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ELŐSZÓ 

 

 

Kedves Kolleganők és Kollegák!  

 

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2018. január 22-25. között tartja a legújabb kutatási 

eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 44. 

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. 

A beszámoló füzetek anyaga az MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet honlapján 

(http://aoti.agrar.mta.hu/mta_beszamolok) megtalálható.  

 

Az előadások és azt követő megvitatás időtartama legfeljebb 10 + 5 perc. 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. Aki azonos 

témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, kérjük, próbálja meg ezeket összevonni.  

 

A résztvevőket, különösen a bizottsági tagokat és az üléselnököket arra kérjük, hogy 

kérdéseikkel, megjegyzéseikkel, javaslataikkal, segítsék az előadottak részletesebb 

megismerését, értékelését és a beszámoló szakmai műhelyek további munkáját. A tudományos 

előrehaladást a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatását a vita éppúgy szolgálja, mint 

maga az előadás.  

 

Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 

juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság titkárához (magyar.tibor@agrar.mta.hu) egy-

egy rövid, közérthető formában megírt, a szekció elnökökkel egyeztetett tájékoztatót (a Magyar 

Állatorvosok Lapjában való közlés céljából), amely tartalmazza nem csak az előadások, hanem 

a vita legfontosabb megállapításait is.  

 

Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagot továbbítsák 

munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, hogy tegyék lehetővé 

munkatársaik részvételét az üléseken.  

 

Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó 

munkáját.  

 

Kívánunk mindenkinek eredményes és hasznos tanácskozást.  

 

Gálfi Péter   Sótonyi Péter    Vörös Károly   Magyar Tibor 

MTA ÁTB elnöke  Rektor,TDK elnök   ÁODI elnöke   MTA ÁTB titkára 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

Állathigiénia, Állattenyésztés, Genetika, Takarmányozástan (13.30-tól) 

 

1. A HŐSTRESSZ HATÁSA A SZÉNHIDRÁT- ÉS ZSÍRANYAGCSERÉRE TEJELŐ 

TEHENEKBEN – RETROSPEKTÍV VIZSGÁLAT ANYAGFORGALMI ADATOK 

ALAPJÁN 

Bakony Mikolt, Jurkovich Viktor, Hejel Péter, Kovács Péter, Brydl Endre, Könyves 

László 

 

2. A MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS FERTŐZÖTTSÉG 

DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LAKTÁCIÓ FOLYAMÁN 

Bognár Barbara, Jurkovich Viktor 

 

3. EGY LEHETSÉGES MÓDSZER AZ OXIDATÍV STRESSZ (OS) TEJELŐ 

ÁLLOMÁNYOKBAN TÖRTÉNŐ IN-VIVO MEGHATÁROZÁSÁRA.  

Hejel Péter, Könyves László 

 

4. MÉNSPERMA MÉLYHŰTÉSE EGYEDRE SZABOTT PREKONDICIONÁLÁST 

KÖVETŐEN 

Losonczi Eszter, Budai Csilla, Szabó Katalin, Cserepes Judit, Pribenszky Csaba 

 

5. A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA TEHÉNÁLLOMÁNY 

MARMAGASSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 15 ÉV ALATT 

Beck Attila, Frülinger Dóra, Bodó Imre, Baracskay Lajos, Kaltenecker Endre, Gáspárdy 

András, Maróti-Agóts Ákos 

 

6. ZENE HATÁSA MENHELYI KUTYÁK VISELKEDÉSÉRE 

Korsós Gabriella, Dudás Krisztina Dominika, Fodor Kinga, Fekete Sándor György 

 

7. OLFAKTÓRIKUS INGEREK HATÁSA PATKÁNYOK VISELKEDÉSÉRE 

Korsós Gabriella, Fodor Kinga, Fekete Sándor György 

 

8. ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK TAKARMÁNYOZÁSI ÉRTÉKÉNEK 

VIZSGÁLATA 

Hetényi Nikoletta, Andrásofszky Emese, Szabó József, Hullár István 

 

9. MÁSODLAGOS NÖVÉNYI METABOLITOKAT TARTALMAZÓ TAKARMÁNY-

KIEGÉSZÍTŐ HATÁSA JUHOK GYOMOR-BÉLFÉRGESSÉGÉRE 

Nagy Gábor, Csivincsik Ágnes, Vargéné Visi Éva, Tóth Tamás 
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Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai,  Állathigiénia 

Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 

*Bakony.Mikolt@univet.hu 

 

A HŐSTRESSZ HATÁSA A SZÉNHIDRÁT- ÉS ZSÍRANYAGCSERÉRE TEJELŐ 

TEHENEKBEN – RETROSPEKTÍV VIZSGÁLAT ANYAGFORGALMI ADATOK 

ALAPJÁN 

 

Bakony Mikolt*, Jurkovich Viktor, Hejel Péter, Kovács Péter, Brydl Endre, Könyves László 

