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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 
 

mailto:magyar.tibor@agrar.mta.hu
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*racz.bence@univet.hu 

 

SZINAPTIKUS DEFORMÁCIÓ INDUKÁLTA ABNORMÁLIS IDEGSEJT-

KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA SKIZOFRÉNIA MODELLEN 

 

Rácz Bence *, Sótonyi Péter  

 

 

Pszichiátriai és idegrendszeri fejlődési zavarok és megbetegedések hátterében gyakran 

húzódnak hosszú távú idegi kapcsolatokban bekövetkező anomáliák; ezek gyakran az ún. 

tüskeszinapszisok hibáira vezethetők vissza. Azonban azok a mechanizmusok, amelyek a 

szinapszisok patológiás elváltozásait a hálózatban bekövetkező rendellenességekhez és az 

atipikus viselkedési mintázatokhoz kapcsolnák alig ismertek.  

 

Vizsgálataink során ezért egy olyan egér modellt használtunk, amelyben egy a 

tüskeszinapszisok citoszkeletonjának egy kritikus szabályozója az ún. aktin-related protein 2/3 

komplex (Arp2/3 komplex) feltételesen kiütésre került; ezekben az állatokban megvizsgáltuk a 

frontális kérgi szinapszisok ultrastrukturális morfológiáját.  

 

Eredményeink azt mutatják, hogy az Arp2/3 hiánya elsősorban a kortikális neuropil serkentő 

szinaptikus kapcsolatit befolyásolja károsan, és a normális tüskeszinapszisok számának 

csökkenéséhez vezet. Bár a serkentő axonterminálisok továbbra is jelen vannak a kérgi 

neuropilben, azok helyzete és célprofilja megváltozik: közvetlenül a dendrittörzsek fogadják a 

serkentő bemenetet, illetve a fennmaradó, deformált tüskék fogadnak többszörös innervációt.  

 

Eredményeink egy olyan progresszív szinaptikus degenerációs mechanizmust tárt föl, amely 

kapcsolatba hozható a skizofrénia során megfigyelhető túlzott kortikális aktivációval, a 

striatális hyperdopaminergiával és egy olyan kortiko-striatalis hálózati anomáliával, amely 

számos neuroszichiátriai kórképere jellemző.  

 

A kutatás az OTKA (K83830) ill. az Emberi Erőforrások Minisztérium 9877-3/2015/FEKUT 

azonosítószámú támogatási szerződésének keretében valósult meg.  
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Állatorvostudományi Egyetem, Élettani és Biokémiai Tanszék1  Élettan és Biokémia 

*Barany.Zoltan.Balazs@univet.hu 

Állatorvostudományi Egyetem, Belgyógyászati Tanszék és Klinika2 

 

AZ ΑLFA-KETOGLUTARAMÁT, MINT LEHETSÉGES BIOMARKER HEPATICUS 

ENCEPHALOPATHIA ESETÉN 

 

Bárány Zoltán1*, Jócsák Gergely1, Kiss Dávid Sándor1, Sterczer Ágnes2 

 

Bevezetés: A hepaticus encephalopathia (HE) egy orvosi és állatorvosi vonatkozásban is 

jelentős neurológiai kórkép. Az intenzív kutatások ellenére, a folyamat patogenezise számos 

tekintetben továbbra is tisztázatlan. Ismert, hogy az idegrendszeri tünetek kórfejlődésében 

fontos szerepet játszik többek között a colonban élő ureáz aktivitással rendelkező baktériumok 

által termelt ammónia májbeli eliminálásának kiesése is. Az így kifejlődő hiperammonémia 

fokozza az ammóniából történő glutaminszintézist, mely két ismert úton képes metabolizálódni. 

Az ún. glutamináz II. reakcióút során a glutamin transzaminálódás révén alfa-ketoglutaramáttá 

(α-KGM) alakul, amelynek szintje HE-ben valamint egyes hiperammonémiával járó 

kórképekben a cerebrospinalis folyadékban, a vérplazmában és a vizeletben megemelkedik. 

Ennek alapján az α-KGM a HE felismerésében jelentős diagnosztikai értékkel bírhat. A 

legújabb eredmények szerint az α-KGM mérése egyes biológiai mintákból HPLC segítségével 

valósítható meg. E mérések kalibráláshoz szükséges az α-KGM-et ismert koncentrációban 

tartalmazó standard minták létrehozása. Az α-KGM azonban kereskedelmi forgalomban nem 

kapható. 
 

Cél: Kutatócsoportunk a HE sejtélettani kórfolyamatait a glia- és idegsejtek viszonylatában 

vizsgálja. Célunk az új in vivo α-KGM-mérések megindításához, standardizálásához szükséges 

α-KGM előállításának módszereit kidolgozni a meglévő, de nagyon sporadikus irodalmi adatok 

alapján. A cél eredetileg mind a kémiai, mind pedig a biokémiai módszerek kipróbálása, azok 

összehasonlítása, és ezek alapján a HPLC-alapú mérési procedúra beállítása volt. 
 

Módszer: A rendelkezésre álló financiális források az α-KGM kémiai előállítási módszerének 

részleges tesztelését tették lehetővé. Ennek során nátrium-bikarbonát pufferoldatba vitt L-

glutamint és Fremy-sót (kálium-nitrozodiszulfonát) elegyítünk, majd azt két napon át 

szobahőmérsékleten kevertetjük, míg elveszíti a Fremy-sótól jellegzetes élénklila színét. A 

kapott elegyet savas pH-jú Dowex-gyantára visszük, majd az elegyből a gyantát kiszűrjük és 

végül az α-KGM dimetil-szulfoxiddal kivonjuk. 
 

Eredmények: Előkísérleteink alapján a kémia protokollban foglaltaknak megfelelő mennyiségű 

Fremy-só nem eredményezett kivonható mennyiségű α-KGM terméket. Ezenkívül a terméket 

a Dowex-gyantán megkötődött, kis mennyisége miatt arról nem tudtuk elválasztani. 

Vékonyréteg kromatográfiás vizsgálattal azonban a kiindulási anyagok átalakulása és a termék 

megjelenése kimutatható volt. 

