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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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MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Halkórtan  

*borzak.reka@agrar.mta.hu  

 

 

VIZSGÁLATOK A SÜGÉR (PERCA FLUVIATILIS) ÉS A CSUKA (ESOX LUCIUS) 

HENNEGUYA (MYXOSPOREA, MYXOBOLIDAE) FAJOKKAL VALÓ 

FERTŐZÖTTSÉGÉT ILLETŐEN  

 

Borzák Réka*, Molnár Kálmán, Székely Csaba 

 

 

A Henneguya fajok a nyálkaspórások egyik legfajgazdagabb nemét képviselik. Pontyféléken 

viszonylag ritkán fordulnak elő, de sügérféléken és csukán számos fajuk élősködik. 

Vizsgálatunk során balatoni és dunai sügéreken és csukákon három fajukat regisztráltuk. 

Megállapítottuk, hogy a legjobban ismert faj a Henneguya psorospermica Thelohan specifikus 

csukaélősködő, míg a sügérek kopoltyúján hasonló lokációban az eddig szinonimnak vélt 

Henneguya texta Cohn faj élősködik. A fentieken kívül a sügér szájpadlását képező 

porctüskékkel borított szövetekben egy eddig le nem írt új Henneguya faj nagy cisztáit találtuk 

meg, melyet már mintegy 70 éve Jaczó Imre is megfigyelt. A három faj egymástól spóráik és 

plasmodiumaik alakja alapján jól elkülönült. Az új faj a szájpadlás hátsó falát képező, 

porcokban gazdag szövetében és a kopoltyúív belső felületén képezett 1 mm-t is meghaladó 

nagyságú plasmodiumokat, míg a H. psorospermica a kopoltyúlemezek szélén az artéria 

branchalis efferens mellett formált nagy extravasalis plasmodiumokat. A H. texta fajnak 

kopoltyúredőkben formálódó kis plasmódiumai voltak. A három faj egymástól jól elkülönült 

18S rDNS szekvenciái alapján is. A sügér szájpadlásán kimutatott fajt, Jaczó Imre tiszteletére 

Henneguya jaczoi néven új fajként kívánjuk a későbbiekben leírni. A sügérből és csukából 

kimutatott fajok mellett gyakran detektáltuk fogassüllő és kősüllő kopoltyúredőiben az eddig 

H. creplini-ként azonosított fajt, melyet eredetileg vágó durbincsból írtak le (Gurley, 1894). 

Azonban hazánkban, ez a faj vágó durbincsokban nem fordul elő, noha süllőkön, általánosan 

megtalálható. Ismerve a nyálkaspórás paraziták nagyfokú szövet, szerv és fajspecificitását, így 

feltehetőleg a H. creplini faj leírása revízióra szorul. 

 

Támogatás: OTKA K 100132 és GINOP-2.3.2-15-2016-00004.  
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MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet1           Halkórtan 

*eszterbauer.edit@agrar.mta.hu 

Kallert & Loy GbR2 

 

KÜLÖNFÉLE HALFAJOK DARAKÓR PARAZITÁRA VALÓ FOGÉKONYSÁGÁNAK 

JELLEGZETESSÉGEI 

 

Eszterbauer Edit1*, Sipos Dóra1, Christina Loy2, Dennis M. Kallert2 

 

 

A darakórt okozó csillós egysejtű, az Ichthyophtirius multifiliis régóta ismert élősködő, az 

édesvízi halpopulációk egyik legjelentősebb eukarióta patogénje. A parazita a felhám alatti 

kötőszöveti rétegben a gazda sejtjeivel táplálkozik, majd a halat elhagyva osztódással 

szaporodik. Egy-egy halon fejlődő trophont alakból akár több száz halakat fertőző rajzó is 

keletkezhet, így intenzív fertőzöttséget és gyakran jelentős elhullást okoz a halállományban. A 

parazita sikerességének záloga, amellett, hogy igen változatos vízkémiai paraméterek mellett, 

különböző éghajlati viszonyok között is élet- ill. szaporodóképes, az, hogy szinte bármely 

édesvízi halfajt képes megfertőzni. Viszont a számos külföldi és hazai vizsgálat ellenére is 

hiányosak az ismereteink a tekintetben, hogy az esetenként lappangó, olykor pedig erős 

fertőzöttséget és magas mortalitást okozó kóresetek oka a különböző halfajok 

fogékonyságában, a parazita genetikai különbségében keresendőek, vagy csupán a környezeti 

feltételek és a halállományok általános egészségi állapotával magyarázhatóak. 

