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ELŐSZÓ 

 

 

Kedves Kolleganők és Kollegák!        
 

 

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2017. január 23-26. között tartja a legújabb kutatási 

eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 43. 

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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ÁTE Állathig., Állomány-egészs. és Áo-i Etol. Tanszék1 Állathigiénia 

*adorjan.andras@univet.hu 

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet  

 

BAROMFI EREDETŰ COLIFORM BAKTÉRIUMOK ÉS FÁGOK JELLEMZÉSE 

 

Adorján András1*, Könyves László1, Tóth István2 

 

A baromfi termékek előállítása a világban nagy jelentőségű, amelyet a centralizáció és az 

intenzív tartástechnológia jellemez. Ezek lehetőséget teremthetnek a kórokozók 

feldúsulásának, amelyek megbetegedéseket okozhatnak és növelhetik a vágóhídi kobzás 

mértékét. Az ellenük való védekezésben, az antibiotikumok használatának szigorítása miatt, új 

védekezési lehetőségek kerültek előtérbe. Ezek közé tartozik a bakteriofágok preventív és 

terápiás használata is. 

Kitűzött kutatási célunk egy reprezentatív baromfi coliform törzsgyűjtemény kialakítása és 

bakteriofágok izolálása, jellemzése és terápiás potenciáljuk vizsgálata volt. 

 

A baktériumokat szelektív táptalajon való tenyésztéssel izoláltuk, különböző baromfi 

bélszakaszokból és környezeti mintákból, majd feno- és genotípusosan jellemeztük őket. A 

különböző bélszakaszokból és környezeti mintákból származó bakteriofágokat laboratóriumi 

E. coli C600 és vadtípusú baromfi törzseken izoláltuk, majd tisztítással homogén fágpopulációt 

nyertünk. Spot assay-el human E. coli patotípusok referencia törzseivel és saját baromfi eredetű 

izolátumokkal szemben gazdaspektrum vizsgálatot, elektronmikroszkópos vizsgálattal 

morfológiai jellemzést, restrikciós enzimanalízissel genetikai vizsgálatot végeztünk. 

 

Izoláltunk 30 coliform baktérium törzset, amelyeket részlegesen jellemeztünk, teljessé tételük 

folyamatban van. Összesen 20 DNS tartalmú bakteriofág “törzset” izoláltunk, több származási 

helyről. A fágok gazdaspektrumukat tekintve 4 csoportba lehetett őket sorolni. Morfológiailag 

19 a Myoviridae családba és 1 a Syphoviridae családba tartozik. Restrikciós enzimanalízissel 3 

elkülönült fágcsoportot azonosítottunk. 

 

Izoláltunk és jellemeztünk olyan fágokat, melyek in vitro oldottak több baromfi eredetű 

coliform törzset. Ezen fágok több állományban és gyűjtési helyen is előfordultak és jellegzetes 

gazda (baromfi) specifitást mutattak. A saját baktérium törzskollekció létrehozása, illetve 

bővítése várhatóan további fágok izolálását teszi lehetővé a jövőben. 

 

2016-os NKB kutatási pályázaton elnyert támogatással megvalósult kutatás. 

.
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ÁTE Törvényszéki Állatorvostani,               Állattenyésztés 

Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék1  

*Fodor.Istvan@univet.hu 

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.2 

ÁTE Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék3 

 

A HAZAI TEJELŐ SZARVASMARHATELEPEK ÜSZŐINEK SZAPORASÁGI MUTATÓI 

ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI MENEDZSMENTJE 

 

Fodor István1*, Monostori Attila2, Abonyi-Tóth Zsolt3, Ózsvári László1 

 

A magyarországi tehénállományok szaporodásbiológiai eredményeiről már számos kutatás 

szolgáltatott eredményeket, ezzel szemben az üszők reprodukcióját alig tanulmányozzák. 

Széleskörű felmérésekből származó konkrét eredmények nincsenek, ezért csak feltételezzük, 

hogy a hazai üszőpopuláció teljesítményében bizonyára kiaknázatlan gazdasági tartalékok 

rejlenek. 

 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy országosan reprezentatív felmérés során információt gyűjtsünk 

a Holstein-fríz üszőknél alkalmazott szaporodásbiológiai menedzsmentről és az üszők 

reprodukciós eredményeiről. 

