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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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VECTOR-BORNE BAKTÉRIUMOK KIMUTATÁSA DENEVÉREK KULLANCSAIBÓL 

ÉS ÓVANTAGJAIBÓL  

 

Hornok Sándor1, Szőke Krisztina1*, Sándor D. Attila2, Görföl Tamás3, Estók Péter4, Kováts 

Dávid5, Boldogh Sándor András6, Marina Meli7, Regina Hofmann-Lehmann7  

 

 

A denevérek (Chiroptera) sajátos életmódja és gyors adaptációs képessége lehetővé tette, hogy 

az egész világon elterjedjenek és ez által járványtani jelentőségük is nagy legyen. Egyre több 

olyan, állat- és humán egészségügyi szempontból fontos kórokozót (vírusokat, baktériumokat, 

parazitákat és gombákat) tartanak számon, amelyek terjesztésében denevérek is részt vesznek. 

Vérszívó külső élősködőik egyrészt potenciális vektorai lehetnek ezeknek a kórokozóknak, 

másrészt közülük többről ismert, hogy más emlősön is megtelepedhetnek. Kutatásunk célja az 

volt, hogy a denevérek ektoparazitáit molekulárisan vizsgáljuk vector-borne baktériumokra 

(bartonellák, rickettsiák és haemoplasmák).   

  

2008 és 2015 között Magyarországon és Romániában 12 denevérfajról gyűjtöttünk 322 

kullancsot (Ixodes spp.) és még további 5 ország területéről 215 óvantag (Argas vespertilionis) 

lárvát 16 denevérfajról. Ezekből a denevérélősködőkből kivontuk a DNS-t és az így kapott 

mintákkal PCR vizsgálatokat végeztünk. 

   

A bartonella-pozitív minták száma szignifikánsan magasabb volt a kullancsok között, mint az 

óvantagok esetében. Az I. ariadnae egyedek 10,4%-a (5/48 egyed), az I. vespertilionis 3,8%-a 

(5/130 egyed), az I. simplex 4,8%-a (7/144 egyed) és az A. vespertilionis 0,9%-a (2/215 egyed) 

volt bartonella-pozitív. Rickettsia DNS-t csak óvantagokból sikerült kimutatni, haemoplasma 

DNS-t pedig kizárólag az I. simplex kullancsfajból. A 215 A. vespertilionis egyed 56,2%-a 

(121/215 egyed) hordozott rickettsia DNS-t, míg a 144 I. simplex egyed 1,3%-a (2/144 egyed) 

volt haemoplasma-pozitív. 

Először 2010-ben, a világon elsőként hazánkban sikerült bartonella DNS-t kimutatni 

denevérkullancsból (I. vespertilionis). Újabb eredményeink is azt valószínűsítik, hogy a 

denevérek Ixodes-fajai szerepet játszhatnak a denevérek bartonella-fertőzöttségének 

járványtanában. Jelen vizsgálatunkban a rickettsiák DNS-e kizárólag az óvantagok mintáiban 

volt jelen. Ez a szekvenálások tükrében jelenthet majd újdonságot, mivel Franciaországban ezt 

a kórokozó csoportot már megtalálták A. vespertilionis-ban. Vizsgálatunkban ugyanakkor 

először sikerült haemoplasma DNS-t kimutatni denevérkullancsból. Spanyolországi adatok 

szerint a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) vérében jelen lévő haemoplasmák 

filogenetikai rokonságban állnak az embereket fertőző haemoplasma fajjal. Mivel a PCRpozitív 

kullancsot hazánkban is erről a denevérfajról gyűjtöttük, ez az eredmény az első közép-európai 

adat a denevérek kiemelt jelentőségű haemoplasmáinak előfordulására.  