 

Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy különböző halfajok hogyan reagálnak azonos dózisú és 

körülményű I. mulifiliis fertőzésre. A fogékonyság vizsgálatát célzó in vivo kísérletek során 

négy halfaj (sebes pisztráng, ponty, bodorka, zebradánió) érzékenységét hasonlítottuk össze. 

Egyedi fertőzést követően a halakat fajonként együtt tartottuk a kísérlet végéig. A kísérlet 4. 

napján, amikor a parazita trophont alakok már láthatóak voltak a bőrön, a halakat túlaltattuk, 

fixáltuk és a különböző testtájakon (bőr, kopoltyú, farokúszó) megszámoltuk a parazitákat. A 

kapott adatokat a testhosszal korrigáltuk és statisztikailag értékeltük.  

 

Az egyedek darakórral való fertőzöttségének mértéke fajonként eltérő volt (ANOVA), a fajok 

hatását is figyelembe vevő modellekben a testtájakon található trophontok száma között is 

szignifikáns különbség mutatkozott (többtényezős ANOVA). A testhosszal korrigált értékekkel 

végzett próbánál csupán a bodorka és a sebes pisztráng között nem találtunk szignifikáns 

különbséget. A többi halfaj között szignifikáns intenzitásbeli különbség volt (ANOVA után 

Tukey-féle post hoc teszt), ami azt jelzi, hogy annak ellenére, hogy a parazita gazdaköre igen 

széles, a halfajok fogékonysága között jelentős különbségek vannak. Különbség mutatkozott 

abban is, hogy a vizsgált fajoknál hogyan oszlott meg a paraziták száma a testtájakon, ami azt 

mutatja, hogy a parazita halon belüli preferenciája is halfajonként eltérő (többtényezős 

ANOVA, Khi2 próba). 

 

Munkánkat a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), 

„Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességét szolgáló fejlesztése” 

c. projekt támogatta.  
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MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet  Halkórtan 

*sandor.diana.elte@gmail.com   

 

POTENCIÁLISAN ZOONOTIKUS MÉTELY-METACERKÁRIÁK VIZSGÁLATA NÉGY 

MAGYARORSZÁGI HALGAZDASÁG PONTYÁLLOMÁNYÁBAN 

 

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

 

 

Kutatócsoportunk 2015 óta vesz részt az Európai Unió által kiírt Horizon 2020 ParaFishControl 

pályázati munkában. A projekt fő célja az európai akvakultúrákban tenyésztett 6 legfontosabb 

halfaj, köztük a ponty (Cyprinus carpio) legjelentősebb parazitáinak kutatása. A pályázati 

munkában, többek között vizsgáljuk a pontyok métely-fertőzöttségeit (Platyhelminthes: 

Digenea) négy magyaroszági tógazdaságban, különös tekintettel az Opistorchiidae családba 

tartozó zoonotikus fajokra, amelyek lárva stádiumai (metacerkária) a halak izomzatában 

élősködnek. 

 

A ParaFishContol konzorcium protokollja alapján, négy, egymástól eltérő adottságú és 

lokációjú halgazdaságból, egyenként 256, egynyaras pontyegyed vizsgálatát tűztük ki célul. Az 

elaltatott, majd dekapitált halak jobb és baloldali izomszelvényeit két üveglap között ellapítva, 

sztereomikroszkóp segítségével vizsgáljuk át. A pozitív eredményeket dokumentáljuk, majd a 

pályázati protokoll szerint rögzítjük. 

 

Előzetes eredményeink biztatóak, az Opistorchiidae családba tartozó metacerkáriákat ezidáig 

nem izoláltunk, ugyanakkor egy nem zoonotikus izomparazita jelentős mennyiségben fordult 

elő, mely feltételezhetően a Holostephanus fajhoz tartozik. A pontos fajazonosításhoz további 

molekuláris vizsgálatok szükségesek. 