 

Következtetés: A továbbiakban az α-KGM kémiai előállításához a protokollban megadott 

anyagmennyiségek további felülbírálása szükséges, és ez alapján az egyes összetevők 

mennyiségi változtatásának hatása tesztelésre szorul. A kémiai eljárás sikerességének 

függvényében az ismert és nemrégiben publikált, ugyanakkor nagyobb célirányos tapasztalatot 

igénylő biokémiai módszer tesztelése is felmerül. 

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönet illeti a Kémia Tanszék minden munkatársát, valamint prof. dr. 

Pap Ákost az inspiráló közreműködéséért. (Források: NKB 15804, KK-UK 12123).  



3 
 

Állatorvostudományi Egyetem, Élettani és Biokémiai Tanszék1      Élettan és Biokémia 

*Toth.Istvan@univet.hu 

SzIE Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar,  

Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék2  

Yale School of Medicine, Comparative Medicine3 

 

A HYPOTHALAMICUS GNRH-SEJTEK ASZIMMETRIÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

NŐIVARÚ PATKÁNYOKON 

 

Tóth István1*, Kiss Dávid Sándor1, Frenyó V. László1, Zsarnovszky Attila2,3 

 

A központi idegrendszer basalis részén elhelyezkedő hypothalamus anatómiailag és 

funkcionálisan zsúfolt felépítést mutat. A szövettanilag szimmetrikus felépítése ellenére a mai 

napig egységes területként kezelik, ahol a két oldalon található, azonos magokhoz tartozó 

idegsejtek azonos élettani feladatokat látnak el. Kutatócsoportunk korábban kimutatta, hogy a 

szimmetrikus elhelyezkedő magcsoportokból a jobb- és a baloldalról izolált mitochondriumok 

eltérő aktivitást mutatnak, azaz a két hypothalamicus félteke között metabolikus aszimmetria 

figyelhető meg. Ez az aszimmetria egyértelműen összefüggésbe hozható számos 

hypothalamicus szabályozó folyamattal, többek között a női nemi működés irányításával, és a 

legfontosabb női nemi hormon, az ösztrogén, funkciójával.  
 

A kutatócsoportunk elsődleges célja a metabolikus aszimmetria (újbóli) felfedezése óta az, 

hogy ezt a folyamatot alaposabban megvizsgálja, kiderítve azt, hogy milyen mechanizmusok 

vesznek részt annak kialakításában. Jelen kísérletünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

nőivarú patkányok hypothalamus-feleire jellemző ösztrogén-függő metabolikus lateralizáció 

hátterében áll-e setjszámbeli eltérés, azaz a két oldalon eltérő számú GnRH-sejt van-e jelen. 
 

Vizsgálatainkban 10 hetes ivartalanított nőstény patkányokat használtunk fel. Az állatokat 2 

csoportba osztottuk, és a kísérlet előtt 10 órával az egyik csoport tagjait ösztrogénnal kezeltük, 

míg a másik csoportba tartozó egyedek kontrollként az ösztrogén vivőanyagát kapták meg 

(fiziológiás sóoldat). Az állatokat a kísérlet napján 4%-os paraformaldehid oldattal 

perfundáltuk, majd az agyakat kiemeltük, és 24 órás posztfixálás után vibratómmal 50 µm-es 

szeletekre vágtuk. A hypothalamicus régiót tartalmazó szeleteken a GnRH sejteket 

immunhisztokémiai módszerrel tettük láthatóvá, majd az így megjelölt sejteket fluoreszcens 

mikroszkóp segítségével a jobb- és baloldalon külön megszámoltuk. 
 

Jelen kísérletben megállapítottuk, hogy ovariektomizált nőstényekben az ösztrogén jelenlététől 

függetlenül a jobb és bal hypothalamicus felek között nem található GnRH-sejtszámbeli 

különbség. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a jelen vizsgálati körülmények között a hypothalamus két 

féltekéje között mérhető metabolikus különbség nem köthető a hypothalamicus féltekék között 

fennálló GnRH-sejtszámbeli különbséghez, azaz az ösztrogén beadása után korábban detektált 

jobb oldali metabolikus dominancia nem az eltérő számú sejtek miatt alakult ki. További 

vizsgálataink során ezt a fontos tényt figyelembe véve, kiderítjük, hogy más ösztrogénre 

érzékeny sejt esetében fennáll-e sejtszámbeli aszimmetria. Továbbá azt is érdekes lesz 

megvizsgálni, hogy a gonadektómia (uni- és/vagy bilaterális) befolyással van-e a 

hypothalamicus GnRH-sejtek számára, ahogy azt már korábban hím egerek esetében leírták. 

 

Köszönet illeti az ÁTE Élettani tanszékének minden munkatársát a kutatásokban való lelkes 

szakmai közreműködésükért. A munkát részben az NKB 15802 sz. pályázat finanszírozta.  
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Állatorvostudományi Egyetem,       Élettan és Biokémia 

Élettani és Biokémiai Tanszék1  

*jocsak.gergely@gmail.com 

SzIE Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar,  

Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék2  

Yale School of Medicine, Comparative Medicine3 

 

A 4-METILBENZILIDÉN KÁMFOR HATÁSA AZ ÖSZTROGÉN- ÉS 

PAJZSMIRIGYHORMON RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁRA FEJLŐDŐ KISAGYBAN, 

ÖNMAGÁBAN, ÖSZTROGÉN ÉS PAJZSMIRIGYHORMONOK JELENLÉTÉBEN. 

 

Jócsák Gergely1*, Tóth István1, Bartha Tibor1, Frenyó V. László1, Zsarnovszky Attila2,3 

 

 

Bevezetés: A pajzsmirigyhormonoknak (PMHk) és az ösztrogénnek (E2) igen fontos szerepe 

van a fejlődésben lévő szervezet idegsejtjeinek migrációjában, differenciációjuk proliferációjuk 

és a szinaptogenezisük szabályozásában egyaránt. Az említett hormonok, miután bekötnek az 

intracelluláris magreceptoraikhoz, specifikus és egyben a felsorolt folyamatok szempontjából 

releváns géneket aktiválnak. Irodalmi adatok és saját kutatásaink szerint az E2 és PMHk 

komplex, még ismeretlen mechanizmusokon keresztül nemcsak saját, hanem egymás 

receptorainak expresszióját is szabályozzák. Korábbi eredményeink arra utalnak, hogy az 

endokrin diszruptorok (EDk) – mint a 4-metilbenzilidén-kámfor (MBC) - befolyást 

gyakorolhatnak a fent említett mechanizmusokra, az E2 és/vagy a PMH receptoron kifejtett 

hatásukon keresztül. 