  

Köszönjük az NKB 69P00RH02. sz. pályázat általi nyújtott támogatást.   
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A SCHISTOSOMA TURKESTANICUM VÉRMÉTELY MAGYARORSZÁGI 

KÖZTIGAZDÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Juhász Alexandra, Majoros Gábor* 

 

A Gemencen megtalált, őshonosnak tekintett európai vérmételynek, a Schistosoma 

turkestanicum-nak a lárvális formái, a parazita elterjedési területének ázsiai részén legalább 7 

vízi tüdőscsiga fajban képesek fejlődni, amelyek azonban mind a Lymnaeidae család Radix 

nemének tagjai. A kifejlett métely Ázsiában főleg a háziasított kérődzőkben él, ezért ott nagyon 

elterjedt, de Magyarországon kizárólag csak a gímszarvasban található, és egyetlen 

köztigazdája ismert, a Radix auricularia.  Ez a csiga meglehetősen igényes az élőhelyének 

tekintetében, ezért nem tartozik a nagyon gyakori fajok közé, noha egész Eurázsiában előfordul. 

Állatföldrajzi szempontból furcsa helyzet, hogy a teljes Holarktikumban előforduló szarvasban 

csak Európában található egy olyan métely, aminek köztigazdája az egész Palearktikumban 

őshonos, de éppen Európában a legritkább. 

 

Járványtani szempontból érdekes annak vizsgálata, hogyan találhatott egymásra a Duna 

árterületén a parazita, annak végleges gazdája és a köztigazdája a féreg hozzánk legközelebb 

eső előfordulási helyétől, a Közel-Kelettől több ezer kilométerre? 

Múzeumok és magángyűjtemények kollekciói alapján összegyűjtöttük a R.auricularia csiga 

magyarországi előfordulási helyeit feltüntető adatokat, és összevetettük azokat a S. 

turkestanicum eddig felderített gemenci élőhelyén gyűjtött R. auricularia adatokkal. Génbanki 

adatok és saját gyűjtésű példányok génszekvenciáinak alapján megvizsgáltuk néhány R. 

auricularia populáció genetikai rokonságát. Végül a köztigazda egyik nagy gemenci 

populációjának egyedeiben identifikáltuk a bennük található mételylárvákat. 

Megállapítottuk, hogy Magyarországon az egyébként fosszilis előfordulásai által 

bizonyíthatóan őshonos csiga, jelenleg jóval több, ember által létrehozott víztestben 

(halastóban, medencében, csatornában, dísztóban stb.) él, mint természetes élőhelyen (tóban, 

folyóban). Efemer populációi változó helyeken jelenhetnek meg a különböző években és 

állandó élőhelyei nagyon ritkák vagy talán nincsenek is. A genetikai vizsgálatok alapján a csiga 

európai leszármazási vonala közbeékelődik a Közép-Kelet-ázsiai és a közel-keleti leszármazási 

vonalának, vagyis úgy tűnik, hogy a Törökországtól Perzsiáig terjedő területre a csiga az 

európai populációkból jutott el. Az általunk vizsgált példányok S. turkestanicum élőhelyén e 

vérmételyen kívül legalább 6 más mételyfaj cerkáriáit hordozták, amelyek kifejlett 

állapotukban hazai emlősökben, madarakban, békákban és halakban élnek.  

A csiga tehát jól adaptálódott a magyar fauna sokféle parazitájához, ezért valószínűleg régebben 

él itt, mint a vérmétely. Északról déli irányba terjedve találkozhatott a S. turkestanicum 

métellyel, ami ott egyaránt fertőzte az erdei kérődzőket és a háziállat fajokat is. Ősi élőhelyein 

a ki nem száradó, bővizű, tiszta állóvizekben élhetett, amelyek manapság a természetes 

környezetben ritkák vagy emberi tevékenység számára hasznosítottak. A szarvasok és a S. 

turkestanicum kapcsolata tehát régebbi lehet, mint a tülkösszarvúak és a métely kapcsolata, ami 

megmagyarázná, hogy az agancsos vadban miért nem oly patogén a métely, mint a házi kis- és 

nagykérődzőkben. 