 

Felmérésünket 2015 májusa és novembere között végeztük 34 hazai nagy létszámú Holstein-

fríz tehenészetben. Minden statisztikai régióból legalább két tehenészet vett részt a 

kutatásunkban. Összesen 56.811 üsző adatait elemeztük, melyek első termékenyítése 2011 és 

2014 között történt. Az első termékenyítéskori kort, az első elléskori kort, a két termékenyítés 

közötti időt, az első termékenyítéstől selejtezésig eltelt napok számát és termékenyítések számát 

a selejtezésig az egyes évek között ANOVA-val és Tukey-teszttel hasonlítottuk össze. A 

fogamzási rátát (conception rate, CR), ill. az egyes életkorokban (15 és 20 hónapos kor között, 

havi bontásban) vemhes üszők arányát khí-négyzet próbával hasonlítottuk össze a vizsgált évek 

között. 

 

A tehenészetek 47,06%-ában végeztek rendszeres testtömegmérést üszőnevelés során, az üszők 

kondícióját pedig csupán az állományok 8,82%-ában pontozták. A gazdaságok 14,71%-ában 

használtak segédeszközt (pl. aktivitásmérő, farokkrétázás) az ivarzókereséshez. Szexált 

spermát az állományok 94,12%-ában alkalmaztak, főleg az első és második termékenyítés 

során. Vemhességi ultrahangvizsgálatokat a gazdaságok 35,29%-ában, vemhességi fehérjék 

kimutatásán alapuló vemhességvizsgálatokat pedig 2,94%-ukban végeztek üszők esetében. Az 

első termékenyítéskori kor 15,51 ± 1,46 hónap (átlag ± szórás), az első elléskori kor 25,65 ± 

2,20 hónap volt átlagosan. Az első, második, ill. harmadik termékenyítésre fogamzottak aránya 

46,52%, 45,88%, ill. 45,50%, az összes termékenyítésre vonatkozó CR 45,09% volt átlagosan. 

A 15 hónapos üszők 8,55%-a volt vemhes, ez az arány 20 hónapos korra 54,40%-ra emelkedett. 

Az évek között szinte minden mutató esetében szignifikáns különbségeket találtunk, 2013-14-

ben rendszerint jobbak voltak az eredmények az előző évekhez képest. 

 

Eredményeink megerősítették azt a feltevést, amely szerint a vizsgált üszőpopuláció 

szaporodási mutatói elmaradnak a gazdasági szempontból optimálisnak tekintetthez képest. 

Megfelelő költség-haszon arányú intézkedések alkalmazásával érdemes megcélozni az első 

elléskori kor csökkentését, ezáltal a nem termelő időszak lerövidítését a hazai Holstein-fríz 

állományokban.  
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Állatorvostudományi Egyetem,                                                                              Állattenyésztés 

Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika  

*doloreskipper@gmail.com 

 

HIPOFÍZIS ADENILÁT CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID HATÁSA AZ 

EGÉREMBRIÓK FEJLŐDÉSÉRE  

 

Török Dóra*, Somoskői Bence, Cseh Sándor  

 

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptidet (PACAP) antiapoptózis hatásának és a 

szervezetben belüli nagymértékű elterjedésének köszönhetően általános citoprotektív 

peptidként tartjuk számon. Mivel jelentős mennyiségben megtalálható a gonádokban is, így 

feltételezhető, hogy a PACAP központi szerepet játszhat a reprodukciós folyamatokban.  

Kutatásunk célja, hogy tanulmányozzuk az endogén peptid hatását az embrió fejlődésére és 

minőségére, PACAP génhiányos (KO) és vad típusú egereket vizsgálva. Valamint 

radioimmunoassay (RIA) technikával megvizsgáljuk a PACAP progeszteron és ösztradiol 

termelésre gyakorolt hatását.  