 

A különböző halgazdaságok ponty-fertőzőttsége jelentős mértékű eltérést mutatott. Két 

tógazdaság vizsgált halállománya nagyobb mértékű fertőzöttséget mutatott, a másik kettőben 

pedig csak alacsony szintű parazitás fertőzöttséget volt kimutatható. Ennek oka lehet a nagyobb 

fertőzöttséget mutató halállományok természetközelibb tavakban nevelkedtek, és az azokat 

körülvevő gazdag madárfauna (végleges gazda) illetve az édesvízi csigák nagyszámú jelenléte 

(elsődleges köztesgazda). 

 

Támogatás: Horizon 2020 Parafishcontrol, OTKA PD 108113 és Bolyai pályázatok. 
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Állatorvos-tudományi Egyetem,              Állattan 

Biomatematika és Számítástechnikai Tanszék1 

*Czikkelyne.Agh.Nora@univet.hu 

Állatorvos-tudományi Egyetem, Biológia Intézet, Ökológiai Tanszék2 

ELTE, Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai Tanszék3 

Ócsai Madárvárta Egyesület4 

 

MOLEKULÁRIS ÉS BIOMETRIAI ALAPÚ STATISZTIKAI IVARHATÁROZÁSI 

MÓDSZEREK A CSILPCSALPFÜZIKE ESETÉN 

 

Ágh Nóra1,4, Kovács Szilvia2,4, Harnos Andrea1,4, Csörgő Tibor3,4 

 

Az egyedek ivarának meghatározása fontos a különböző ökológiai, viselkedéstani vagy éppen 

természetvédelmi kutatásokban. Sok madárfaj esetén az ivarok tollazati bélyegek alapján nem 

különíthetőek el, viszont méretbeli dimorfizmus megfigyelhető. Ilyen faj a Kárpát-medencében 

tömegesen előforduló csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) is. Ennél a változatos vonulási 

stratégiával rendelkező fajnál – korábbi kutatások alapján – tudjuk, hogy például a vonulás 

időzítése vagy a telelőhely választása függ az ivartól.  
 

Kutatócsoportunk egy korábbi vizsgálat során a valószínűségi modell alapú klaszterezést 

alkalmasnak találta a csilpcsalpfüzikék statisztikai ivarhatározásához. Az ivarhatározáshoz két 

testméret változót, a szárnyhosszt és a farokhosszt használták. Új vizsgálatunkban 

molekulárisan meghatározott ivarú egyedeken ellenőriztük az alkalmazott módszer 

hatékonyságát, azaz azt, hogy a két elkülönített részpopuláció valóban megfelel-e a két 

ivarcsoportnak. 
 

Az adatokat az Ócsai Madárvártán gyűjtöttük 2012-ben és 2013-ban július 10 és október 31 

között. A madarakat függönyhálóval fogtuk be, egyedileg számozott jelölőgyűrűvel láttuk el. 

Véletlenszerűen kiválasztott egyedekből vért vettünk a molekuláris ivarhatározáshoz mindkét 

korcsoportból. Az elemzésekhez 27 öreg és 215 fiatal csilpcsalpfüzike adatait használtuk fel. A 

szárnyhossz és farokhossz mérések 1 mm pontossággal történtek (a szárnyhosszak 53--66 mm, 

a farokhosszak 40--57 mm közötti értékeket vettek fel ). Az elemzésekhez az R statisztikai 

program „mclust” nevű csomagját használtuk. Kétféle modellt készítettünk, az elsőben a 

klaszterezés csak a szárnyhossz, a másodikban már két változó a szárnyhossz és a farokhossz 

alapján történt. 10%-os besorolási bizonytalanság felett nem fogadtuk el a besorolást. 

A felosztás az öreg korcsoport esetén jól működött, a besorolási bizonytalanság legnagyobb 

valószínűsége 10,2% volt az egydimenziós és 7,5%-s a kétdimenziós klaszterezésben. A 

szárnyhossz alapú elemzés esetén a klasszifikálás bizonytalansága 59 mm-nél, a kétváltozós 

modellben szárnyhossz esetén 58 és 60 mm, a farokhossz esetén 48 és 50 mm között volt a 

legnagyobb. A fiatal korcsoport esetén ellentétes eredményt kaptunk, az egydimenziós 

klaszterezés jobbnak bizonyult, a besorolási bizonytalanság maximum 33% volt, míg a 

kétdimenziós esetén 47%. A szárnyhossz estén is szűkebb tartományban volt magas a 

bizonytalanság (egyváltozós: 59-60 mm, kétváltozós: 58-61 mm). 
 