Köszönetet mondunk a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. szakembereinek hathatós technikai 

segítségéért, ami nélkül e kutatás nem valósulhatna meg. A kutatást 2016-ban az NKB 15821 

témaszámú kutatási támogatása is segítette.  
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SÜNÖK SZEREPE A KULLANCSOK ÉS AZ ÁLTALUK TERJESZTETT KÓROKOZÓK 

JÁRVÁNYTANÁBAN: EGY ELŐVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

Molnár Attila1, Balás Barbara2, Szekeres Sándor1, Földvári Gábor1 

 

A kullancsok által terjesztett kórokozók komoly betegségeket, gazdasági veszteségeket és akár 

halált is okozhatnak mind az ember, mind a háziállatok esetében. Ezen zoonózisok biológiája 

sokkal bonyolultabb a direkt terjedésű kórokozókénál. A kullancsok kétféle gazdán képesek 

táplálkozni: a rezervoár gazdákon (amelyeken végbemegy a kórokozók átvitele és biztosítják 

az infekciós ciklust) és a nem-rezervoár gazdákon, amelyek a táplálékot biztosítják, de 

kórokozót nem tartanak fent, ezzel hígítva a patogén mennyiséget vagy akár lehetetlenné is 

teszik a fertőzés fennmaradását egy területen. A sünök kültakarója és életmódja ideális a 

kullancsok számára, mivel korlátozottan tudnak csak védekezni, viszont a kullancsokéval átfed 

az életterük. Jelenleg kevés információnk van a Magyarországon is előforduló keleti sün 

(Erinaceus roumanicus) kullancsfaunájával és rezervoár szerepével kapcsolatban.  

 

A kutatás keretein belül megvizsgáljuk a sünök szerepét a kullancs által terjesztett kórokozók 

járványtanában. A keleti sün valószínűleg több olyan kullancs által terjesztett kórokozó számára 

lehet alkalmas gazda, amelyeket eddig meg sem próbáltak kimutatni. Különös figyelmet 

fordítunk a Borrelia burgdorferi s.l. és Anaplasma phagocytophilum fajokra, mivel ezek 

ökológiája nagyon összetett és a közegészségügyi szerepük is jelentős. A 4 éves kutatás során 

a következő kérdésekre szeretnénk a fő hangsúlyt helyezni: Milyen kullancsok által terjesztett 

kórokozókat hordoznak a keleti sünök? Rezervoárként szolgának-e a sünök a B. burgdorferi s.l. 

és az A. phagocytophilum számára? Hogyan befolyásolja a sünök megjelenése az Ixodes ricinus 

sűrűségét, a kórokozók mennyiségét és diverzitását olyan területen, amelyen korábban nem 

éltek sünök? 

 

A vizsgálat első évében a Budakeszi Vadaspark területén kijelölt, sünök által nem lakott 

területen végzünk referenciavizsgálatokat zászlós mintavételezéssel. A következőkben erre a 

területre fogunk betelepíteni sünöket, így a további gyűjtések eredményei összevethetőek 

lesznek a referenciaév adataival. A begyűjtött egyedekből molekuláris biológiai módszerek 

segítségével fogjuk kimutatni a kórokozókat. 

 

Az előzetes eredmények alapján, a területen az I. ricinus és Haemaphysalis concinna fajok 

egyedei fordulnak elő. Ezen fajok elsősorban lárva és nimfa állapotban találhatóak meg a 

területen, azonban ezek aránya a kifejlett példányokhoz képest nyáron növekedett meg 

jelentősen. Időalapú denzitásbecslést alkalmaztunk, amely az egy gyűjtő személy által egy óra 

alatt gyűjtött kullancs egyedszámot adja meg. Ez az érték májusban 124-et is elérte az I. ricinus 

nimfák esetében. Mivel a közönséges kullanccsal ellentétben a H. concinna ritkábban 

táplálkozik sünökön, ezért várhatóan azok betelepítésével a kullancs populációk összetétele, és 

ebből adódóan a kórokozók diverzitása is jelentős változásokon fog átesni. 

 

A kutatás megvalósulásához nyújtott segítségért köszönettel tartozunk a Budakeszi 

Vadasparknak. A projekt az IK-PhD-2017 (Emberi Erőforrások Minisztérium 

12190/2017/FEKUTSTRAT) és az NKB kutatási pályázatok által jöhet létre.  
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PONTY PARAZITA THELOHANELLUS FAJOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATA   

 

Borzák Réka*, Molnár Kálmán, Varga Ádám, Székely Csaba 

 

 

A Thelohanellus genusba tartozó édesvízi nyálkaspórás paraziták elsősorban a pontyféléket 

fertőzik, néhány esetben akár súlyos gazdasági károkat is okozva a tenyésztett állományokban. 