 

Cél: Kutatásaink során megvizsgáltuk, hogy az MBC milyen hatást gyakorol az E2- és a PMH-

receptorok expressziójára, és hogy e hatásokat hogyan módosítja az E2 és a PMHk hiánya vagy 

kombinált adagolása, valamint a glia jelenléte és hiánya.  

 

Módszer: Vizsgálatainkat gliát tartalmazó és gliamentes patkány primer kisagyi sejttenyészeten 

végeztük. A receptorexpressziós szinteket kvantitatív PCR és Western blot technikák 

alkalmazásával állapítottuk meg. Az eredményeket kezeletlen kontroll sejttenyészetekből mért 

eredményekhez viszonyítottuk. 

 

Eredmény: Az MBC jellegzetesen és markánsan megváltoztatja a hormonok által beállított 

ösztrogén- és PMH receptor szinteket. A gliamentes és a gliát tartalmazó csoportból mért 

expressziós szintek között jelentős különbségeket tapasztaltunk.  

 

Következtetés: Az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy az idegsejtek normális 

fejlődéséhez az ösztrogének és pajzsmirigyhormonok megfelelő aránya szükséges, és hogy 

olyan exogén hormonhatású vegyületek, mint az MBC a receptorszintek befolyásolásán 

keresztül is megváltoztathatják a központi idegrendszeri neuronok normális fejlődésének a 

menetét. Emellett megerősítést nyert az is, hogy a glia fontos mediátora a receptorexpressziót 

szabályzó hormonhatásoknak az MBC-kiváltotta hatások tekintetében is. 

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönet illeti az Állatorvostudományi Egyetem Élettani tanszékén 

dolgozó minden munkatársát a kutatásokban való lelkes szakmai közreműködésükért. A 

munkát részben az NKB 15812 sz. pályázat finanszírozta.  
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ÁTE, ÉBT, Biokémiai Osztály1  Biokémia 
*kulcsar.anna@univet.hu 

Hohenheim-i Egyetem, Állattudományi Intézet2 

 

 

A KUKORICA ÉS BÚZA ALAPÚ TAKARMÁNY HATÁSA AZ INZULIN-

HOMEOSZTÁZISRA BROJLERCSIRKÉBEN 

 

Kulcsár Anna1*, Mátis Gábor1, Kulcsárné Petrilla Janka1, Talapka Petra1, Neogrády 

Zsuzsanna1, Korinna Huber2 

 

A különböző takarmányozási faktorok használata baromfiban jelentős hatással lehet mind a 

termelés hatékonyságára, mind az állatok jóllétére. A búza alapú takarmány oldható NSP (nem 

keményítő poliszacharid) tartalma magasabb, mint a kukoricáé, mely a vastagbélben zajló 

bakteriális fermentáció során elősegíti a biológiailag aktív illózsírsavak termelődését. Jelen 

vizsgálatban kétféle, a gyakorlatban is használt alaptakarmány (kukorica és búza) hatását 

vizsgáltuk különböző korú brojlercsirkék inzulin-homeosztázisára, mely közvetlen vagy 

közvetett hatással lehet az állatok gyarapodására, különösen az intenzív növekedés 

időszakában. 

 

Ross 308 brojlercsirkéket etettünk kukorica (KA) illetve búza (BA) alapú takarmánnyal. 

Csoportonként tíz állat került levágásra egy-, három-, illetve hathetes korban. Az állatok 

testtömegét minden egyes mintavételi időpontban mértük. A májból, illetve a gastrocnemius 

izomból egy, három és hathetes korban, az abdominális zsírszövetből pedig három és hathetes 

korban vettünk mintákat. Az inzulin jelátviteli út főbb tagjainak (inzulin receptor β - IRβ, 

protein-kináz B - PKB, mammalian target of rapamycin - mTOR) és a glukagon receptor - GR 

fehérjék relatív expresszióját Western blot módszerrel határoztuk meg. 

 

Az állatok testtömege egy- és hathetes korban nem különbözött a takarmányozási csoportok 

között, háromhetes korban azonban a BA csoportban nagyobb volt, mint a KA csoportban. A 

májban megnövekedett IRβ és mTOR expressziót mértünk a BA csoportban a KA csoporthoz 

képest három- és hathetes korban, míg a PKB esetében nem szignifikáns emelkedést találtunk 

háromhetes állatoknál. A GR expressziója a májban nem különbözött a takarmányozási 

csoportok között, viszont jelentős korfüggést mutatott: egyhetes állatokban alacsonyabb 

expressziót mutatott a három- és hathetes korhoz képest. A gastrocnemius izomban a takarmány 

típusa nem volt hatással a vizsgált fehérjék expressziójára, ellenben szignifikáns korhatás volt 

megfigyelhető az IRβ, a PKB és az mTOR esetében: mind a három fehérje esetében egyhetes 

korban magasabb expressziót mértünk az idősebb csirkékhez viszonyítva. Az abdominális 

zsírszövetben háromhetes korban a takarmány típusa nem szignifikáns hatást mutatott: a májjal 

ellentétben itt a BA csoportban alacsonyabb volt az IRβ expresszió a KA csoporthoz képest. 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy az alaptakarmány típusa (kukorica, búza) képes befolyásolni 

az inzulin jelátviteli út egyes fehérjéinek kifejeződését brojlercsirkében. Ez a hatás különösen 

háromhetes korban, az intenzív növekedés időszakában mutatkozott, amikor az anyagcsereutak 

aktivitása is legnagyobb. Vizsgálatunk arra is rámutatott, hogy a szénhidrát-metabolizmus 

egyes szabályozó fehérjéinek különböző szövetekben való expressziója jelentős korfüggést 

mutat. 