 

A vizsgálatainkat CD1 egértörzsön, vad típusú és PACAP KO egereken végeztük. A 

nőstényeket szuperovuláltattuk (7,5 NE PMSG, 48 óra elteltével 7,5 NE hCG), majd a hCG 

injekciót követően egy éjszakára PACAP KO nőstényt PACAP KO hímhez, vad típusú nőstényt 

vad típusú hímhez helyeztünk. A zigótákat a párzást követő reggelen nyertük ki, majd G1 

tápfolyadékban 96 órán keresztül in vitro tenyésztettük őket. Ezt követően megvizsgáltuk a 

fejlődési állapotot, blasztociszta arányt, SYBR14 festéssel meghatároztuk a sejtszámot, 

valamint a fejlődési stádiumnak megfelelő morfológiájú embriókban ellenőriztük a 

blasztomerek kromatin állományát. Kutatásunk másik vizsgálata a nőstények 

ciklusdiagnosztikája. Természetes hormontermelés mellett, 3 héten keresztül naponta gyűjtött 

bélsárból RIA technikával határoztuk meg 5 KO és 5 vad típusú egyed progeszteron és 

ösztradiol hormonjának napi termelődési mennyiségét.  

 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a PACAP KO embriók nagyobb átlagos sejtszámmal 

rendelkeztek, mint a vad típusúak (p= 0,0022; KO: 58,17±14,9; vad típusú: 40,40±7,4). 

Ugyanakkor a fejlettebb embriók esetében szignifikánsan nagyobb arányban tartalmaztak 

mikronukleuszt a PACAP KO embriók (p=0,01). A két csoport nőstényeinek hormonszintjében 

eltérést tapasztaltunk. Míg az ösztradiolszint közel megegyezett és a csúcsértékek is egy időben 

jelentkeztek, addig a progeszteronszint a KO egerek esetében magasabb értékeken mozgott a 

vad típusúakéhoz képest, ám szignifikáns különbség nem mutatkozott.  

 

Az előzetes eredményeinkből tehát arra következtetünk, hogy bár statisztikailag szignifikáns 

különbség volt a sejtszám között a két kezelési csoportban, mégis a kevesebb mikronukleusz 

arány a vad embriók jobb minőségére utal. A PACAP KO egerek magasabb progeszteron 

szintjének okát és következményét további vizsgálatokkal szeretnénk megállapítani, így 

terveink között szerepel az embrió beültetés és a beágyazódási markerek analizálása.  

 

A kutatás az OTKA 115874 pályázat keretéből valósult meg. 
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Állatorvostudományi Egyetem,   Állathigiénia 

Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék1    

*kovacs.peter@univet.hu 

 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTÉRIUM HŐTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA TEHÉNTEJBEN  

 

Kovács Péter*, Baranyi Dániel, Jurkovich Viktor1, Brydl Endre1, Könyves László1 

 

 

Bevezetés: A Staphylococcus aureus egy fertőző tőgypathogén kórokozó, melynek terjedése a 

tehenészeti telepeken lehet horizontális, felnőtt állatok között, jellemzően a fejőházban, és 

vertikális. Ez utóbbi a baktérium ürítő anyák borjainak fertőződését, de nem megbetegedését 

jelenti. A száj-, és garatüreg nyálkahártyáján megtelepedő baktériumok később a nyállal 

juthatnak el az állatok saját, vagy pedig más állatok tőgybimbóira. Mivel a tej a szopós borjak 

legolcsóbb és legalapvetőbb tápláléka, ennek fertőző ágensektől való mentessége 

elengedhetetlen a megfelelő állomány egészségügy eléréséhez. 

 

A munka célja: A tavalyi év során, egy korábbi vizsgálatban már kutattuk számos tőgypathogén 

kórokozó, így a Staphylococcus aureus baktérium hőtűrő képességét is. Ennek során jelentős 

eltérést tapasztaltunk a gyakorlati használatban lévő hőkezelési modellek (60 °C – 30 perc; 72 

°C – 15 másodperc), a szakirodalmi adatok és a saját eredményeink között. (60°C-on még egy 

óra után is voltak túlélő baktériumok, 72°C-on is fél óra, 80°C-on 3 perc kellett a kórokozók 

elpusztításához). Ezért idei vizsgálatunkban 1 kórokozóra koncentráltunk, de öt különböző 

tehenészeti telepről származó törzsön is elvégeztük a kísérleteinket.  