 

 

Anyagcserekamrában végzett párosított etetéses kísérletek, majd metabolomikai és proteomikai 

vizsgálatok eredményei is azt mutatták, hogy a hősemleges körülményekhez képest a 

hőstressznek kitett tehenek szervezetében még negatív energiaegyensúlyi állapotban is 

alacsonyabb a zsírbontás mértéke, és fokozottabb a perifériás szövetek glükózfelhasználása. A 

glükoneogenezis prekurzorai az izomfehérjék fokozott bontásából is származnak. A jelenség 

hátterében az anyagcsere általi hőtermelés homeoretikus csökkentése állhat, mivel a 

szénhidrátok bontása során kevesebb hő termelődik, mint a trigliceridek bontása során. 

Feltehető, hogy ez a tendencia nemcsak negatív energiaegyensúlyban tapasztalható. A nyári 

hónapokban végzett állomány-egészségügyi vizsgálatok során a fennálló hőstressz 

befolyásolhatja az anyagcsereprofil eredmények értékelését. 

 

A munka célja: Az elmúlt 3 évben végzett telepszemlék során gyűjtött adatok 

összehasonlításával kívántuk vizsgálni, hogy a hőstressz anyagcserére gyakorolt hatása a telepi 

körülmények között mért mutatókban is megmutatkozik-e.  

 

A szabad-zsírsavak, a glükóz és a karbamid vérplazmában mért koncentrációit, mint a zsír-, a 

szénhidrát- és a fehérje-anyagcsere legfőbb indikátorait hasonlítottuk össze 49 telepről 

származó 1680 állat adatai alapján. Hősemleges környezetnek a március-áprilisi, a feltehetően 

hőstresszt okozó időszaknak pedig a nyári hónapokat tekintettük. Az adatokat az R statisztikai 

szoftver segítségével, lineáris kevert modell alkalmazásával hasonlítottuk össze az egyes 

termelési csoportok függvényében.  

 

A vérplazma szabadzsírsav-koncentrációja a laktáció elején (fogadó) és csúcsán álló (nagytejű) 

csoportokban átlagosan 34%-kal (0,025 mmol/l) ill. 24%-kal (0,01 mmol/l-rel) volt 

alacsonyabb a nyári időszakban (p<0,01) a tavaszi időszakhoz képest. A vérplazma 

glükózkoncentrációja az ellető csoportban nem különbözött, míg a fogadó, illetve a nagytejű 

termelési csoportokban átlagosan 0,17 ill. 0,24 mmol/l-el volt alacsonyabb a nyári időszakban 

a tavaszi időszakhoz képest (p<0,05, ill. p<0.01). A vérplazma karbamid-koncentrációja a nyári 

vizsgálatok során számszerűen alacsonyabb volt mindhárom termelési csoportban, a különbség 

a nagytermelésű csoportban szignifikáns volt (0,45 mmol/l, p<0.001).  

A csökkent zsírmobilizáció és fokozott glükózfelhasználás tendenciája megmutatkozik a 

telepek átlagában. A feltehetően hőstresszt okozó időszakban végzett állomány-egészségügyi 

vizsgálatok során figyelembe kell venni, hogy az adott telepen alkalmazott takarmányozási 

stratégia, valamint az istállóhűtési technológia jelentősen befolyásolhatja az elemzés során 

becsült, szakmailag talán kevéssé releváns különbségeket.  

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) 

társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: EFOP-3.6.2-16-2017-

00012).  
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Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai Tanszék    Állathigiénia 

*bognar.barbara@univet.hu 

 

A MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS FERTŐZÖTTSÉG 

DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LAKTÁCIÓ FOLYAMÁN 

 

Bognár Barbara*, Jurkovich Viktor 

 

 

A paratuberculosis vagy más néven Johne-betegség kórokozója egy sav és alkoholálló 

baktérium, a Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP). A MAP granulomatosus 

enteritist okoz, mely megfertőzi a kérődzőket és egyéb nem kérődző fajokat is. Az állatok 

fertőződése leggyakrabban szájon át történik fertőzött bélsárral vagy föcstejjel, azonban 

klinikai tüneteket mutató állatok esetében az intrauterináris fertőződés esélye 40 % körül 

lehetséges. A borjak 6 hónapos korukig a legérzékenyebbek a fertőződésre, azonban a 

lappangási idő átlagosan 3-4 év. A lappangási idő alatt az állatok már üríthetik a baktériumot 

klinikai tünetek jelentkezése nélkül. A jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek 

közül az RT- PCR vizsgálatokkal lehet a legbiztosabban és leggyorsabban meghatározni a 

baktériumot ürítő állatokat, azonban a szakaszos ürítés miatt könnyen kapható fals negatív 

eredmény. A szerológiai vizsgálatok specificitása és szenzitivitása nagyjából 30%-os, ezen 

tesztek érzékenysége az állatok életkorával nő. 