 

Kutatásunkat az OTKA-NN 114033. pályázat támogatásával végeztük.  
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ÁTE, ÉBT, Biokémiai Osztály1            Biokémia 
matis.gabor@univet.hu 

NAIK, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet2 

 

EGYES TAKARMÁNYOZÁSI TÉNYEZŐK BROJLERCSIRKÉK TESTÖSSZETÉTELÉRE 

GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Mátis Gábor1*, Kulcsár Anna1, Kulcsárné Petrilla Janka1, Talapka Petra1, Bardóczy Márton1, 

Mackei Máté1, Neogrády Zsuzsanna1, Fébel Hedvig2 

 

A brojlercsirkék jelentős szerepet játszanak az állati eredetű élelmiszer-termelésben, így a 

különböző takarmányozási faktorok, illetve takarmány-kiegészítők testösszetételre gyakorolt 

hatásának vizsgálata nagy jelentőséggel bír. A takarmánygabona típusának, a takarmány 

nyersfehérje-tartalmának és a takarmány butiráttal történő kiegészítésének húsminőségre 

gyakorolt esetleges hatásai még nem pontosan ismertek, így munkánk során e tényezők 

vizsgálatát tűztük ki célul. 

 

Kísérletünkben napos korú Ross-308 brojlercsirkéket nyolc csoportra osztottunk 

(n=10/csoport). Négy csoport búza alapú, oldható nem-keményítő típusú poliszacharidban 

(NSP) gazdag, míg a másik négy csoport kukorica alapú, alacsonyabb NSP-tartalmú takarmányt 

kapott. A takarmányok nyersfehérje-tartalma az adott nevelési fázisnak megfelelően (normal 

protein = NP), illetve egyes kísérleti csoportokban 15%-kal csökkentve (low protein = LP, 

limitáló aminosavakkal kiegészítve) került kialakításra. A tápokat nátrium-butirát 

kiegészítéssel (1,5g/takarmány kg), illetve a kontroll csoportokban kiegészítés nélkül 

alkalmaztuk. Az állatokat 6 hetes korban elvéreztettük, majd lemértük a csirkék élősúlyát, 

grillsúlyát, valamint a mellizom, combizom, máj, szív, lép és az abdominális zsírszövet 

tömegét, illetve elvégeztük a mell- és combizom összetételének kémiai analízisét. A búza alapú 

takarmány hatását a kukorica alapúhoz képest, illetve az LP és NP, valamint a butiráttal 

kiegészített és kontroll csoportok közötti különbségeket többutas ANOVA-val vizsgáltuk. 

 

Az élősúly szignifikánsan nőtt az LP takarmányozás, valamint a butirátkiegészítés hatására. Az 

élősúlyhoz viszonyítva a mellizom súlyaránya nőtt az LP csoportokban, a máj relatív tömege 

viszont csökkenést mutatott a búza alapú takarmány, illetve nőtt a butirátkiegészítés hatására. 

A relatív szív- és léptömeg csökkent, míg az abdominális zsír tömege nőtt a csökkentett 

nyersfehérje-tartalmú táppal etetett csoportokban. A combizom fehérjetartalma csökkent, 

zsírtartalma viszont növekedést mutatott az LP csoportokban, valamint butirátkiegészítés 

hatására. A mellizom kémiai összetételét ezzel szemben egyik vizsgált takarmányozási faktor 

sem befolyásolta szignifikáns mértékben. 

 

Eredményeink alapján a vizsgált tényezők jelentősen befolyásolják a brojlercsirkék 

testösszetételét. A mell- és combizom összetétele eltérően változik az egyes takarmányozási 

faktorok esetében, mely különbség feltételezhetően a két izomzat eltérő anyagcseréjével függ 

össze. A takarmányba kevert butirát combizomzat zsírtartalmát növelő hatása hozzájárulhat a 

hús ízletességének, minőségének javításához, így élelmiszerminőségi szempontból előnyösnek 

tekinthető. A takarmány csökkentett nyersfehérje-tartalma irodalmi adatok alapján csökkenti a 

nitrogén-kibocsátást, ugyanakkor – eredményeink szerint – növeli az abdominális zsír 

mennyiségét; e két szempont figyelembe vételével szükséges a takarmány optimális 

fehérjetartalmát meghatározni. 

 

A kutatómunkát az OTKA-NN 114033. pályázat támogatásával végeztük.  
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ÁTE, ÉBT, Biokémiai Osztály1       Biokémia 
*petrilla.janka@univet.hu 

NAIK, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet2 

METABOLIKUS PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSAI A TAKARMÁNYGABONA TÍPUSA, 

A TAKARMÁNY NYERSFEHÉRJE-TARTALMA ÉS BUTIRÁTKIEGÉSZÍTÉS 

HATÁSÁRA CSIRKÉBEN 

Kulcsárné Petrilla Janka1, Mátis Gábor1, Kulcsár Anna1, Talapka Petra1, Bíró Enikő1, Mackei 

Máté1, Fébel Hedvig2, Neogrády Zsuzsanna1 

A hormonok és antibiotikumok használatának 2006-os korlátozása óta az Európai Unióban 

sikerrel alkalmaznak különböző takarmányozási faktorokat a csirkék anyagcseréjének 

befolyásolására. Számos kedvező élettani hatása révén közülük is kiemelkedő szereppel bír a 

rövid szénláncú illó zsírsav, a vajsav (butirát), melyhez az állatok takarmánykiegészítőként 

vagy a táp oldható, nem keményítő típusú poliszacharid (NSP)-tartalma által serkentett endogén 

szintézis útján juthatnak hozzá. Ezen felül gazdasági és környezetvédelmi szempontok miatt a 

gyakorlatban megjelenik a takarmányok nyersfehérje-tartalmának csökkentése is. 