 

Módszerek: A vizsgálathoz öt különböző tehenészeti telepről származó, tőgygyulladás tüneteit 

mutató holstein-fríz tehénből vett tejmintából kitenyésztett Staphylococcus aureus törzset 

használtunk fel. Az elsődleges tenyésztés és azonosítás után a baktérium telepekből 

levestenyészetet készítettünk. Ezt a levestenyészetet kevertük aztán pasztörizált (UHT) 

tejmintákkal, hogy a gyakorlati viszonyokat a lehető legjobban vissza tudjuk adni. Az így nyert 

mintákat aztán az alábbi hőkezelésnek vetettük alá: 60°C – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 90 perc; 

72°C – 0,25, 1, 3, 6 és 10 perc; 80°C – 0,25, 1 és 3 perc. A mintákat ezután eszkulinos Columbia 

agaron szélesztettük, és 37°C-on két napon át tartó inkubációt követően számoltuk meg a 

telepeket. 

 

Eredmények: A vizsgálatok során jelentős eltéréseket tapasztaltunk az egyes törzsek hőtűrő 

képességei között. 60°C-on 50-90 perces hőkezelést is képesek voltak túlélni a baktériumok. 

72°C-on 1-6 perces hőkezelés után is élő S. aureus baktériumokat lehetett kimutatni a 

mintákból. 80°C-on jellemzően 1 perc már elegendő volt a teljes baktérium pusztuláshoz, de 

egy törzs még a három perces hőkezelést is túlélte. Az egyes hőmérsékleteken nem mindig 

ugyanazok a törzsek voltak a legellenállóbbak. 

 

Következtetések: A tehenészeti telepeken, a borjak itatására használt tej pasztörizálása esetén 

figyelemmel kell lenni arra, hogy az azonos fajba, de különböző törzsekbe tartozó kórokozók 

ellenállóképessége között jelentős eltérés lehet. Ezért a legbiztosabb eredmény elérése 

érdekében célszerű célzott vizsgálatokkal megbizonyosodni arról, hogy a választott protokoll 

az adott telepen megbízhatóan képes elpusztítani a kórokozókat a tejből.  



5 
 

Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai,             Állathigiénia 

Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék1   

*losonczi.eszter@univet.hu 

 

HATÉKONY PETESEJT VITRIFIKÁCIÓS PROTOKOLL KIALAKÍTÁSA MAGAS 

HIDROSZTATIKAI NYOMÁS SEGÍTSÉGÉVEL EGÉR MODELLEN  

 

Losonczi Eszter*, Pribenszky Csaba 
 

 

A petesejtek vitrifikációt követő, nem mindig kielégítő túlélési eredményei nagyrészt e sejtek 

nagy méretének és a károsító környezeti tényezőkkel szembeni sérülékenységének a számlájára 

írhatók. Bár a petesejtekkel való munka során védjük őket e külső tényezőktől (stresszoroktól), 

számos kutatási eredmény mégis azt mutatja, hogy meghatározott mértékű és megfelelően 

kivitelezett stressz-előkezeléssel – jelen esetben magas hidrosztatikus nyomás alkalmazásával 

– javítani lehet az ellenállóképességüket.  
 

Annak a megfelelő erősségű, időtartamú, hőmérsékletű hidrosztatikus nyomás előkezelésnek a 

meghatározása, és a petesejtek vitrifikációs protokolljába való beillesztése, melynek 

segítségével a vitrifikáció lényegesen megbízhatóbbá, hatékonyabbá tehető, egér modellen.  

A kutatás korábbi szakaszában meghatároztuk az optimális hidrosztatikus nyomás előkezelés 

mértékét egér petesejteken. Jelen szakaszban a szuperovulációs kezelést és a petesejtek 

kinyerését követően a petesejtek hidrosztatikus nyomás előkezelést kaptak (Kezelt csoport) a 

Cryotolerance GBox 2000 készülék segítségével (Applied Cell Technology Kft, 

Magyarország), illetve előkezelés nélkül maradtak (Kontroll csoport). Ezután került sor a 

vitrifikálásra Cryotop módszerrel, majd a sejtek felmelegítésére. Ezt követően intracelluláris 

sperma injektálással termékenyítettük a petesejteket, és nyomon követtük az osztódó embriók 

fejlődését. A keletkezett 779 embrióból mindösszesen 46 blasztociszta állapotú embrió 

sejtszámát határoztuk meg, 182 négysejtes embrió génexpressziós változásait vizsgáltuk meg, 

valamint 379 embrió recipiensbe való beültetését végeztük el.  
 