A mentesítési programok kidolgozásának egyik nehézségét a diagnosztikai tesztek 

pontatlansága adja. A paratuberculosis témájában jelenleg a legintenzívebben vizsgált terület a 

jelenlegi tesztek alkalmazhatósági feltételei, illetve a betegség korábbi meghatározását lehetővé 

tevő tesztek kidolgozása. 

 

Tejelő állományokban szeretnék megtalálni a lehető legoptimálisabb időpontot a 

paratuberculosis diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére. Vizsgálati protokollunkban olyan 

időpontokat jelöltünk meg mintavételezésre, melyek egyébként is beilleszthetők a tejelő 

állományok tartástechnológiájába.  

 

3 nagyüzemi tehenészetben 20-20 állatot kezdtünk nyomon követni az elléstől kezdődően. Az 

állatok átlag életkora 4 év és előzetesen 2 pozitív szerológia eredménnyel rendelkeznek, 

azonban klinikai tüneteket nem mutatnak. A kiválasztott MAP+ állatokból vér, tej és bélsár 

mintákat veszünk az ellés után 1-5 napon belül, a 10-14. napon, a 40-60. napon, a 90. napon, a 

120. napon és a 200. napon, illetve a szárazraállításkor. 

 

A vizsgálat folyamatban van, a kisszámú beérkezett minta miatt statisztikai elemzést nem 

érdemes végezni. Az eddig folyamatosan vizsgált 5 állatból 2 esetben a 40-60. napon nem 

lehetett kimutatni szerológiailag a fertőzöttséget, 1 esetben az ürítést sem lehetett PCR -el 

detektálni.  

Az eddigi szakirodalmi adatok alapján két pozitív ELISA vizsgálat után tekinthető egy állat 

nagy bizonyossággal paratuberculosissal fertőzöttnek. Vizsgálatunkból előzetesen látszik, hogy 

a kétszeri ELISA pozitivitástól függetlenül a laktáció során láthatunk negatív szerológiai 

eredményt, sőt, ha csak egy mintavétel erejéig is, de előfordulhat, hogy a kórokozó sem ürül a 

bélsárral 

 

A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) 

társfinanszírozásával valósult meg (a támogatási szerződés száma: EFOP-3.6.1-16-2016-

00024).  
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Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai Tanszék             Állathigiénia 

*hejel.peter@univet.hu 
 

EGY LEHETSÉGES MÓDSZER AZ OXIDATÍV STRESSZ (OS) TEJELŐ 

ÁLLOMÁNYOKBAN TÖRTÉNŐ IN-VIVO MEGHATÁROZÁSÁRA.  

 

Hejel Péter*, Könyves László 

 

 

A FRAS4 eljárást az OS és az antioxidáns kapacitás mérésére fejlesztették és elektron spin 

rezonancia mérésével validálták. A dROM és BAP értékekből számított OS index jól kifejezi 

az OS-t. 

 

A FRAS4 alkalmazhatóságának vizsgálata tejelő szarvasmarha állományokban: 1) az 

analitikai- és a biológiai variancia, a szenzitivitás és specificitás meghatározása; 2) dROM, BAP 

és OSi normálértékek meghatározása. 3) egyes antioxidáns takarmánykiegészítők hatásának 

üzemi körülmények közötti vizsgálata. 

 

1) Elővizsgálatok: az analitikai-, illetve a populációra vonatkozó biológiai variancia számítása. 

2) Normálérték számítás 80-100 egészséges állat vérmintáiból. 3) Megállapítjuk a szenzitivitást 

és specificitást a plazma izoprosztán (8-izo-PGF2) koncentrációjának párhuzamos mérésével, 

4) egyes antioxidáns takarmánykiegészítők hatásának üzemi körülmények közötti vizsgálata. 

 
    1. táblázat 2017-ben gyűjtött 83 vérmintából mért eredmények  

Termelési csoport/OS 

paraméter 

Borjak 

(n=7) 

Előkészítő 

(n=22) 

Ellető 

(n=8) 

Fogadó 

(n=30) 

Nagytejű 

(n=16) 

dROM [uCARR]* 144 (sd 33) 113 (sd19) 131 (sd 44) 113 (sd 36) 101 (sd 21) 

BAP[mol/l] 2932 (sd 167) 2838 (sd 210) 2885 (sd 229) 2828 (sd 199) 2891 (sd 185) 

OSi 4,92 (sd 1,20) 4,00 (sd 0,73) 4,60 (sd 1,77) 3,96 (sd 1,19) 3,48 (sd 0,68) 

*1 uCARR=0,08mg/100ml H2O2 

 

A tehéncsoportok dROM és PAT és OSi értékek átlagait általános lineáris kevert modell 

illesztésével összehasonlítva nem kaptunk szignifikáns különbséget. 