 

Jelen tanulmányban vizsgáltuk két, NSP-tartalmában jelentős különbséget mutató gabonaféle 

(kukorica és búza); a takarmány nyersfehérje-tartalmának (nevelési fázisnak megfelelő 

mennyiségű [NP] és 15%-kal csökkentett [limitáló aminosavakkal kiegészített, LP] 

nyersfehérjét tartalmazó táppal etetett csoportok); valamint a takarmányhoz adagolt Na-butirát 

(1,5 g/takarmány kg) hatását brojlercsirkék anyagcsere-folyamataira. Ezen felül 

tanulmányoztuk az állatok életkor-függő metabolikus válaszkészségét is az egyes 

takarmányozási faktorokra. A vizsgálatokhoz vérmintákat vettünk Ross-308 brojler kakasokból 

1, 3 és 6 hetes korban. A vizsgált takarmányozási faktorok által kiváltott metabolikus 

változások nyomon követésére különböző anyagcsere-utakra jellemző biokémiai paraméterek 

és hormonok plazmakoncentrációit vagy aktivitásait határoztuk meg. A búza és a kukorica 

alapú takarmánnyal etetett, valamint az NP és LP, illetve a kontroll és a butiráttal kiegészített 

csoportok közötti különbségeket tekintettük fő hatásnak, melyet többutas ANOVA-val 

vizsgáltunk. 

 

A plazma összfehérje-tartalma (TP) nőtt a búza alapú takarmánnyal etetett és az NP 

csoportokban a 3. héten, míg a butirátkiegészítés mérsékelte az albumin/TP arányt az 1. héten. 

A plazma húgysav-koncentrációját az 1. és a 3. héten emelte a búza alapú takarmány, a 3. és a 

6. héten az NP takarmány, a 3. héten pedig a butirátkiegészítés. Az aszpartát-aminotranszferáz 

aktivitása nőtt a búza alapú takarmányozás hatására a 3. héten, a kreatin-kinázé ugyanakkor 

csökkent az NP csoportokban a 3. és 6. héten. A vér glükózkoncentrációja csökkent, 

trigliceridszintje emelkedett a búza alapú takarmányt fogyasztó csoportokban a 3. héten. 

 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a vizsgált takarmányozási faktorok életkor-függő 

hatással voltak a brojlerek egyes biokémiai paramétereire, mely még hangsúlyosabbá teszi a 

takarmány-összetétel szerepét az anyagcsere-folyamatok szabályozásában, elsősorban a nevelő 

fázisban. A gabona típusa leghatékonyabban a fehérje- és az aminosav-anyagcserét 

befolyásolta, ezen túl a takarmány csökkentett nyersfehérje-tartalma limitáló aminosav 

kiegészítéssel jótékony hatással volt az állatok növekedésére és egészségi állapotára. 

 

A munka az OTKA-NN 114033. pályázat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Új Nemzeti 

Kiválóság Programjának támogatásával készült.  
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Állatorvostudományi Egyetem,                 Gyógyszertan 

Gyógyszertani és Méregtani Tanszék1 
*palocz.orsolya@univet.hu 

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék2 

 

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA HÁZITYÚK GYÓGYSZER-METABOLIZÁLÓ 

ENZIMJEIRE 

 

Palócz Orsolya1*, Rózsa László2, Csikó György1 

 

 

Bevezetés: Az állattartás során rendszeresen alkalmazott takarmány-kiegészítők jótékony 

hatásáról számos adat áll rendelkezésünkre, megfelelő telepvezetési körülmények mellett 

alkalmazva ezen anyagok immunerősítő, növekedést segítő hatásúak. Azonban keveset tudunk 

arról, hogy befolyásolják-e a gyógyszer-metabolizmus kulcsenzimjeinek a citokróm P450 

enzimeknek a szintjét. Az Európai Unióban és számos más országban nagyszámban tartanak 

fenn baromfi állományokat, melyekben az esetlegesen előforduló megbetegedések kezelésére 

állományszintű gyógyszeradagolásra van szükség, például antibakteriális gyógyszerek vagy 

kokcidiosztatikumok alkalmazására. 

 

Cél: A különböző adagban alkalmazott itatóvíz-adalékanyagok (Sangrovit®, Immunofort® és 

Fulvix pulvis®) hatása brojlercsirke hepatikus citokróm P450 enzimjeire. Négy fontos citokróm 

P450, a CYP1A1, CYP2C23a, CYP2C45 és a CYP3A37 génexpressziójának és 

enzimaktivitásának meghatározása. 

 

Módszer: Négy hetes brojlercsirkéket kezeltünk szájon át 5 mg/ttkg Sangrovit, 50 mg/ttkg 

Sangrovit, 1 ml/l Immunofort,10 ml/l Immunofort, 25 mg/ttkg Fulvix pulvis és 250 mg/ttkg 

Fulvix pulvis itatóvíz-adalékanyagokkal, öt napon át. 

Az utolsó kezelést követő napon valamennyi állat máját eltávolítottuk. A mikroszóma frakció 

szeparálásához 10 g, az mRNS izoláláshoz 1 g májmintát használtunk fel. A CYP1A1, 

CYP2C23a, CYP2C45 és a CYP3A37 génexpresszióját qPCR módszerrel, az enzimaktivitást 

luminometria módszerével határoztuk meg.  

 

Eredmény: A Sangrovit és az Immunofort itatása csökkentette a CYP1A1 valamint a 

CYP2C23a génexpresszióját, azonban a nagy dózisú Immunofort és a kis dózisú Sangrovit 

megnövelte a CYP2C45 szintjét. A nagy dózisban adott Fulvix pulvis, Immunofort és mindkét 

dózisú Sangrovit megemelte a CYP1A1 enzim aktivitását. A CYP3A37 génexpresszió szintjét, 

valamint az enzim aktivitását egyik itatóvíz-adalékanyag sem változtatta meg.  

 

Következtetések: A Fulvix pulvis, a kis dózisú Immunofort és a nagy dózisú Sangrovit itatása 

alapvetően nem változatta meg a gyógyszerek lebontásában fontos citokrómok szintjét, így 

amennyiben valamilyen gyógyszer adására van szükség az állományban, úgy annak adagolását 

nem kell helyesbíteni. Az Immunofort és a Sangrovit adalékanyagok alkalmazásakor a pontos 

adag beadását javasoljuk, mivel a dózis növelése az Immunofort, illetve csökkentése, a 

Sangrovit esetében befolyásolhatja az esetlegesen szükséges gyógyszerek lebomlását. 