Az alkalmazott nyomás előkezelés hatására megnőtt a vitrifikált-felmelegített, majd 

termékenyített petesejtek osztódási aránya és a blasztociszták, azon belül pedig az embriócsomó 

sejtszáma, valamint az embriótranszferből születő újszülöttek aránya is:  

  

 

Osztódás Blasztociszta sejtszám 
Embrió-beültetésből 

származó születések 

aránya 

Osztódó 

embriók 

aránya 

Blasztociszta 

arány 

Összes 

sejtszám 

Embriócsomó 

sejtjeinek száma 

Kontroll 

csoport 
42% 50% 45 17 12% 

Kezelt 

csoport 
51% 60% 50 21 27% 

 

A négysejtes embriók génexpressziós vizsgálatai azt mutatták, hogy a nyomás előkezelés 

hatására átmenetileg gátlódnak a sejtek növekedéssel, osztódással összefüggő folyamatai, az 

oxidatív stresszre adott sejtszintű reakciókkal összefüggő génműködések viszont aktiválódnak. 
 

Az alkalmazott hidrosztatikus nyomás előkezelés javított a vitrifikált petesejtekből kialakuló 

embriók további fejlődésre való képességén. Ezen eredmények felhasználásával új kutatási 

terület nyílhat a humán petesejtek vitrifikációjában is. 
 

Köszönetnyilvánítás: A kutatást az NKB kutatási pályázata támogatta.  
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Állatorvostudományi Egyetem, ÁTL Tanszék1            Genetika  

*Zenke.Petra@univet.hu 

Állatorvostudományi Egyetem, állatorvostan-hallgató2 

 

A MAGYAR EGERÉSZÖLYV POPULÁCIÓ (BUTEO BUTEO) GENETIKAI 

VÁLTOZATOSSÁGÁNAK FELMÉRÉSE  

 

Zenke Petra1*, Bóka Gabriella2, Maróti-Agóts Ákos1, Gáspárdy András1 

 

 

Egyre több kutatás foglalkozik a védelemre szoruló állatfajták, köztük a védett madárfajok 

vizsgálatával. Az éghajlati változások és emberi tényezők hatására egyes populációk élettere 

megváltozik és a madárfajok vándorlásával kontakt-zónáknak nevezett területek jönnek létre. 

Ölyvek közti hibridizációról a természetben Magyarországon is több esetben beszámoltak, 

mivel - a Hubbs-elv alapján - ha az egyik szülőfaj egyedeiből sok, míg a másikból kevés van 

egy adott területen, párba állnak a hozzájuk genetikailag közel álló fajjal. 

 

Kutatásaink megkezdését egy küllem alapján hibrid ölyv faji besorolásának kérdése indította, 

amely morfológiai jegyei alapján egerész- és pusztai ölyv hibridjének valószínűsíthető. Célunk 

a hazai egerészölyv-populáció genetikai varianciájának felmérése mellett ennek a 

feltételezésnek genetikai módszerekkel történő alátámasztása volt. 

 

Vizsgálatainkhoz összesen 42 vér- illetve tollmintát gyűjtöttünk a Hortobágyi Madárkórház 

madaraiból: 1 hibrid ölyv, 22 egerészölyv, 1 pusztai ölyv, 1 északi ölyv, 1 karvaly, 1 barna 

rétihéja, 1 kis héja, 1 vörös vércse és 1 fakókeselyű, 1 pusztai sas, 1 kabasólyom, 1 daru, 1 

kanalas gém, 1 kuvik, 1 gyöngybagoly, 1 uráli bagoly, 1 erdei fülesbagoly,1  macskabagoly, 1 

pelikán, 1 fehér gólya. A fajonkénti eltérések (pontmutációk) megállapításához a 

mitokondriális DNS-ben kódolt citokróm-oxidáz 1 (CO1) enzim génjét vizsgáltuk. A madarak 

genetikai varianciáját hat autoszómás mikroszatellita (STR) marker alapján mértük fel. 

 

A mitokondriális CO1 gén szekvencia-analízisével kapott eredményeinket egymással és 

génbanki referencia adatokkal is összevetettük, feltérképezve ez alapján a faji besorolás 

lehetőségét. Mikroszatellita vizsgálataink során mintázatbeli különbségeket figyeltünk meg az 

egyes fajokban előforduló allélméretekben és megkezdtük a Magyarországon előforduló ölyvek 

populációgenetikai felmérését. Kutatásaink mindemellett elindították ezen madarak DNS-alapú 

egyedi azonosítását, melynek jelentősége többek között a génmegőrzésben, tiltott 

kereskedelemben és származásellenőrzésben rejlik. 