Összességében megállapítható, hogy a farokhossz figyelembe vétele a klaszterezésnél a fiatal 

korcsoportban nem javított a megbízhatóságon, az öregekkel ellentétben. Ennek egy lehetséges 

magyarázata, hogy a farokhosszban jelentkező dimorfizmus csak az első teljes vedlést követően 

alakul ki. 

 

A kutatás finanszírozását az NKB (2016), a Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíj Program NTP-

NFTÖ-16-0493. és az OTKA 108571. pályázatok tették lehetővé.  
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ÁTE, Biológiai Intézet, Ökológiai Tanszék              Állattan 
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KIS APOLLÓ-LEPKÉK (PARNASSIUS MNEMOSYNE) TÁPLÁLKOZÁSI STRATÉGIÁI 

 

Gór Ádám, Szigeti Viktor, Kis János* 

 

 

Az élő szervezetek fennmaradásának, szaporodásának feltétele, hogy hatékonyan tudjanak 

táplálkozni, gyakran jelentős versengésben fajtársaikkal és más fajokkal. E versengés rendkívül 

változatos táplálkozási módok kialakulásához vezetett. A nektárfogyasztó rovaroknak 

észlelniük kell a nektárforrásokat, fel kell mérniük azok aktuális értékét más potenciális 

forrásokhoz képest. A nappali lepkék többsége imágóként nektárokat fogyaszt. A nektárforrás-

választást befolyásolhatja az egyedek tanulási képessége, repülési ideje, a pödörnyelv hossza, 

a lepke testtömege, a szárny terhelése, energiaszükséglete, a virág mérete, színe, mintája és 

illata, a nektár minősége és mennyisége. 

 

Célunk kis-Apolló lepkék táplálkozásának hatékonyságát elemezni különböző 

nektárforrásokon és az ivarok táplálkozásbeli eltéréseit vizsgálni. E lepkék a rendelkezésükre 

álló nektárforrások kb. felén táplálkoznak, de csak néhányat látogatnak gyakran, és ez a néhány 

évente változhat. A választást legerősebben a nektárnövények relatív gyakorisága és 

nektártartalma együtt határozhatja meg, a változatos nyelvhossz pedig korlátozhatja legalább 

egy fontos forrás hozzáférhetőségét. Nem tudjuk azonban, hogy a fajok közötti eltérő 

virágszerkezet hogyan befolyásolja táplálkozásuk hatékonyságát. Videófelvételek elemzésével 

erre a kérdésre keresssük a választ. 

 

A videók a Visegrádi-hegységben és a Börzsönyben 2010 és 2016 között készültek az öt 

leggyakrabban fogyasztott nektárnövényen. Vizsgáltuk, hogy a virágokon, virágzatokon töltött 

idő mekkora hányadában táplálkoznak a lepkék, és az egyes virágok között mennyit váltanak, 

ezek alapján következtettünk a különböző nektárforrásokon történő táplálkozás hatékonyságára 

(profitabilitására). 

 

Négy forrás profitabilitása hasonló, egynek alacsonyabb. Az egyik táplálékforrásnál több időt 

töltöttek szomszédos virágtőre váltással, mint más fajoknál. Ez energetikailag költségesebb 

lehet az egy virágzaton belüli virágváltásnál, mert gyakran repülniük kell. 

 

Az öt leggyakoribb forrás közül négy csereszabatosnak tűnik, ezek közül bármelyik virágzik 

nagy mennyiségben, az a kis Apollók táplálékforrását már biztosítja. Ugyanakkor e lepkék 

kevésbé értékes forrásokat is használnak profitábilisabb forrásaik megritkulásával. 