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás anyagi támogatását az NKB 2016, 15826 számú pályázatnak 

köszönjük.  
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A HŐ-STRESSZ SEJTSZINTŰ HATÁSAINAK VIZSGÁLATA CSIRKE MÁJSEJT – 

KUPFFER-SEJT KO-KULTÚRÁN 

 

Mátis Gábor*, Kulcsár Anna, Kulcsárné Petrilla Janka, Talapka Petra, Hatala Patrícia, Mackei 

Máté, Neogrády Zsuzsanna 

 

Az intenzív baromfitartás során jelentkező különféle stresszorok között kiemelkedő szereppel 

bír a magas környezeti hőmérséklet által kifejtett hő-stressz, amely állatjólléti és 

termelésélettani szempontból is kedvezőtlen hatásokkal járhat. A hő-stressz esetén fokozódó 

prooxidáns- (elsősorban H2O2-) termelés nagy mértékben hozzájárulhat a stressz-válasz káros 

hatásainak kialakulásához, a képződő hő-sokk fehérjék ugyanakkor elősegíthetik az anyagcsere 

gyors és hatékony adaptációját a megváltozott környezeti viszonyokhoz. Feltételezhető, hogy a 

máj – mint az intermedier anyagcsere központi szerve – jelentős szerepet játszik a hő-stresszre 

adott válasz kialakításában, ugyanakkor a máj különféle sejttípusainak ebben betöltött feladata 

nem pontosan tisztázott. 

 

A hő-stressz sejtszintű hatásainak vizsgálatára csirke eredetű májsejt – Kupffer-sejt ko-kultúrán 

végeztünk in vitro kísérleteket. A májsejteket és a Kupffer-sejteket 20 napos, Ross 308 típusú 

brojlercsirkék májából izoláltuk többlépcsős perfúzió és kollagenázzal történő emésztés, majd 

differenciáló centrifugálás segítségével. Az egyes sejttípusok szerepének tisztázására 

vizsgálatainkhoz hepatocyta mono-kultúrákat és 6:1 sejtarányú (hepatocyta:Kupffer-sejt) ko-

kultúrákat alakítottunk ki. A 24 óra alatt konfluenssé vált tenyészeteket a hő-stressz 

modellezésére 44C-on inkubáltuk 1, valamint 2 óráig, míg a kontroll sejteket folyamatosan 

37C-on tenyésztettük. A sejtek életképességét közvetlenül a hőkezelést követően, valamint 20 

óra múlva MTS és CCK-8 reagenssel határoztuk meg, illetve vizsgáltuk a termelt H2O2 

mennyiségét közvetlenül a hő-stressz után Amplex red módszer segítségével. 

 

A tenyésztett sejtek életképessége mindegyik alkalmazott sejtmodellen szignifikánsan csökkent 

mindkét alkalmazott hőkezelés hatására közvetlenül a hő-stressz alkalmazását követően, 20 óra 

múlva viszont csak a hosszabb idejű hőkezelés után mutattunk ki szignifikáns életképesség-

csökkenést a kontroll sejtekhez képest. A 2 órás hőkezelés hatására szignifikánsan fokozódott 

a tenyésztett sejtek H2O2-termelése mindkét sejtmodellen, ez az emelkedés ugyanakkor 

jelentősen nagyobb mértékűnek bizonyult a ko-kultúrán, mint a hepatocyta mono-kultúra 

esetében. A rövidebb idejű hő-stressz nem váltott ki szignifikáns változást a tápfolyadék H2O2-

koncentrációjában. 

 

Eredményeink megerősítik, hogy a hő-stressz jelentős mértékben károsítja a máj sejtjeinek 

életképességét csirkében, ezáltal hozzájárulva a magas környezeti hőmérséklet által kiváltott 

kedvezőtlen hatásokhoz. A tenyésztett sejtek hőkezelés hatására megnövekedett H2O2-

termelése arra utal, hogy a prooxidánsok, reaktív vegyületek májbeli termelődésének 

fokozódása jelentős szerepet tölt be a stressz-válaszra jellemző fokozott oxidatív stressz 

kialakulásában. A H2O2-termelés ko-kultúrán tapasztalt, hőkezelés kiváltotta nagyfokú 

emelkedése pedig azt mutatja, hogy a Kupffer-sejteknek különösen fontos szerepük van a 

stresszorok hatására bekövetkező prooxidáns-termelésben. 

 

A kutatómunkát az NKB-15824 és az OTKA-NN 114033 pályázatok támogatásával végeztük.  
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NÉBIH ÁTI, Gyógyszer-törzskönyvezési Osztály           Gyógyszertan és Toxikológia 

foldesid@nebih.gov.hu 

 

 

KUTYÁK ÉS MACSKÁK KÜLSŐ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN ALKALMAZOTT 

KÉSZÍMÉNYEINEK LEHETSÉGES TOXIKUS HATÁSAI 

 

Földesi Dóra 

 

 

Magyarországon kutyák és macskák számára engedélyezett, külső élősködőket irtó illetve 

riasztó hatással rendelkező rácsepegtető oldatból (spot-on) 208 darab, gyógyszeres nyakörvből 

55 darab készítmény van forgalomban. Az engedélyezett készítmények nagy számából is 

látszik, hogy ezek a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek a kedvtelésből tartott állatokon. 

 

A leggyakoribb hatóanyagok a következők: fipronil, imidakloprid, permetrin, S-metoprén, 

propoxur, diazinon, flumetrin, deltametrin és ezek kombinációi. Á hatóanyagok a célállat 

fajokra kevéssé toxikusak, esetenként bőr-, szem-, nyálkahártya irritációt, és idegrendszeri, 

emésztőszervi tüneteket okozhatnak. 

 

Kevésbé ismert viszont a hatóanyagoknak az állatokkal egy háztartásban élő emberre és a 

környezetre kifejtett káros hatása. Szinte minden hatóanyagról elmondható, hogy bőr és 

szemirritációt illetve idegrendszeri tüneteket okozhatnak az arra érzékeny személyeknél. A 

spot-on vivőanyag N-metil-pirrolidon fötotoxikus és teratogén hatású, így terhes nők csak nagy 

körültekintéssel kezelhetik vele a kutyákat. A diazinon tartalmú nyakörvek kisgyermek szájába 

jutva súlyos idegrendszeri tüneteket és a felvett mennyiségtől függően akár kómát is okozhatnak.  