 

Az irodalomban közölt adatokhoz hasonlóak az eredmények. A teheneknél az elletőben volt a 

legmagasabb a dROM, amit az ellés OS indukáló hatása magyarázhat. A BAP a fogadóban volt 

a legalacsonyabb. Feltételezhető, hogy ekkorra kimerül a szervezet antioxidáns kapacitása. A 

csúcslaktációra helyreáll a szervezet energiamérlege. Ekkor mértük a legalacsonyabb dROM és 

a legmagasabb BAP értékeket. A csoportok között nem volt szignifikáns különbséget, ami 

indokolja a módszer felülvizsgálatát a további vizsgálatok elvégzése előtt.  
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Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai,               Állathigiénia 

Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék1 

Applied Cell Techonology Kft.2   

*losonczi.eszter@univet.hu 

 

MÉNSPERMA MÉLYHŰTÉSE EGYEDRE SZABOTT PREKONDICIONÁLÁST 

KÖVETŐEN 

 

Losonczi Eszter1*, Budai Csilla2, Szabó Katalin2, Cserepes Judit2, Pribenszky Csaba1 

 

Az örökítőanyag országok, földrészek közötti szállításához, vagy génmegőrzés céljából ló 

esetében is gyakran alkalmazzuk a spermamélyhűtés módszerét, mely azonban egyes méneknél 

egyedi érzékenységük következtében csökkent motilitást eredményez a felolvasztás után. Az 

arab telivér fajta iránti, számos országban megfigyelhető növekvő érdeklődés szükségessé teszi, 

hogy a szakemberek akár a mélyhűtési protokoll egyedre szabásával is igyekezzenek 

csökkenteni az értékesebb mének spermájának károsodását a fagyasztás során. E károsodások 

csökkentésére lehet alkalmas a sejtek prekondícionálása, melynek segítségével aktivizáljuk 

saját védekező mechanizmusaikat, mellyel mintegy felkészítjük őket a fagyasztás káros 

hatásainak átvészelésére. 

Kutatásunk célja az, hogy a más állatfajok ivarsejtjein, embrióin, egyéb sejtjein már sikeresen 

alkalmazott PTAT (Pressure Triggered Activation of Tolerance) kezelés ménenkénti egyedre 

szabásával és mélyhűtési folyamatba illesztésével lehetővé váljon egy új, hatékonyabb 

fagyasztási protokoll kialakítása arab telivér és Shagya-arab mének spermájára vonatkozóan.  

Mindösszesen 55 ejakulátumot vizsgáltunk két Shagya-arab és négy arab telivér méntől a 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon szeptember-október, majd március-április hónapokban. Az 

ugratást követően az ejakulátumot a telep rutin protokollja szerint centrifugáltuk, majd a kapott 

pelletet újraszuszpendáltuk. Az így kapott hígított spermából 6x2 ml-t mátrix rendszerben 5–

20 MPa erősségű illetve 5–30 perc időtartamú hidrosztatikus nyomás kezelésben részesítettünk 

GBox 2000 készülék segítségével (Kezelt minták), további 2 ml minta pedig nem kapott 

kezelést (Kontroll). Ezt követően a minták hűtése és fagyasztása, majd pedig a felolvasztása is 

a telep rutin protokollja szerint történt. A felolvasztás után motilitásvizsgálatot végeztünk 

CASA-val (AndroVision® MiniTube). A kapott eredmények alapján ménenként kiválasztottuk 

azt a kezelési protokollt, amely a Kontrollhoz képest a legnagyobb javító hatást eredményezte, 

és az ezzel elért motilitás eredményeket a hozzá tartozó Kontroll mintákéval hasonlítottuk össze 

páros t-próba segítségével. 

A hat ménnél a vizsgált nyomáskezelési mátrixból a legnagyobb javító hatást három különböző 

kezelési protokoll eredményezte. Ezen optimális kezelések az adott ménre vonatkozóan 

specifikusnak bizonyultak és segítségükkel a motilitást javító hatás megismételhető volt. 
 

 Ősz (n=15) Tavasz (n=40) 

 Kontroll Legjobb kezelt Kontroll Legjobb kezelt 

Totál motilitás (%) 44,6 56,9* 57,4 64,0* 

Progresszív motilitás (%) 31,9   43,3** 46,1 53,3* 

*p<0,0001 (Kontroll vs. Legjobb kezelt); **p=0,0002 (Kontroll vs. Legjobb kezelt) 

 

Az alkalmazott, egyedre szabott PTAT prekondícionálás javított a spermiumok mélyhűtést 

követő túlélésén. E kezelés felhasználásával javíthatunk azon mének esetében a sperma 

fagyaszthatóságán, melyeknél a rutin mélyhűtés után rendszerint rossz motilitást tapasztalunk, 

akár a tenyészidény szempontjából kedvezőtlenebb időszakokban is.  