 

Munkánkat az NKB kutatási pályázat (15816/2016) támogatásával végeztük.  
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ESZSZK, Infektológiai Osztály1                                                                                 Parazitológia 

dezsenyibalazs13@gmail.com 

Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet2 

OEK, Parazitológiai Osztály3 

ISS, Dipartimenti Malattie Infettive, Parassitarie, ed Immunomediate4 

 

HUMÁN CYSTÁS ECHINOCOCCOSIS (CE) MAGYARORSZÁGON 

 

Dezsényi Balázs1*, Somorácz Áron2, Danka József3, Kucsera István3, Adriano Casulli4 

 

 

Az ember hydatidosisát vagy cystás echinococcosisát az Echinococcus granulosus 

metacestodája okozza. A hazai haszonállatok közül a szarvasmarhák, sertések és juhok , mint 

közti gazdák fertőzöttsége igazolt. A humán megbetegedések jelentése 1960 óta kötelező. 2000 

és 2014 között hivatalosan 116 esetet jelentettek, ezzel a CE a leggyakoribb jelentendő 

helminthosis Magyarországon. A jelentett esetek túlnyomó többségét szerológiai módszerrel 

verifikáltuk. Mivel a szeronegativitás nem zárja ki CE fennállását illetve a hazai gyakorlatban 

a hisztopatológiai úton nyert diagnózist utólag nem jelentik be, a betegség feltehetően 

alulreprezentált a hivatalos járványügyi jelentésekben. 

 

Vizsgálatunk célja, hogy a vizsgált periódusban egy alternatív forrás felhasználásával további 

epidemiológiai illetve részletes klinikai adatokat gyűjtsünk a betegségről, leírjuk a hazai 

sajátosságokat és rámutassunk egy komplex surveillance rendszer kiépítésének 

szükségességére, körvonalazva ezzel egy széleskörű interdiszciplináris összefogás lehetőségét. 

 

2000 és 2014 között az SE, II. Patológiai Intézet számítógépes archívumából gyűjtöttük ki a 

CE-vel diagnosztizált betegeket. A májresectioval, core-biopsiával és vékonytű aspirációval 

nyert biopsiás minták újraértékelése során acidophil laminált membránt vagy kettősen törő 

protoscolexet illetve horgokat kerestünk. Az igazolt esetek szerológiai eredményei az OEK 

Parazitológiai Osztály adatbázisából származnak. Vizsgáltuk a betegek demographiai adatait 

(nem, életkor, lakóhely) illetve klinikai jellegzetességeket úgy mint cysták száma, mérete, 

lokalizációja, stádiuma. Az alkalmazott terápiás módszert (hagyományos sebészet, percutan 

eljárás, gyógyszeres kezelés, megfigyelés) és a kimenetelt. 

 

Fenti periódusban hisztopatológiai vizsgálattal 45 CE esetet igazoltunk. A betegek 42,2 %-a 

férfi, 57,8 %-a nő volt. A betegek életkora 5 és 82 év között mozgott (átlagéletkor 51,4). A 

betegek 27,27 %-a az Alföldön él. A cysták többsége a máj jobb lebenyének 6. és 7. 

segmentumában fejlődött ki. A szeropozitivitási arány 37,8 %-nak mutatkozott. A betegek 55,6 

%-át kizárólag sebészeti módszerrel kezelték. 40%-os gyógyulási arányt detektáltunk. 

 

A hivatalos jelentési rendszer hiányosságai, a nemzeti szinten egységes orvosi számítógépes 

adatbázis hiánya és a betegség általánosan negligált volta miatt nem áll rendelkezésre kellő 

mennyiségű információ a betegség hazai epidemiológiájának leírásához illetve egy hatékony 

surveillance rendszer működtetéséhez. Minden érintett diszciplína szakembereit buzdítanánk 

arra, hogy támogassák a közelmúltban létesült európai regiszter - European Register of Cystic 

Echinococcosis (ERCE) működését, melybe 2016.01.27-én vontuk be az első magyar beteget.   
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A HAZAI TRICHINELLA VIZSGÁLÓHELYEK FELZÁRKÓZTATÁSA AZ EURÓPAI 

UNIÓS KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ SZINTRE 

 

Széll Zoltán, Sréter Tamás*, a körvizsgálati résztvevők 

 

A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete alapján az összes, közfogyasztásra kerülő, 

potenciálisan izomtrichinellákat hordozó állati testet meg kell vizsgálni a jogszabályban 

engedélyezett módszerek egyikével. A Nemzetközi Trichinella Bizottság (ICT) ajánlásokat 

fogalmazott meg a Trichinella vizsgálóhelyek minőségbiztosításával kapcsolatos feladatokról. 