Távol-Keleti országokban (Kína, Korea és Japán) a csoport egyik tagja, a Thelohanellus kitauei 

okoz óriás cisztás megbetegedést a halgazdaságokban. Hazánkban eddig ezzel a kórképpel nem 

találkoztunk, ugyanakkor aggodalomra adott okot, hogy a Kis-Balaton területéről 2011-ben 

kimutattuk egy kevéssertéjű gyűrűsféregből (Branchiura sowerbyi) a parazita aktinospóra 

alakját. Kutatásunk fő célja volt felmérni a hazai Thelohanellus fajok fertőzöttségének mértékét 

pontyban, különös tekintettel a T. kitauei  esetleges előfordulására. 

 

Az elmúlt néhány évben Thelohanellus mintákat gyűjtöttünk több tógazdasági, illetve 

természetes vízben fogott pontyokból, továbbá számos oligochaeta köztigazda által kibocsátott 

aktinospórát is vizsgáltunk természetes vizekből és tógazdaságokból. Mind a myxo-, mind az 

aktinospórákat morfológiai és molekuláris módszerek segítségével elemeztük, hogy ezek 

együttes segítségével azonosíthassuk a kimutatott parazitákat. 

 

A Thelohanellus kitauei aktinospórát 2016-ban újra sikerült kimutatnunk a Kis-Balaton 

vízrendszeréből, de a halakban fejlődő alakot, myxospórát, vagy plazmódiumot, nem sikerült 

az azonos területről gyűjtött halakból sem kimutatnunk, annak ellenére, hogy több 

Thelohanellus fajt is sikerrel gyűjtöttünk a vizsgált halak úszóiról, pikkelyeiről, szájüregéből, 

és a bél nyálkahártyáról. A jól ismert Thelohanellus nikolskii és T. hovorkai mellett, eddig le 

nem írt fajokat is sikerült detektálnunk, ami alapján elmondható, hogy a Thelohanellus fajok 

sokfélesége Magyarországon sokkal nagyobb, mint az a felmérés kezdetén várható volt. 

 

Támogatás: GINOP 2.3.2 – 15 – 2016 – 00004 és ParaFishControl – Horizon 2020 
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ÚJ LEHETŐSÉG A NYÁLKASPÓRÁSOK SZÖVETI LOKÁCIÓJÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KERESZTBE METSZETT KOPOLTYÚKON 

 

Molnár Kálmán*, Varga Ádám, Székely Csaba 

 

 

A nyálkaspórások nagy többsége változó méretű cisztákban, plazmódiumokban fejleszti ki 

spóráit, az u.n. myxospórákat.  Ezek a plazmódiumok igen gyakran a kopoltyúban alakulnak 

ki. Egy korábbi beszámolóban ismertettük a plazmódiumok kopoltyúlemezekben, 

kopoltyúredőkben illetve, kopoltyúívben való elhelyezkedésének szövettani variációit, s a 

publikált cikkben vázolt lokációkat a szakma ma már alaptéziseknek fogadja el. A kopoltyú 

hámjában, kötőszöveteiben, porcában, ill. vérereiben való fejlődés specifikus voltát azóta 

számos közlemény igazolta. A leggyakrabban előforduló intra- és interlamellaris, kis 

cisztákban történő fejlődés a kopoltyúlemezek hosszirányú metszésével könnyen tisztázható, 

azonban a lemezekben növekvő nagyméretű, 2-10 mm hosszú plazmódiumokat illetően 

bizonytalan adatok kerültek publikálásra. A szerzők nagy része, köztük mi is úgy véltük, hogy 

azok a kopoltyúlemezek vérereiben alakulnak ki. Újabb vizsgálataink arra utalnak, hogy ezek 

a vérerek mellett az erek adventitiájában is kifejlődnek, s tézisünket a lemezek, és a bennük 

lévő plazmódiumok keresztirányú metszésével igazoljuk.  