 

A spot-on készítmények a faggyúmirigyekben tárolódnak és faggyúval ürülnek a kutyák és 

macskák testfelületére, így az akár egész évben kezelt állatok simogatásával a tulajdonosok is 

folyamatosan ki vannak téve a hatóanyag hatásainak. 

 

Szinte minden hatóanyagra jellemző, hogy káros a vízi élőlényekre és egyes hatóanyagok a 

méhekre is károsak, így fokozott használatuk a környezetre is veszélyt jelent. 

 

A spot-onok és nyakörvek nem annyira ártalmatlan készítmények, mint amit a könnyű 

alkalmazhatóságuk sugall. Fontos tisztában lenni mind az állattartóknak, mind az állatorvosoknak 

a hosszan tartó, fokozott, fölösleges használatukkal járó veszélyekkel.  
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ÁTE Gyógyszertani és Méregtani Tanszék               Gyógyszertan 

karancsi.zita@univet.hu 

 

SEJTINTEGRITÁS VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA POTENCIÁLISAN KÁROSÍTÓ 

ANYAGOK HATÁSÁRA KVERCETIN JELENLÉTÉBEN IPEC-J2 SEJTEKEN 

 

Karancsi Zita*, Farkas Orsolya, Gálfi Péter 

 

Az élő szervezetben a bélcsatorna nyálkahártyája képezi az egyik elsődleges védő gátat a 

különböző gyulladást keltő anyagokkal szemben, mint például az egyes bakteriális anyagok 

vagy a táplálék antigének. Ez a védő gát több komponensből épül fel, melybe beletartozik a 

nyálkaréteg, az antibakteriális peptidek, és a sejtek közötti szoros junkciók (tight junctions, TJ). 

A transzmembrán fehérjékből álló TJ kapcsolatok képezik a védő barrier döntő hányadát. Ha a 

bélhám epithelsejtjei közti szoros sejtkapcsolatok károsodnak, megnyílik az út az egyes 

kórokozóknak, gyulladást kiváltó antigéneknek. A sejtréteg károsodását környezetszennyező 

anyagok (vegyszerek, növényvédő szerek) is előidézhetik. 

Bizonyos polifenolok, mint pl. a kvercetin, képesek fokozni a védő barrierek működését a TJ 

fehérjék expressziójának vagy lokalizációjának modulálásán keresztül. Kísérleteink alatt arra 

kerestünk választ, hogy a kvercetin mennyire képes a sejtek közötti szoros kapcsolatokat 

befolyásolni. 

 

A kísérlet során IPEC-J2 sejteket 6 lyukú sejttenyésztő poliészter membrán inzertek apikális 

részén tenyésztettük. A sejtek kezelését egy órán keresztül végeztük az egyes potenciálisan 

sejtkárosító anyagokkal, melyekkel többféle környezeti hatást kívántunk modellezni. A vizsgált 

anyagok a következők voltak: Salmonella enterica eredetű lipopoliszacharid (LPS), hidrogén-

peroxid (H2O2), dimetil-szulfoxid (DMSO) és polioxietilén(20)-szorbitán-laurát (TWEEN 20). 

A különböző anyagok hatását önmagukban és kvercetin mellett is vizsgáltuk. Az alkalmazott 

koncentrációk LPS esetén 10µg/ml, H2O2 0,5 mM, DMSO 2%, TWEEN esetén 1-100µl/l volt, 

kvercetin pedig 50µM volt. A tesztanyagok sejtek életképességére gyakorolt hatását Neutral 

Red módszerrel vizsgáltuk. 

A transzepiteliális elektromos ellenállással (TER) a sejtek polarizáltságának mértékét 

vizsgáltuk. A TER érték annál nagyobb, minél polarizáltabb a sejtréteg. Amennyiben a TER 

érték lecsökken, a sejtréteg integritása és ez által annak ellenállása is sérül. Ezeket az értékeket 

közvetlenül a kezelés előtt, valamint a kezelés után 1, 6 és 24 órával megmértük. A mérést 

EVOM Epithelial Tissue Volt/ Ohmmeter segítségével határozzuk meg.  

A sejtek közötti átjárhatóságot egy nem ionos jelzőmolekulával (fluoreszcein izotiocianát 

dextránnal (FD4 4 kDa)) is vizsgáltuk. Az FD4-et az inzertek apikális részére mértük, majd 

bizonyos időpontokban (1, 6, 24 óra) sejtfelülúszó mintát vettünk az apikális és bazolaterális 

térből is. A bazolaterális részben megjelent FD4 a sejtek közötti fokozott átjárhatóságról ad 

információt. Az FD4 kvantitatív méréséhez Victor X2 2030 fluorimétert használtunk 485 nm 

excitációs és 535 nm emissziós hullámhosszon.   

A kísérlet folyamán, későbbi IL-8 és IL-6 méréshez, mintákat vettünk a kezelést követő 6. és 

24. órában, melyeket ELISA próbával fogunk vizsgálni.   

A tesztanyagok az alkalmazott koncentrációtól függően különböző mértékben károsították a 

bélhámréteget. A kvercetin kezelések hatásosnak bizonyultak a károsodás enyhítésében, 

amennyiben kismértékű eltérésről volt szó. 

 

A kutatás ÁTE NKB pályázat, Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával, valamint a PhD ösztöndíj támogatásával készült.  
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Állatorvostudományi Egyetem,                 Gyógyszertan 

Gyógyszertani és Méregtani Tanszék1 
*palocz.orsolya@univet.hu 

Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék2 

 

PASTEURELLA MULTOCIDA ELLENI VAKCINA VÉDŐHATÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE 

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSÁVAL BROJLERCSIRKÉKBEN 

 

Palócz Orsolya1*, Rózsa László2, Csikó György1 

 

 

Bevezetés: A baromfiállományokban a különböző takarmány kiegészítők, illetve ivóvíz 

adalékanyagok alkalmazásának egyik elsődleges célja a betegségek megelőzése. A Pasteurella 

multocida által okozott baromfikolera az egyike a legnagyobb gazdasági kárt okozó 

betegségeknek a baromfi ágazatban. Ez ellen a mikroorganizmus ellen készített vakcina nem 

véd teljes mértékben a betegség kialakulásától, ezért szükséges az immunizálás támogatása. 