 

Köszönettel tartozunk a Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottság (NKB) anyagi 

támogatásáért, valamint a Hortobágyi Madárkórház lelkes munkatársainak a mintagyűjtésben 

nyújtott segítségükért. 
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Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék   Élelmiszer-higiénia 

*szakmar.katalin@univet.hu 

 

MIKROBIOLÓGIAI JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 2006-2016 

 

Szakmár Katalin*, Erdősi Orsolya, Szili Zsuzsanna 

 

 

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumainak vizsgálatára vonatkozó és 2006. január eleje óta 

hatályban lévő 2073/2005/EK rendelet a vizsgálati módszereket is előírja. A vizsgálati 

módszerre jellemző ismételhetőségi és reprodukálhatósági értékek matrixtól függő korrekt 

meghatározása az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány 5.4.6. szakaszának megfelelően a 

közeljövőben már mikrobiológiai módszerekre vonatkozóan is kötelező lesz. A vizsgálati 

módszerekre jellemző ismételhetőségi és reprodukálhatósági paraméterek meghatározása csak 

labor-közi vizsgálatokkal, megfelelő matematikai-statisztikai tervezéssel és értékeléssel 

végezhető el. 

 

Az elmúlt 10 évben rendszeresen szerveztünk jártassági vizsgálatokat különböző mátrixok (hús, 

tej, szárítmány) felhasználásával, valamennyi, olyan mikrobára, illetve mikrobacsoportra, 

amelyeknél számszerű meghatározást ír elő a rendelet. 

 

Célunk elsősorban a különböző mikrobákra és különböző mátrixokra vonatkozó 

ismételhetőségi és reprodukálhatósági paraméterek meghatározása volt. Mivel a jártassági 

vizsgálatokban rendszeresen részt vettek hatósági és magánlaboratóriumok is, célunk volt 

továbbá e két csoport eredményeinek összehasonlítása. 

 

Vizsgálataink során meghatároztuk az egyes mátrixokra és mikrobákra (mikroba csoportokra) 

vonatkozó ismételhetőségi és reprodukálhatósági értékeket, valamint megállapítottuk, hogy a 

két laboratórium csoport (hatósági és magán laboratóriumok) eredményei között nincs 

szignifikáns különbség. 
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Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék   Élelmiszer-higiénia 

*laszlo.noemi.dr@gmail.com 

 

HŐKEZELÉS HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ ANTIBIOTIKUM MARADÉKANYAGOKRA 

NYERS TEJBEN 

 

László Noémi*, Lányi Katalin, Szita Mónika 

 

 

Az állatgyógyászatban széles körben használnak antibiotikumokat preventív és terápiás céllal 

haszonállatok kezelésére. A tejhasznú szarvasmarha állományokban a felhasznált készítmények 

hatóanyagai, a beadás módjától függetlenül, megjelenhetnek a tejben. Az antibiotikum 

maradékanyagokat tartalmazó tej közfogyasztásra kerülése, illetve nagyüzemi célú 

felhasználása nem csak közegészségügyi veszélyeket rejt, de jelentős gazdasági kárt is okozhat 

a tejipar számára. 

 

Vizsgálataink célja volt a különböző, állatgyógyászatban a mastitis kezelésére alkalmazott 

antibiotikum hatóanyagok nyers tejben előforduló maradékanyagainak hőstabilitásának 

meghatározása az iparban alkalmazott különböző hőkezelési eljárások után. 

 

Egy pest megyei állattartó telepen tejelő szarvasmarhákat kezeltünk különböző, a hazai 

állatorvosi gyakorlatban mastitis kezelésére alkalmazott antibiotikum tartalmú tőgyinfúzióval. 

A kezelés után három különböző időpontban vett tejmintákat Tanszékünk lemezpasztőr 

berendezésén különböző, iparban is alkalmazott hőkezelésnek vetettük alá, majd 

HPLC/MS/MS módszerrel vizsgáltuk a maradékanyagok bomlásának mértékét. 