 

Három balatoni halfaj (bodorka, ponty, csuka) három ismert parazitájának, (Myxobolus rutili, 

M. dispar, Henneguya psorospermica) szövettani lokációját tanulmányoztuk. Ezek korábban 

vérerekben fejlődő fajokként voltak ismertek. A lemezek keresztmetszetben végzett szövettani 

vizsgálata igazolta, hogy a M. rutili plazmódiumai az artéria branchialis afferens közelében 

abban a tömött-rostos kötőszövetben indultak fejlődésnek, mely a vérereket és a porcos 

lemezsugarat borítja. Később a növekvő ciszta a lemez nagy részét kitöltötte, és körülvette a 

lemezporcot, azonban az artériában folyó vér szabad áramlását nem befolyásolta. A M. dispar 

plazmódiumai ugyancsak az arteria b. afferens adventitiájában indultak fejlődésnek, azonban a 

plazmódiumok attól a lemezek belső szélei mentén helyezkedtek el. A Henneguya 

psorospermica esetében ugyancsak kötőszöveti lokációt regisztráltunk, azonban a 

plazmódiumok helyeződését az arteria b. efferens és a lemezek külső széle között regisztráltuk. 

 

Támogatás: GINOP 2.3.2 – 15 – 2016 – 00004 ” A balatoni halállomány fenntartható, 

horgászati célú hasznosításának megalapozása” című projekt. 
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KÍSÉRLETES ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK HALAKBAN 

METACERCARIA STÁDIUMBAN ÉLŐSKÖDŐ POSTHODIPLOSTOMUM FAJOKON 

 

Sándor Diána*, Molnár Kálmán, Székely Csaba, Cech Gábor 

 

 

A Posthodiplostomum (Digenea: Diplostomatidae) fajok őshonos halaink régóta ismert 

élősködői. Az Európában széles körben elterjedt Posthodiplostomum cuticola Nordmann, 1832 

(synonim: Neascus cuticola) metacerkáriái okozzák a halak fekete pettyes betegségét. Észak-

Amerikában több Posthodiplostomum faj került leírásra, melyek közül az elmúlt évben egy P. 

centrarchi Hoffmann, 1958 fajt is kimutattunk észak-magyarországi víztározóból származó 

naphalakból. A közelmúltban Bulgáriában, Portugáliában és Szlovákiában is detektálták 

naphalban ezt a Centrachidae halfajokra specifikus mételyfajt.  

 

Célunk a Posthodiplostomum fajok Balatonból valamint a Dunából gyűjtött pontyfélékben, 

illetve naphalakban való előfordulásának felmérése, azok puhatestű köztigazdákban fejlődő 

alakjainak kimutatása, és a behurcolt új faj őshonos halfajokra történő esetleges átterjedésének 

megállapítása.  

 

Vizsgálataink során Posthodiplostomum fertőzöttséget dévérkeszeg (Abramis brama), bodorka 

(Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), karikakeszeg (Blicca 

bjoerkna) és naphal (Lepomis gibbosus) halfajok több száz egyedéből mutattunk ki. A 

fajmeghatározáshoz szükséges adult stádiumokat napos csirkék halakból gyűjtött 

metacerkáriákkal történő fertőzésével nyertük. A különféle fejlődési alakokat morfológiai és 

molekuláris (ITS régió és COI) vizsgálatoknak vetettük alá.  

 

Mintáink két elkülönülő kládba rendeződtek. Az első csoport a hazai faunából ismert és 

őshonos, pontyfélékből gyűjtött Posthodiplostomum cuticola minták szekvenciáival bizonyult 

azonosnak, szemben a második kládba tömörülő, naphalakból izolált Posthodiplostomum 

centrarchi faj szekvenciáival. 

