk a 
szubklinikai hipokalcémia előfordulási gyakoriságát a laktáció első napjaiban, valamint a 
laktációk számának függvényében. A nem észterifikált zsírsavak koncentrációit Pearson-féle 
korrelációs koefficienssel vizsgáltuk. Ugyan szignifikáns összefüggést nem kaptunk, de a 
szubklnikai hipokalcémiás állatok NEFA koncentrációi magasabbak voltak, mint a 
normokalcémiás állatoké. Megállapítottuk, hogy a nagytermelésű, nagylétszámú 
tehenészetekben mindenhol jelen van a szubklinikai hipokalcémia. Az első laktációs állatok 
esetében nagyon ritka az előfordulása, ezért a megelőző intézkedéseket ezekre az állatokra nem 
feltétlenül kell kiterjeszteni, ezáltal a költségek csökkentése válik lehetővé. A harmadik 
laktációtól viszont olyan gyakori az előfordulása, hogy állományszinten kell a megelőzésről 
gondoskodni. A megelőzés történhet a szárazonállás alatti takarmányozáson keresztül is. Jelen 
vizsgálatunkban minden gazdaságban a leggyakoribb prevenciót, vagyis a szárazonállás alatti 
anionos sók etetését alkalmazták. 
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ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállat-Gyógyászati Klinika1    Klinikumok 
Dep. Small Anim. Clin. Sci., Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine, USA2 

Praxislab Kft, Budapest3 
ÁTE, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék4 

*szilagyi.eszter@univet.hu  

AZ ANTI-MÜLLER HORMON SZÉRUMSZINT-MEGHATÁROZÁS JELENTŐSÉGE 
KUTYÁBAN – LEHETŐSÉGEK A HAZAI KLINIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN 

Szilágyi Eszter1*, Balogh Orsolya2
, Balogh Nándor3, Somogyi Zoltán4, Müller Linda1 

Az ivari differenciáció faktoraként ismert anti-Müller hormon (AMH) hímnemben kizárólag a 
Sertoli sejtek, nőnemben pedig a granulosa sejtek termékeként a posztnatális életben is 
megjelenik a vérben. Szintjének meghatározása alkalmazható intakt és ivartalanított egyedek 
elkülönítésére, a rejtettheréjűség, az ovarian remnant szindróma (ORS), Sertoli-, illetve 
granulosa sejtes daganatok diagnosztikájában, emellett felmerül a fertilitási markerként történő 
alkalmazása is, ugyanakkor a mérési módszerek különbözősége miatt eltérő eredményeket 
közöl az irodalom. Célunk volt egy, hazánkban elérhető módszerrel meghatározni az 
egészséges, valamint ivarszervi elváltozással diagnosztizált egyedeket jellemző 
hormonszinteket, majd az ivartalanítást követő hormonszint-csökkenés ütemét.  

Tizenöt szukát (12 egészséges, 3 ORS) és tizennégy kant (7 egészséges, 3 heredaganatos és 4 
egyoldali hasűri rejtettheréjű) vontunk be a vizsgálatba. Az állatokat fizikális-, vér-, valamint 
ultrahang vizsgálatnak vetettük alá, majd elvégeztük ezek ivartalanítását. A műtét napján (0. 
nap), majd a 3., 7., 14., 21. és 28. napon gyűjtött szérummintákból meghatároztuk az AMH 
szinteket, egy, a vizsgálatunkkal egyidőben validált elektrokemilumineszcens módszerrel 
(Beckman Coulter Acces 2 immunkémiai automata, gyári reagenskészlet). Az ORS és 
heredaganatos állatokból eltávolított ivarszerveket szövettani vizsgálatnak is alávetettük.  