A kutatást az EFOP-3.6.2 kutatási pályázata támogatta.   
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ÁTE Állattenyésztési, Takarmányozási és Laborállat-tudományi Tanszék1            Állattenyésztés 

Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők  Egyesülete2 

*Beck.Attila@univet.hu 

 

A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA TEHÉNÁLLOMÁNY MARMAGASSÁGÁNAK 

VÁLTOZÁSA 15 ÉV ALATT 

 

Beck Attila*1, Frülinger Dóra1, Bodó Imre1, Baracskay Lajos2, Kaltenecker Endre2, Gáspárdy 

András1, Maróti-Agóts Ákos1 

 

Jelenleg Magyarország őshonos fajtájának, a magyar szürke szarvasmarha állomány expanziója 

folyamatos. A fajtában a génmegőrzés mellett az árutermelés is megjelent, mint célkitűzés. A 

növekvő állományokban a genetikai sodródás esélye mindig nagyobb, mint stagnáló 

állománynagyságnál, ezért volt célunk a testméretek állomány szintű vizsgálata. 

2001-ben, az akkor létrehozott VATEM (videokép analizálásos testméret) optometriai 

módszerrel a tenyészgulyák teheneinek (n=1048) testméreteit mértük meg. Ekkor még a 

kritikus szintet éppen meghaladó állomány méret miatt, a genetikai sokszínűség, és a fajta 

változatlan küllemének megőrzése a kizárólagos tenyészcél. 15 év elteltével a növekvő 

állományban, már megjelenik a hústermelés is, mint az árutermelés eszköze. Mindeközben a 

fajta a hivatalos tenyészcélja változatlan. 

Vizsgálatunk ismétlését a 2001-es módszerekkel, eszközökkel, és az új VATEM2 szoftverrel 

végeztük, az archivált 2001-es mérőképek használatával.. Kizárólag a régi 576×720 felbontású 

Sony Hi8 videokamerákat cseréltük le HD felbontású 1080x1920 digitális kamerákra 

(PanasonicSD600). Megismételve a 2001-es az állományszintű testméretfelvételt 2016-ban, 

négy tenyészetben (Hortobágy, Sarród, Bugac, Tiszaigar) vizsgáltuk a tehenek (n=1120) 

testméreteit.  

 
1. táblázat: Marmagasság méretek, és a méretek szórás értékei a vizsgált gulyákban 2001-ben és 2016-ban, 

valamint a változások és azok szignifikanciája.  
Átlag (cm) Szórás (SD)  

2001 2016 vált. 
mértéke 

p 2001 2016 vált. 
mértéke 

p 

HORTOBÁGY  130,2 394 132,1 254 1,9 <0,001 4,45 5,23 0,78 0,004 

SARRÓD  133,8 113 132,4 252 -1,4 0,034 5,82 5,43 -0,39 0,381 

BUGAC  133,5 192 138,0 303 4,5 <0,001 5,05 3,96 -1,09 <0,001 

TISZAIGAR  133,3 178 137,3 190 3,9 0,006 4,72 3,85 -0,87 0,006 

Összesített  133,1 1048 135 1120 1,9 <0,001 5,72 5,43 -0,29 0,094 

 

A marmagasság változások szembeötlőek a bugaci, és a tiszaigari gulyákban, ahol ez a 

testméret szignifikánsan nőtt. A Hortobágyon kismértékben nőtt, Sarródon kismértékben 

statisztikailag is igazoltan csökkent.  

Az Bugacon és Tiszaigarban a marmagasság szórása szignifikánsan kisebb lett igazolva a 

nagyobb méretre történő tenyészkiválasztás hatását. 

Az állományszintű testméretfelvételek megismétlése a küllem változását viszonylag rövid idő 

elteltével is képes volt kimutatni. A változások értékelése után a tenyészkiválasztás 

szabályozására alkalmas intézkedésekkel az esetleges változások kézben tarthatóak. 

Fontos a módszerben létrehozott mérőképek archiválása, mellyel egy estleges későbbi, új 

módszerű küllemi értékelő rendszer számára biztosítunk feldolgozható vizsgálati anyagot. 
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ZENE HATÁSA MENHELYI KUTYÁK VISELKEDÉSÉRE 

 

Korsós Gabriella*, Dudás Krisztina Dominika, Fodor Kinga, Fekete Sándor György 

 

 

A kutyák kennelben való elhelyezése gyakori a laboratóriumokban és a menhelyeken. Ez a 

tartásmód komoly stresszforrás lehet és olyan viselkedés kialakulásához vezethet, ami rontja a 

kutyák életminőségét, örökbefogadhatóságát és a kísérlet eredményességét. 

 

Jelen munka során arra kerestük a választ, hogy a különféle zenei kezelések hogyan 

befolyásolják a kutyák kennelben mutatott viselkedését.  