 

Támogatás: GINOP 2.3.2 – 15 – 2016 – 00004 alvállalkozói pályázati munka,, OTKA PD 

108113 és Bolyai pályázatok 
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HAL FAJOK FOGÉKONYSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÜLÖNBSÉGEK A VÉRBEN 

ELŐFORDULÓ MYXOBOLUS SPP. (CNIDARIA, MYXOZOA) PARAZITA FEJLŐDÉSI 

ALAKOK MENNYISÉGÉBEN  

 

Sipos Dóra1, Ursu Krisztina2, Dán Ádám2, Eszterbauer Edit1,* 

 

A csalánozók (Cnidaria) közé sorolt nyálkaspórás (Myxozoa) hal élősködő fajok többsége 

tünetmentesen fertőzi gerinces gazdáját, azonban néhány faj jellegzetes tüneteket és jelentős 

gazdasági kárt okoz. Apatogén nyálkaspórás a vázizomzatban spórát képező, ám a vérrel a 

vesébe is eljutó Myxobolus pseudodispar, ami bodorka mellett dévérkeszeget, vörösszárnyú 

keszeget és egyéb pontyféléket is fertőz. Patogén, és jelentős gazdasági kárt okozó faj a 

pisztrángok kergekórjáért felelős Myxobolus cerebralis, amely a korábbi, szövettanon alapuló 

vizsgálatok szerint a nyálkaspórások többségétől eltérően elkerüli az érrendszert, és a perifériás 

idegrendszeren keresztül jut el a spóraképzés helyére, a koponya porcba. Későbbi in vitro 

kísérletek azt mutatták, hogy a vér szérumban lévő immunrendszer elemek központi szerepet 

játszanak a nyálkaspórások gazdafajlagosságában. Míg az apatogén M. pseudodispar esetében 

csak a nem valódi halgazda széruma tudta elpusztítani a parazitát, addig a patogén M. cerebralis 

fejlődési alakokat a fogékony gazda szérummal is eliminálni tudták.  

 

Munkánk során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vér milyen szerepet játszik e két Myxobolus faj 

halon belüli fejlődési útjában, tapasztalható-e eltérés a gazdák között a paraziták 

mennyiségében, megfigyelhető-e időtrend, és a két faj esetében van-e különbség a fertőzés 

időbeli változásában. Eltérő fogékonyságú halfajokat fertőztünk egyedileg, majd a fertőzés után 

1 nappal, 1 héttel és 1 hónappal vizsgálatuk a vérben a fertőzés prevalenciáját és intenzitását. 

A parazita DNS mennyiségét valós idejű PCR segítségével becsültük, majd a kapott 

eredményeket statisztikailag értékeltük. 

 

A korábbi, szövettanon alapuló vizsgálatokat megcáfolva, a M. cerebralis fejlődési alakok 

jelenlétét mutattuk ki pisztrángfélék vérében. A sebes- és szivárványos pisztráng fajok között 

nem volt szignifikáns különbség a prevalenciában. A parazita mennyisége az idő 

előrehaladtával csökkent, és 1 hónappal a fertőzést követően szivárványos pisztráng vérben már 

nem volt kimutatható. M. pseudodispar esetében az elsődleges gazda bodorkában volt a 

legnagyobb a fertőzés prevalenciája, ugyanakkor a másodlagos gazda vörösszárnyú keszegben 

volt szignifikánsan a legmagasabb a parazitaszám. Az M. pseudodispar mennyisége a fejlődés 

első hónapjában egyik vizsgált halfaj esetében sem változott jelentősen. Vizsgálatunk egyik fő 

eredménye, hogy elsőként igazoltuk in vivo kísérletekkel, hogy a kergekórt okozó M. cerebralis 

sem kerüli el halon belüli fejlődése során az érrendszert. Kimutattuk továbbá, hogy a vizsgált 

két parazita faj között jól definiált különbség van a fertőzés keringési rendszert érintő 

intenzitásának időbeli lefutásában.  