Bár a felezési idő tekintetében nem volt különbség a csoportok között (átlagos felezési idő 
2,85±0,51 nap), a kanok AMH szintje magasabb volt, ezért szukákban a hormonszint az 
ivartalanítást követő 14., míg kanokban a 28. napra érte el az alapszintet. A kanokban mért alap 
AMH koncentráció magasabb volt a hasűri rejtettheréjű egyedekben, mint az egészségesekben 
(P=0,004). Bár a heredaganatos állatokban (egy állatban Leydig-sejtes tumor, egyben Leydig-
sejtes tumor és seminoma, egyben pedig Leydig-sejtes tumor és seminoma mellett Sertoli-sejtes 
daganat volt jelen) mért hormonszint csak tendenciózusan volt magasabb, az egészséges (4,07-
10,6 ng/ml), a heredaganatos (14,53-24,26 ng/ml), illetve a rejtettheréjű csoport alap 
hormonszintjei (29,06-154,38 ng/ml) nem alkottak átfedő tartományokat.  

Megállapíthatjuk, hogy a kapott referenciaértékek hasonlóak a más kemilumineszcens mérések 
alapján közölt eredményekkel. A módszerrel meghatározható AMH vérszint szukákban 
legkorábban 14 nappal, kanokban pedig 28 nappal az ivartalanítás után alkalmas az 
ivartalanított és intakt állatok elkülönítésére. Az emelkedett AMH érték nem csak a Sertoli-
sejtes heredaganatot, hanem a Leydig-sejtes, illetve Leydig-sejtes daganatot és seminoma-t is 
tartalamazó herével rendelkező egyedek esetében is megfigyelhető volt, ami alapján 
feltételezhető, hogy a rejtett herékben, valamint a heredaganatot körülvevő szövetben 
megjelenő atrófia és fibrózis önmagában is képes emelni a vérben mérhető AMH koncentrációt.  

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) 
társfinanszírozásával valósult meg (AZ EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005). 
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ÁTE, Szülészeti Tanszék és Haszonállat-gyógyászati Klinika1  Klinikumok 
DE, MÉK, Állattudományi, Biotechnológiai és 
Természetvédelmi Intézet, Állattenyésztéstani Tanszék 2 
 
*vincze.boglarka@univet.hu 
 
 
A TRANSZVAGINÁLIS OOCITA ASPIRÁCIÓ (TVA) MÓDSZERÉNEK VALIDÁLÁSA 
LÓBAN ÉS SZARVASMARHÁBAN 
 
Vincze Boglárka1*, Angyal Eszter2, Somoskői Bence1, Bordás Lilla1, Török Dóra1, Bőr József1, 
Horváth András1, Cseh Sándor1 
 
A világ számos pontján az asszisztált reprodukciós laboratóriumokban az állattenyésztők és 
sportemberek igényeit szem előtt tartva alakították ki az elmúlt években a TVA klinikumban 
alkalmazható módszerét annak érdekében, hogy minél több, jó/kiváló minőségű petesejtet 
nyerjenek ki non-invazív módszerekkel, a legértékesebb donorokból. 
 
Célunk jelen munkával, hogy megfelelve a nemzetközi és hazai igényeknek, Egyetemünkön 
kialakítsuk saját protokolljainkat, és adaptáljuk a módszereket az itteni klinikai felhasználáshoz 
mind a kutatási, mind a szolgáltatási területeken. 
 
Mindkét faj nőivarú egyedeiben a petesejt kinyerés egy módszertanilag és technikailag 
kifejezetten nehéz beavatkozást jelent, amelyet nem egy személy, hanem egy egész csapat 
végez. Speciális transzvaginális eszközökkel szükséges a medenceüregből a petefészket a 
kinyerés céljából megszúrni a tüszők üregének leszívása (tehén) vagy leszívása-kiöblítése 
(kanca) céljából. A folyamat állatonként 45-60 percet vesz igénybe, miközben a kinyert 
folyadékot a beavatkozás helyén azonnal elkezdik feldolgozni, és az in vitro fertilizációhoz 
előkészíteni, amelyet még több lépés és laboratóriumi inkubáció előz meg. 
 
Az elmúlt év során tehenekben és üszőkben 24 TVA-t végeztünk el májustól kezdve, kancában 
pedig hatot októbertől kezdődően. A faji élettani jellegzetességeket (lovakban szezonátmeneti 
időszakok a tüszőnövekedésben) figyelembe véve folytatjuk a munkát, a minél nagyobb 
gyakorlati tapasztalat megszerzése, ill. minél jobb kinyerési arány elérése érdekében. 
 