A Nemzeti Parazitológiai Referencia Laboratóriumok (NPRL) feladatai közé ezek közül a 

vizsgálóhelyek továbbképzése és a jártassági körvizsgálatok megszervezése tartozik. A 

fentieknek, valamint az Európai Parlament és Tanács 882/2004/EK rendeletének megfelelően 

az NPRL 2014 óta évente jártassági körvizsgálatot szervez az összes hazai Trichinella 

vizsgálóhely számára. A 2014. évi jártassági körvizsgálat tapasztalatait a 2015. évi akadémiai 

beszámolók során foglaltuk össze (Magyar Állatorvosok Lapja 2015. 137. 239-240.).  

 

A körvizsgálatok során a vizsgálati anyag három-öt, a száz sertés összesített mintáját jelképező, 

egyenként száz gramm tömegű, darált sertéshúsból készített húspogácsa volt. Egy-négy 

húspogácsa három-öt élő Trichinella spiralis lárvát tartalmazott, míg egy-két, lárvát nem 

tartalmazó húspogácsa volt a negatív kontroll. A fertőző adagok minden esetben megfeleltek 

az ICT ajánlásának. A laboratóriumok kvalitatív értékelését a tévesen pozitív és a tévesen 

negatív minták száma alapján végeztük, mert a Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási 

rendelete szerint a vizsgálatnak csak a parazita jelenlétét vagy hiányát kell meghatározni. 

 

Az összes Trichinella vizsgálóhely (n = 114) részvételével megszervezett első, 2014. évi 

körvizsgálat során csak a vizsgálóhelyek kisebb hányada (49%) ért el megfelelő eredményt. 

Összehasonlításképpen: két, az összes érintett laboratórium/vizsgálóhely bevonásával elsőként 

megszervezett nemzeti, ill. Európai Uniós körvizsgálat során Németországban a hatósági 

vizsgálóhelyek 76%-a, míg az Európai Unió Parazitológiai Referencia Laboratórium (EUPRL) 

hálózatában az NPRL-ek 83%-a ért el megfelelő eredményt. A hazai NPRL számos módon 

segítette a Trichinella vizsgálóhelyek felkészültségének fejlesztését. A körvizsgálatokat 

követően a nem megfelelő eredményt elért vizsgálóhelyeknek validálási mintákat biztosított, 

hibafeltárást írt elő, számukra gyakorlati továbbképzést tartott és ismételt körvizsgálatot 

szervezett. Referenciaanyagot és a módszer kritikus pontjait ismertető leírást biztosított minden 

vizsgálóhely számára. „Trichinellosis” című, kétszintű távoktatási továbbképzési anyagot és 

hozzá tartozó tesztkérdéseket állított össze a vizsgálóhelyek összes (141 diplomás és 186 nem 

diplomás) munkatársának. A harmadik, 2016. évi körvizsgálat során már a vizsgálóhelyek 

85%-a ért el megfelelő eredményt. Ehhez képest a harmadik alkalommal megszervezett 

körvizsgálat során Németországban a hatósági vizsgálóhelyek 80%-a, míg az EUPRL 

hálózatában az NPRL-ek 88%-a ért el megfelelő eredményt. 

 

Az első, 2014. évi körvizsgálat egyértelműen jelezte, hogy a vizsgálóhelyek nagyobbik hányada 

nem képes a trichinellák Európai Uniós követelményeknek megfelelő kimutatására. 

Jelentősebb anyagi forrás nélkül, de megfelelő koordinatív és továbbképzési tevékenységgel a 

hazai vizsgálóhelyek felkészültségét az Európai Unió élvonalához tartozó laboratóriumi 

hálózatok felkészültségéhez sikerült felzárkóztatni az elmúlt két évben.  
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EGY, AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TRICHINELLA VIZSGÁLÓ 

MÓDSZER ÖSSZEMÉRŐ VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 

 

Széll Zoltán, Sréter Tamás*, az összemérő vizsgálat résztvevői 

 

A trichinellosis a legnagyobb kiadással járó parazitozoonózisok egyike. A Bizottság (EU) 

2015/1375 végrehajtási rendelete alapján az összes, közfogyasztásra kerülő, potenciálisan 

izomtrichinellákat hordozó állati testet meg kell vizsgálni a jogszabályban engedélyezett 

módszerek egyikével. A Nemzeti Parazitológiai Referencia Laboratórium a szakhatóság 

kérésének megfelelően összemérő vizsgálatot szervezett hét akkreditált laboratórium számára. 