 

A kísérlet során öt kutyát figyeltünk meg a FÖRI Állategészségügyi Szolgálat telephelyén. A 

kistestű keverék kutyák egy közös kennelben voltak. A kifutó hátsó részén voltak a hangszórók 

és a videókamera. A kísérlet alatt négyféle zenét hallottak a kutyák: Bach: Goldberg variációk, 

fehér zaj, binauralis zene: Canine Lullabies Combo, reggae-válogatás. A zenéket 10 órán át 

játszottuk le (8.00 és 18.00 között). A 0. napon az alapviselkedést vettük föl csendes 

környezetben (a továbbiakban csend1), ezután az 1-8. nap között zenekeverékkel szoktattuk 

őket a hangkezeléshez. A 10. napon rögzítettük a viselkedést a Bach darab alatt, a 12. nap a 

fehérzaj, a 14. napon a binaurális zene, a 16. napon pedig a reggae kezelés következett. A 18. 

napon ismét egy csendes alapviselkedést rögzítettünk (csend2). Az egyenként 10 órás 

videókból a 15.00-17.00 közötti, 120 perces részeket elemeztük 

A kutyák minden kezelés esetén a kennel hátuljában töltötték a legtöbb időt, azonban Bach 

zenéjének hallgatása közben többet tartózkodtak elöl és középen, mint a többi kezelés alatt. Az 

aktív és passzív viselkedéselemeket összevonva azt látjuk, hogy a kutyák szignifikánsan 

aktívabbak voltak az első csendes szakaszban, mint a binauralis zene, a reggae és a második 

csendes szakasz alatt (p<0,01). Megfigyeltük, hogy az állatok mennyi időt töltöttek evéssel, 

ivással, ugatással, vakaródzással, társas interakcióval és játékkal. Ezek egyikében sem találtunk 

szignifikáns különbséget, de a kutyák a fehér zaj, a binauralis zene és az első kontroll alatt ettek 

a legtöbbet. Ivást a csendes kontrollok alatt figyeltünk meg legtöbbször, ezt követte a reggae, 

Bach, a binauralis zene és a fehér zaj. Az ugatás ritka volt a megfigyelt időszakban, legtöbbször 

a második csendes kontroll és Bach hallgatása közben volt megfigyelhető, ezt követte az első 

csendes kontroll, majd a fehér zaj és a reggae. A binauralis zene hallgatása közben a kutyák 

egyáltalán nem ugattak. A társas interakció Bach hallgatása közben volt a leggyakoribb, amely 

főleg egymással való játék formájában nyilvánult meg, de előfordult az agresszió, a társ 

nyalogatása és szagolgatása is. Az agresszió minden esetben ritka volt, a binauralis zene, a 

reggae és a fehér zaj alatt nem is észleltük. Megfigyeltük, hogy a kutyák mennyi ideig csóválják 

a farkukat, mely viselkedés egyértelműen a jó közérzet jele. A legtöbbet a kutyák a Bach darab 

hallgatása során csóválták a farkukat.  

Menhelyi kutyák esetén az elöl eltöltött időnek komoly jelentősége van, ugyanis növeli az 

örökbefogadás esélyét. Így a kutyák motiválása arra, hogy itt tartózkodjanak komoly 

jelentőséggel bír. Ezzel szinkronban az aktivitás növelése is jelentős (amennyiben az nem 

agressziót és ugatást jelent), melyre a zene mint környezetgazdagítás alkalmas eszköz lehet. 

 

A szerzők köszönetüket fejezik ki az Állategészségügyi Szolgálat munkatársainak a munkában 

nyújtott segítségükért, és amiért lehetővé tették a vizsgálat elvégzését.   
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OLFAKTÓRIKUS INGEREK HATÁSA PATKÁNYOK VISELKEDÉSÉRE 

 

Korsós Gabriella*, Fodor Kinga, Fekete Sándor György 

 

 

A környezetben jelenlévő idegen szaganyagok befolyásolják a rágcsálók viselkedését és 

esetenként epigenetikáját. A szaganyagok tartós jelenléte krónikus stresszt alakíthat ki, amely 

kórélettani szempontból is jelentős. Patkányok esetében jellegzetes védekező, valamint 

fölfedező viselkedésformákat figyeltek meg egyes ragadozók természetes szaganyagainak 

(kairomonok) jelenlétében. Az irritatív szaganyagok pedig félelemre, ill. averzióra jellemző 

magatartást váltottak ki. 

 

Jelen kísérletben azt vizsgáltuk, hogy a szintetikus TMT tömény, illetve higított formájában 

milyen változást okoz a patkányok viselkedésében, hasonlítva ismerten semleges és irritatív 

szaganyagok hatásához.  