 

Cél: A tanulmányunk célja a P. multocida vakcina védőhatásának erősítése, stabilizálása három 

különböző itatóvíz-adalékanyag (Sangrovit®, Immunofort® és Fulvix pulvis®) segítségével. 

 

Módszer: Brojlercsirkéket (10 egyed/csoport) 5 mg/ttkg Sangrovit, 1 ml/l Immunofort, 

valamint 25 mg/ttkg Fulvix pulvis itatóvíz-adalékanyaggal kezelünk öt és tíz napon keresztül. 

Valamennyi kezelt és kontroll állatot kétszer oltottunk P. multocida vakcinával; először egy 

hónapos korukban, majd az első oltást követően három hét múlva. Mind a két oltás után 

vérmintát vettünk az összes egyedtől, melyekből meghatároztuk a P. multocida ellenanyagtitert.  

 

Eredmény: A P. multocida ellenanyag szintje minden csoportban megfelelő volt az első 

vakcinázást követően, azonban csak a Fulvix pulvis kiegészítéssel kezelt csoportok szérum 

antitest szintje emelkedett a kontroll csoporthoz hasonlítva. A második vakcinázást követően a 

10 napon át tartó Sangrovit illetve Immunofort kezelés, valamint mind az 5 és mind a 10 napon 

át tartó Fulvix pulvis kezelés szignifikánsan növelte a P. multocida ellenanyag titerszintet.  

 

Következtetések: A vakcinázással történő ellenanyag képzés fokozása nagyon fontos, hogy 

megőrizzük az állatok egészségét, valamint, hogy megelőzzük egyes járványok, betegségek 

kitörését. Mind a Sangrovit, az Immunofort és a Fulvix pulvis kiegészítés alkalmasnak tűnik a 

P. multocida vakcina védőhatásának fokozására csirke állományokban. A Sangrovit, illetve az 

Immunofort alkalmazását 10 napon át javasoljuk, kétszer történő immunizálás mellett. A Fulvix 

pulvis adalékanyagot 5 napon át elegendő alkalmazni, mind egyszeri mind kétszeri vakcinázás 

mellett.  
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA BIOFILMEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

KRISTÁLYIBOLYA ÉS MTS-FORMAZÁN FESTÉSSEL 

 

Veres Adrienn Mercédesz*, Jerzsele Ákos 

 

 

A biofilmképzés, így az extracelluláris mátrix termelése a baktériumok egy elterjedt eszköze a 

túlélésre kedvezőtlen környezeti tényezők, így az ellenük irányuló antimikrobiális kezelés 

esetén is. A P. aeruginosa biofilmje modellnek tekinthető a biofilmek vizsgálata során. Ezen 

baktérium gyakran izolált kórokozója társállataink gennyes bőr-, és hallójárat gyulladásainak, 

illetve szarvasmarha tőgygyulladásának is. Ezeken a felületeken gyakran különböző 

összetételű, szerkezetű biofilmbe ágyazottan alakíthatnak ki nehezen kezelhető kórképet. A 

potenciális kórokozók és biofilmjeik korai kimutatása és kezelése az első és az egyik 

elkerülhetetlen lépés a biofilmhez kötődő perzisztens felületi fertőzések leküzdésében. Ez teszi 

szükségessé egy egyszerű, gyors, olcsó és specifikus kimutatási módszer kidolgozását és 

használatát, illetve a biofilmképződés mechanizmusának ismeretét. Munkánk során két in vitro 

festési eljáráson keresztül vizsgáltuk a P. aeruginosa biofilmek (kristályibolya festés) és az azt 

termelő baktériumok (MTS-formazán festés) mennyiségének változásait és azok 

összefüggéseit. 

 

Vizsgálataink során kutyák külső hallójárat gyulladásából hazánkban izolált és azonosított P. 

aeruginosa törzseket használtunk.  Az öt törzset a kívánt baktérium-koncentráció beállítása után 

96 lyukú polisztirol tenyésztőedényen nyolc párhuzamos lyukban 37°C-on történő Müller-

Hinton levesben való 6, 12, 24, 48, 72, 96 és 120 órán át tartó inkubációt követően vizsgáltuk. 

A tenyésztőedény falán adott inkubációs idő alatt képződött biofilm tömegének kimutatására 

kristályibolya festés során a szabad baktériumokkal teli felülúszót eltávolítottuk, a képződött 

biofilm metanolos fixálását követően 0,1%-os kristályibolya oldattal festettük, majd a 

megkötött festéket etanol:aceton 3:1 arányú keverékével vontuk ki. Hígítást követően a 

képződött biofilm mennyiségével korreláló színintenzitást 595 nm-en spektrofotometriásan 

mértük. Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk az adott biofilmtömeghez tartozó szabad, életképes 

baktériummennyiséget MTS-formazán festékkel további 60 percen keresztüli inkubáció után. 

Hígítást követően az életképes baktériumtömeg mennyiségével arányos színintenzitást 492 nm-

en spektrofotometriásan mértük. Minden mérési időben párhuzamosan vizsgáltuk a két festési 

eljárás eredményét. 

 

Eredményeinkből kitűnik, hogy attól függetlenül, hogy az öt törzs biofilmjének képződési 

üteme és mennyisége különbözött, az élő planktonikus alakok legnagyobb mennyiségben 24 

órás inkubációt követően voltak jelen a mintákban, amely után számuk csökkenni kezdett a 

rendelkezésre álló tér és tápanyag mennyiségének megfogyásával. Ezzel egy időben a 

biofilmtömeg a 72. órában mutatta a maximumát, amely valószínűleg annak elöregedése 

következtében folyamatosan csökkent. A kapott eredményeinket a rendelkezésre álló 

szakirodalmi adatokkal összevetve az ezt követő vizsgálatainkban tudjuk felhasználni, illetve 

további baktériumtörzsek és kimutatási eljárások párhuzamos vizsgálatát is szükségessé teszi. 

 

Munkám lehetővé tételéért köszönettel tartozom az Állatorvostudományi Egyetem Normatív 

Kutatásfinanszírozási Bizottság (NKB) anyagi támogatásáért. 