Célja a Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendeletében leírt referencia módszer 

összehasonlítása volt egy, szintén az Európai Unió által engedélyezett alternatív vizsgálati 

módszerrel.   

 

A vizsgálati anyag az első összemérő vizsgálatban 2×5, a száz sertés összesített mintáját 

jelképező, egyenként száz gramm tömegű, darált sertéshúsból készített húspogácsa volt. 

Mindkét mintacsoportban három-négy húspogácsa három-három élő Trichinella spiralis lárvát 

tartalmazott, míg egy-két, lárvát nem tartalmazó húspogácsa volt a negatív kontroll. A 

lárvaszám a laboratóriumok számára nem volt ismert. A vizsgálati anyag a második összemérő 

vizsgálatban 2×3, a száz sertés összesített mintáját jelképező, egyenként száz gramm tömegű, 

darált sertéshúsból készített húspogácsa volt és az összes húspogácsa három élő T. spiralis 

lárvát tartalmazott. A lárvaszám a laboratóriumok számára ismert volt és a laboratóriumok 

maguk választhatták ki, hogy mely mintát mely módszerrel vizsgálják. 

 

Az összemérő vizsgálat során tévesen pozitív eredmény nem volt. A referencia módszerrel 

végzett vizsgálatok során tévesen negatív eredmény sem volt. Az alternatív módszerrel végzett 

vizsgálattal ugyanakkor az első összemérő vizsgálatban a laboratóriumok 83%-ának, míg a 

második összemérő vizsgálatban az összes laboratóriumnak volt tévesen negatív eredménye. A 

tévesen negatív minták aránya átlagosan 32%, illetve 40% volt. A lárva visszanyerési arány a 

referencia módszerrel az első összemérő vizsgálatban 97%, míg a második összemérő 

vizsgálatban 89% volt. A lárva visszanyerési arány az alternatív módszerrel az első összemérő 

vizsgálatban 30%, míg a második összemérő vizsgálatban 31% volt. 

 

Az alternatív módszer érzékenysége az összemérő vizsgálatok eredményei alapján alig harmada 

a referencia módszerének. A fentiek alapján az alternatív módszer használata ezért kizárólag 

válsághelyzetben (pl. egyes Európai Uniós tagállamokban már kialakult pepszinhiány esetén) 

jelenthet egy ideiglenes alternatívát. Összemérő vizsgálatunk jól példázza azt, hogy miért 

fontos a szakhatóságnak a referencia laboratóriumok szakmai véleményére alapozni a kiemelt 

jelentőségű kórokozók kimutatására használt vizsgáló módszerek kiválasztását. A vizsgálat azt 

is jól szemlélteti, hogy nem minden kereskedelmi forgalomban lévő termék alkalmas 

diagnosztikai célokra, ill. az ilyen módszerek használatával kapott járványtani vizsgálatok 

eredményei csak az érzékenység és a specificitás ismeretében megfelelő statisztikai feldolgozás 

(pl. valós prevalencia számítás konfidencia intervallumokkal) után értelmezhetők. 

Eredményeink jelzik azt is, hogy az Európai Unió engedélyezési eljárásai sem mindig 

hibátlanok.  
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TÁVOL-KELETI BABESIA GENOTÍPUSOK HAZÁNKBAN MADARAKRÓL 

GYŰJTÖTT HAEMAPHYSALIS CONCINNA KULLANCSOKBAN 
 

Flaisz Barbara1, Sulyok Kinga2, Kováts Dávid3, Kontschán Jenő4, Csörgő Tibor3, Gyuranecz 