 

A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a különböző antibiotikum maradékanyagok 

különböző hőstabilitással rendelkeznek, még azonos hatóanyag csoportba tartozó 

antimikrobás szerek sem rendelkeznek azonos bomlási tulajdonságokkal. Meghatároztuk az 

egyes antibiotikum maradékanyagok bomlásának mértékét. Megállapítottuk, hogy a vizsgált 

anyagok közül néhány jóval gyorsabban kiürül a tejből, mint a gyártó által meghatározott 

várakozási idő. Összességében elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált gyors pasztőrözés és a 

savanyú tejtermékek előállítása során alkalmazott hőkezelési eljárás nem okozza a tejben 

esetlegesen előforduló antibiotikum reziduumok teljes mértékű elbomlását..
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Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék Élelmiszer-higiénia 

*kondroitin@gmail.com 

 

AZ OTTHONI SÜTÉSI-FŐZÉSI ELJÁRÁSOK HATÁSA A BAROMFIHÚSOK KÉMIAI 

ÉS MIKROBIOLÓGIAI BIZTONSÁGÁRA 

 

Pleva Dániel*, Laczay Péter, Lányi Katalin 

 

 

Témánk apropójául a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynökségének 2015. októberi 

közleménye (Bouvardet al., 2015) szolgált az emlős húsok, illetve termékeik különböző fokú 

rákkeltővé nyilvánításáról. Ennek hátterét részben a húsban hőkezelés során potenciálisan 

keletkező rákkeltő anyagok (policiklikus aromás szénhidrogének – PAH-ok, illetve 

heterociklikus aminok – HA-k) keletkezésében látták. 

 

A jelen PhD téma keretében végzett vizsgálatok célja az otthoni háztartásokban alkalmazott 

különböző konyhatechnikai eljárások, sütési-főzési módszerek és azokhoz kapcsolódó 

előkészítő beavatkozások hatásának tanulmányozása a különböző baromfifajok (házityúk, 

pulyka, kacsa, liba) húsának kémiai és mikrobiológiai biztonságosságára. 

 

Jelenleg a bioanalitikai módszerfejlesztés második lépésénél – minta-előkészítés optimálása – 

tartunk. A PAH vegyületek közül a 835/2011 EU rendeletben meghatározott PAH4 csoportot 

(krizén, benzo[a]pirén, benz[a]antracén és benzo[b]fluorantén); HA-k közül pedig a 

szakirodalom alapján baromfihúsokban leggyakrabban előfordulókat (harman, norharman, 2-

amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridin, 2-amino-3,4,8-trimetil-imidazo[4,5-f]kvinoxalin, 

2-amino- 3,4-dimetilmidazo[4,5-f]kvinolin) választottuk ki vizsgálatainkhoz. 

 

PAH-okat hagyományosan LC-FL vagy GC(-MS), esetleg LC-MS (APPI) módszerrel 

vizsgálnak. A HA-k mérésére főleg az LC-DAD, de az MS-ESI detektálás is elterjedt. 

 

Figyelembe véve a két célvegyület-csoport alapvető fizikai-kémiai jellemzőiben (polaritás, 

vízoldhatóság, ionizálhatóság) fennálló különbségeket, a bioanalitikai módszer-optimálás 

fázisában legfőbb előretörésként a két vegyületcsoport együttes mérésének lehetőségét 

könyvelhettük el APCI UHPLC-MS/MS módszerrel. Az eddigi módszerfejlesztési 

eredményeink alapján az LLOQ értékeket a 2-10 ng/ml nagyságrendbe várjuk, amit egy 

hatékony minta-előkészítéssel a néhányszor 10-1ng/ml nagyságrendig lehetséges csökkenteni, 

ami megfelel az élelmiszer-higiéniai jogszabályokban és irányelvekben alkalmazott g/kg 

nagyságrendnek. A kutatás következő lépcsőfokai az LC-MSMS módszer további finomítása, 

a minta-előkészítési módszer kidolgozása, majd a teljes bioanalitikai vizsgálati módszer 

validálása lesznek. Ezt követi majd a sütési-főzési eljárások sztenderdizálása, és a sütési-főzési 

kísérletek elvégzése. 

 

Köszönettel tartozom az Élelmiszer-higiéniai Tanszék munkatársainak, különösen Lehet 

Józsefnek, Szita Mónikának, Kovács Ágnesnek, László Noéminek és Mudra Mónikának a 

kutatásainkhoz hozzájárult szakmai-technikai segítségükért. 

 

 

 