 

A kutatást az OTKA K112301 sz. pályázat támogatásával végeztük. 
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A „KOI SLEEPY DISEASE” (CEV:CARP EDEMA VIRUS) PONTYBETEGSÉG ELSŐ 

HAZAI KIMUTATÁSA 

 

Baska Ferenc1*, Juhász Tamás2, Papp Melitta2, Mikolaj Adamek3, Dieter Steinhagen3 

 

A ponty (Cyprinus carpio) vírusos megbetegedései Közép-Európában, ahol a ponty fontos 

tenyésztett hal, mind komolyabb járványtani szerepet játszanak, különös tekintettel arra, hogy 

volt és aktuálisan is bejelentendő fertőzöttségek is vannak közöttük. A tavaszi virémia és a 

kopoltyúelhalást okozó Koi herpeszvírus mellett folyamatosan fenyeget a szintén herpeszvírus 

okozta pontyhimlő, valamint az újonnan behurcolt poxvírus kiváltotta kopoltyúhám 

proliferációval kísért általános vizenyő, vagy más néven a „díszponty álomkórja”. 

Az Egyetem Patológiai tanszékére 2015 márciusától behozott különböző méretű pontyok 

(„bojli méretű”, 8 – 19 kg-os horgászvízi pontyok, egy- és kétnyaras tógazdasági és horgászvízi 

pontyok, koi díszhalak) többnyire moribund állapotban kerültek vizsgálatra. A tünetek között a 

tulajdonosok minden esetben megemlítették a halak „aluszékonyságát”, kézzel könnyen 

megfoghatóak voltak. A nagyobb pontyok a téli időszakban nem vermeltek el, és tavaszra 

közöttük 5-10%-ban elhullás is jelentkezett. A legjellemzőbb proliferatív jelenségek a 

kopoltyúlemezeken alakultak ki, amelyeket másodlagos léziók (fokozott nyálkatermelés, 

elhalás, vérzések, Saprolegnia és Flavobacterium fajok okozta fertőzöttségek) kísértek. 

Kórszövettani vizsgálattal a parenchimás szervek közül a máj és a vese mutatott enyhébb-

súlyosabb elváltozásokat, ami a kopoltyú érintettsége miatt kialakuló oxigén ellátási zavar 

mellett a poxvírus okozta virémia következménye is lehet. 

Az ÁDI-ba 2016-ban a beküldött 16 közönséges ponty mintából háromban  a CEV I-es 

genotípusát mutattuk ki. A három pozitív minta közül egy dunántúli, kettő pedig tiszántúli 

származású volt, vagyis az ország nagy területén megtalálható volt a vírus.  Ugyancsak a 

Génbanki adatokat figyelembe véve mindhárom vírus a korábban Lengyelországban tipizált 

vírusokkal rokon. Az egyetemi labor által átadott, Budapest Pest külső kerületeinek különböző 

dísztavaiban tartott 11 Koi pontyból a szekvenálási adatok alapján 5 halból Carp Edema vírus 

(CEV) II/a genotípusát mutattuk ki, melyek a Génbank adatai alapján lengyelországi és angliai 

CEV vírustörzsekkel rokonok. 

A 2016-ban az ország négy megyéjéből gyűjtött 17 különböző eset boncolása során 13 

mintavételi helyről valamennyi vizsgált hal kifejezett elváltozásokat és tüneteket mutatott. A 

Hannoverben végzett vírusgenetikai elemzés kimutatta, hogy 9 a lengyel (genogroup-I), 3 a IIb 

genocsoporthoz (eredetileg leírt japán koi poxvírus törzs), míg egy a genogroup-IIa 

szekvenciahoz tartozott mintáinkban. Koi herpesz vírus (KHV) okozta megbetegedés a PCR 

vizsgálatokkal minden csoport esetében kizárható volt. 

2017- ben összesen 12 halastóból 110 mintapoolból (660 db hal) 27 volt CEV pozitív (24,5%), 

már hét megyét érintve. A víz hőmérséklete 15 - 25 ̊C volt a minta gyűjtés időpontjában. Nyolc 

tóban a halak CEV-re jellemző tüneteket mutattak és az érintett közönséges ponty állományok 

15-90%-a elhullott! Négy esetben az ellenőrző vizsgálatra beküldött egészséges halakból 

mutattuk ki a vírust. A vizsgálatokat a NÉBIH ÁDI Halbetegségek Nemzeti Referencia 

laboratóriumaiban a David Stone által kidolgozott nested PCR módszerrel végeztük. 

 