Eddigi tapasztalataink alapján mindkét fajban egy igen komplex, nagy előkészítést és 
összehangolt csapatmunkát igénylő klinikai beavatkozásról van szó, azonban kellő gyakorlással 
és a módszerek validálását követően egy igen hasznos mintanyerési módszerről van szó, amely 
alapjául szolgál az embriológiai kutatásainknak és jövőbeni klinikai szolgáltatásnak. 
 
A TKP2020-NKA-01 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) 
pályázati program finanszírozásában valósult meg. Vincze Boglárka munkáját a Bolyai János 
Kutatási ösztöndíj támogatja. 
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*vincze.boglarka@univet.hu 
 
 
A TÜDŐ ÁLLOMÁNYÁNAK ULTRAHANVIZSGÁLATA BORJAK LÉGZŐSZERVI 
BETEGSÉG-KOMPLEXÉBEN 
 
Vincze Boglárka1*, Bőr József1, Kátai Levente2, Kovács Levente3 
 
A nagylétszámú tehenészetekben a borjúnevelés időszakában számos környezeti és behurcolt 
kórokozó betegítheti meg a növendékeket, súlyos gazdasági kárt okozva. A borjak a választásig 
jellemzően átesnek tünetmentes fertőzéseken, amelyek következtében nem alakul ki betegség, 
ha az állat tartási körülményei megfelelőek. A tüdő ultrahangvizsgálatát külföldön sikerrel 
alkalmazzák a légzőszervi betegség-komplexének (BRD bovine respiratory disease complex) 
diagnosztizálásában. 
 
Jelen vizsgálati szakaszban előzetes vizsgálatokat végeztünk 0-90 napos borjakon, hogy 
felmérjük, a tüdő ultrahangvizsgálata miként alkalmazható nagylétszámú állattartó telepen 
diagnosztikai módszerként. Egy olyan nagylétszámú állományban dolgoztunk, ahol 
laborvizsgálatokkal kimutathatóak voltak borjakban légzőszervi betegségeket okozó ágensek. 
 
Negyvenhat állat vizsgálatát végeztük el egy hordozható ultrahangkészülékkel (GE Logiq V2, 
endorektális fej, 7,5 MHz). A borjak tüdejének leképezéséhez a mellkas bal és jobb, valamint a 
szügy tájékát vizsgálatuk meg izopropil-alkoholos befújást követően. Az elváltozásokat egy 0-
5 fokozatú skála (Ollivett és Buczinski, 2016) szerint jegyeztük le. 
 
Az elővizsgálatok 2022. szeptemberétől 2022 decemberig zajlottak. A pontozási rendszer 
alapján a mellhártya az esetek nagy részében érintett volt, az 1-es pontot jelentő tipikus 
ultrahangkészülékkel látható műtermékek leképezhetőek voltak. Az állományban voltak egész 
súlyos esetek is, amelyek elhullással végződtek. 
 
Eddigi tapasztalataink alapján az ultrahangvizsgálat a fertőződés igen korai szakaszában már 
jelez elváltozást, amikor még klinikai tünetek hetekig nem jelentkeznek. Ez lehetőséget ad arra, 
hogy amennyiben végeznek az állományban mikrobiológiai és rezisztencia vizsgálatot, akkor 
állatorvosi kezelés segítségével megelőzhetőek a súlyosabb kórképek, így csökkenthető az 
elhullások száma. 
 
Jelen elővizsgálat következtetéseként elmondhatjuk, hogy a borjak tüdőultrahang vizsgálata 
telepi körülmények között is kivitelezhető, jól alkalmazható. 
A jelen pillanatban is folytatott vizsgálat folytatásában arra keressük a választ, hogy van-e 
összefüggés az ellés lefolyása (könnyű vagy nehéz), és az újszülöttkori hatások (magzatvíz 
nyelés, vitalitás), újszülöttkori ultrahangvizsgálati lelet és a későbbi betegségek előfordulása és 
kimenetele között. 
 
A projektet az NKFIH OTKA pályázat (K-134204) támogatta. Dr Vincze Boglárka munkáját a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatja. 
 