 

Tizenkettő ChR(W1) típusú, BR-SPF választási hím patkánnyal 5 kétfázisú (búvóhely 

jelenlétében vagy anélkül) porondtesztet (PT) végeztünk el: az elsőt az alap-szaganyag (DKNY 

parfüm), a másodikat 10%-os TMT jelenlétében, a harmadikat citromfűolaj, a negyediket metil-

hidroxil-analóg (MHA), az ötödiket pedig 100%-os TMT jelenlétében. A porond egyik végébe 

egy búvóhely volt elhelyezve, melyet három perc után eltávolítottunk, másik végébe pedig egy 

szűrőpapírra csöpögtetve a vizsgált szaganyag került. Vizsgáltuk, hogy az állatok mennyi időt 

töltenek a szagforráshoz közel, középen, illetve a szagforrástól távol. Emellett vizsgáltuk a 

mozgásaktivitásukat és általános viselkedésüket. 

A híg TMT-oldat jelenlétében az elbújás szignifikánsan több ideig tartott, mint tömény TMT 

és MHA esetén. Búvóhely hiányában, a patkányok tömény TMT jelenlétében szignifikánsan 

több ideig tartózkodtak a szagforrástól távol, mint MHA és parfüm esetén. Búvóhely nélkül híg 

TMT-oldat esetén a környezet körülkémlelése, a félelem (lapos háttal kúszás), és a menekülés 

(elfutás) volt a jellemző. A fölfedező magatartást (ágaskodás) leginkább citromfűolaj 

jelenlétében figyeltük meg. A szaglászás parfüm és híg TMT-oldat jelenlétében volt a 

legjellemzőbb. A passzív viselkedéselemek kifejezettebbek voltak tömény TMT és MHA 

jelenlétében. Az önápolási viselkedésformák ritkák voltak, de citromfűolaj jelenlétében a 

mosakodást szignifikánsan több ideig figyeltük meg. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a szintetikus híg TMT-oldat részben kiváltja a rókabélsár 

hatását, jelenlétében az állatokra a környezet óvatos körülkémlelése jellemző. A tömény TMT 

inkább repellens, visszataszító szaganyagként hatott a patkányok viselkedésére. A valódi 

lefagyás a porondtesztek alatt nagyon ritka volt, tehát a rövid ideig tartó szagkezelések nem 

eredményeztek kivédhetetlen stresszhatást. A záró napi vérminták kortikoszteron-koncentrációi 

nem tértek el szignifikánsan az élettani értéktől és a kórbonctani és -szövettani vizsgálatok 

során sem találtunk kóros elváltozást. Mindez arra utal, hogy az egyedeket ért szaghatások 

időben rövidek voltak ahhoz, hogy krónikus stresszt okozzanak. További vizsgálatokat igényel 

a szagok hosszú távú hatásainak tisztázása, és a szagok irritatív és fajspecifikus hatásainak 

elkülönítése. 

 

A szerzők köszönetüket fejezik ki Glávits Róbertnek és Kulcsár Margitnak a vizsgálatban való 

közreműködésükért, és Oláh Edit Margitnak a nyújtott segítségéért.  
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ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK TAKARMÁNYOZÁSI ÉRTÉKÉNEK 

VIZSGÁLATA 
 

Hetényi Nikoletta*, Andrásofszky Emese, Szabó József, Hullár István 

 

 

Az alternatív fehérjeforrásokon belül egyre nagyobb jelentőségűek a különböző ízeltlábúak, 

illetve azok lárvái. A felhasználási területük kiterjed a társállatokra (pl.: táplálékallegiás kutyák) 

és számos gazdasági haszonállatra is. Az utóbbi kategórián belül kiemelhető a baromfi és a 

sertés, ahol a takarmány fehérjehányadának jelentős részét tehetik ki a lárvák és kifejlett 

ízeltlábúak, ezzel helyettesítve a szóját. További hangsúlyos és növekvő figyelmet érdemlő 

terület a tenyésztett halak táplálása. 

Az NKB-pályázatra benyújtott kísérleti terv első lépéseként kereskedelmi forgalomban kapható 

kétfoltos tücsök (Gryllus bimaculatus), lisztbogárlárva (Tenebrio molitor) és gyászbogárlárva 

(Ziphobas morio) táplálóanyag-tartalmát határoztuk meg, amelyek a további vizsgálatok 

kiindulási adataiként szolgálnak (1. táblázat). Az egyedeket 24 órás koplaltatás után 

lefagyasztottuk, majd 48 órán át 50C-on szárítottuk. A szárított mintákat kávéőrlőn ledarálva 

homogenizáltuk, az analízishez standard módszereket használtunk.  
 

1. táblázat. A minták táplálóanyag-tartalma szárazanyagban kifejezve 

 Nyerszsír 

% 

Nyersfehérje 

% 

Ca 

g/kg 

P 

g/kg 

Ca:P 

Kifejlett kétfoltos tücsök 21,5 63,3 1,9 8,7 1:4,5 

Lisztbogárlárva 31,2 51,7 1,1 7,7 1:7 

Gyászbogárlárva 40,4 45,9 1,2 8,3 1:6,9 
 

Az ízeltlábúak alternatív fehérjeforrásként való alkalmazhatóságát az eredmények is igazolják. 

A lárvák esetében ez kisebb, ami főleg a nagyobb zsírtartalommal magyarázható. A kis 

kalcium-tartalom miatt nagyobb részarányú felhasználásuk esetén gondolni kell a jelentősebb 

mértékű kalcium-kiegészítésre. 

 

A táblázatban szereplő adatok kiindulási értéket biztosítanak a további vizsgálatokhoz. Ennek 

során egy ideális fehérjét (kazein) tartalmazó szintetikus táphoz viszonyítanánk az egyre 

nagyobb NPN-részarányú keverék hatásait (2. táblázat). Az eredmények alapján 

megállapítható, képesek-e − és ha igen, milyen mértékben − a vizsgált alternatív fehérjeforrások 

az NPN-anyagok fehérjeként történő hasznosítására. Az eredmények hozzájárulhatnak az 

alternatív fehérjeforrások gazdaságosabb előállításához és a táplálóanyag-tartalom javításához. 
 

2. táblázat. A tervezett kísérletekben alkalmazott takarmányok nitrogén-forrásai  

Csoport Fehérjeforrás 

1. Kazein: 100% NPN:   0% 

2. Kazein:   75% NPN:   25% 

3. Kazein:   50% NPN:   50% 

4. Kazein:   25% NPN:   75% 

5. Kazein:     0% NPN: 100% 

 

Köszönjük az NKB támogatását, amely lehetővé teszi a tervezett vizsgálatok elvégzését. 
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MÁSODLAGOS NÖVÉNYI METABOLITOKAT TARTALMAZÓ TAKARMÁNY-

KIEGÉSZÍTŐ HATÁSA JUHOK GYOMOR-BÉLFÉRGESSÉGÉRE 

 

Nagy Gábor1*, Csivincsik Ágnes2, Vargéné Visi Éva3, Tóth Tamás1 

 

 

Az elmúlt évtizedekben a kiskérődző állományokban világszerte elterjedt jelenséggé vált az 

anthelmintikum-rezisztencia. A rezisztenssé vált gyomor-bélférgek által okozott 

állategészségügyi és gazdasági kártétel hatékony megoldása csak több támadáspontú, integrált 

módszerek segítségével lehetséges, melyben jelentős szerepe lehet a másodlagos növényi 

metabolitoknak (plant secondary metabolites-PSM).  

 

Kutatásunk célja, egy másodlagos növényi metabolitotokat tartalmazó (több furanon vegyület), 

közforgalomban is kapható takarmányadalék anthelmintikus hatásának in vitro és in vivo 

vizsgálata volt. Az in vitro petekeltetési teszt során az PSM oldatok koncentrációja 10 μg/ml, 

50 μg/ml, 250 μg/ml, 500 μg/ml és 1 mg/ml volt. Negatív kontrolként 1%-os Tween 80 oldatot 

használtunk. A vizsgált takarmánykiegészítő in vivo hatását gyomor-bélférgekkel 

természetesen fertőződött, legelőre kijáró anyajuhokon vizsgáltuk 28 napos etetési periódusban. 

A vizsgálatba, összesen 24 állatot állítottunk be, amelyek a kontrolcsoportba (n=11) és az 0,5%-

os PSM kiegészítést fogyasztó, kezelt csoportba (n=13) kerültek. A féregellenes hatás becslése 

érdekében a 0. és a 28. napon bélsárral ürülő pete mennyiségét felszíndúsításos, McMaster-

módszerrel határoztuk meg.  

 

Az in vitro vizsgálatban a 10 μg/ml oldat kivételével a kontroll oldathoz képest szignifikánsan 

különbözött. A meghatározott LD50 érték 215 μg/ml koncentráció volt. Az in vivo vizsgálat 

során a csoportok egyedeiből ürülő grammonkénti peteszám szignifikánsan nem különbözött 

egymástól. 

 

Az alkalmazott in vitro teszt során tapasztalt kifejezett anthelmintikus hatás nem volt 

megfigyelhető az in vivo vizsgálatban. A kapott eredmények felhívják a figyelmet a másodlagos 

növényi metabolitok vizsgálatának hiányosságaira. Egyrészt, az in vitro tesztek eredményéből 

az in vivo hatékonyág tekintetében nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Másrészt, 

a kontrollált, istállózott körülmények között a PSM tartalmú takarmánykiegészítők más 

hatékonyságot mutathatnak, mint legelői környezetben. A pontos értékelhetőség érdekében 

fontos lenne az anthelmintikus tulajdonsággal bíró növények vizsgálatának standardizálása. 

 

Köszönetnyilvánítás: Munkánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kód-számú 

Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 

 

 