Miklós2, Hornok Sándor1* 
 

A madarak kullancsok és kullancs közvetítette kórokozók hordozói lehetnek az ember és a házi- 

ill. vadon élő állatok környezetében. Az énekesmadarak – köztük esetenként a vonuló fajok - 

gyakran kullancsfertőzöttek. Közép-Európa énekesmadarakon előforduló leggyakoribb 

kullancsfajai az Ixodes ricinus és a Haemaphysalis concinna. A kullancsfertőzöttség mértékét 

befolyásolhatja az adott madárfaj vonulási stratégiája (pl. hosszú vagy rövid távú vonuló-e, 

továbbá mely kullancsfaj aktivitási szezonjában vonul/érkezik) és táplálkozásának jellemző 

helye (talajról vagy a növényzet különböző szintjeiről történik-e). Hazánkban a H. concinna a 

magasabban táplálkozó madárfajokon fordul elő gyakrabban, ami ennek a fajnak az I. ricinus 

fajtól eltérő gazdapreferenciájával, így keresési magasságával magyarázható. 
 

A piroplasmák közé tartozó egysejtű paraziták, a Babesia-fajok szempontjából a madarak nem 

mint rezervoárok, hanem mint a babesia-hordozó kullancsok terjesztői fontosak. Manapság, a 

modern molekuláris biológiai módszerek térhódításával – a régebben leírt Babesia-fajok mellett 

– egyre nagyobb számban mutatnak ki morfológiai és kórtani szempontból még nem ismert 

újabb Babesia genotípusokat. Az elmúlt években hazánkban növényzetről gyűjtött 

Haemaphysalis nembe tartozó kullancsokból is sikerült számos új, eredendően közel-keleti és 

kelet eurázsiai Babesia genotípust azonosítani, amelyek magyarországi és/vagy európai 

előfordulása ismeretlen volt. 
 

Idei vizsgálatunk célja az volt, hogy megtudjuk: az énekesmadarak által hordozott/ behurcolt 

H. concinna példányokban eltérő piroplasmák találhatóak-e a növényzetről gyűjtött azonos fajú 

kullancsokhoz képest. Ehhez 19 fajba tartozó 321 madárról gyűjtött H. concinna lárvából ill. 

nimfából kivontuk a DNS-t, majd ezekben a mintákban PCR és szekvenálás segítségével 

piroplasmákat azonosítottunk. 
 

A madarakról származó H. concinna példányok 15.9%-a hordozott piroplasmákat. Ezek három 

Babesia genotípusba (még le nem írt fajba) tartoznak, amelyek közül az egyiket – legjobb 

tudomásunk szerint – eddig nem azonosították térségünkben. A lárvák és nimfák Babesia-

hordozása között nem volt szignifikáns eltérés. Tavasszal szignifikánsan kevesebb H. concinna 

volt piroplasma PCR pozitív, mint nyáron vagy ősszel. Azon madárfajok jelentős része, 

amelyek kullancsaiban távol-keleti előfordulású Babesia genotípust mutattunk ki – figyelembe 

véve a gyűjtés időpontját – északról, észak-keletről ill. keletről érkezhetett hozzánk (pl. 

fülemüle, berki tücsökmadár).  
 

Adataink szerint a madaraknak (mint kullancshordozóknak) szerepe lehet az Eurázsia-szerte 

elterjedt kullancsfaj, a H. concinna által hordozott babesiák nagy földrajzi távolságba való 

terjesztésében. Ugyanakkor a H. concinna fő aktivitási periódusában, rezidens madárfajokról 

származó minták alátámasztják az először Távol-Keleten leírt Babesia genotípusok közép-

európai fennmaradását. 
 

Köszönjük az NKB 15810 sz. pályázat általi nyújtott támogatást.  
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ÓVILÁGI DENEVÉRÓVANTAGOK MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATA 

MITOKONDRIÁLIS MARKEREKRE ÉS PIROPLASMÁKRA 
 

Szőke Krisztina1*, Görföl Tamás2, Vuong Tan Tu3, Yuanzhi Wang4, Kontschán Jenő5, Takács 

Nóra1, Sándor D. Attila6, Földvári Gábor1, Estók Péter7, Sara Epis8, Hornok Sándor1 
 

Az óvantagok (Acari: Ixodida: Argasidae) a szárazföldi gerincesek obligát vérszívó külső 

élősködői, több mint 200 fajjal. Az Argas vespertilionis Európában, Afrikában és Ázsiában 

elterjedt, főként a Vespertilionidae család denevérfajait fertőző ektoparazita. Több európai 

országban számoltak be olyan esetekről, amikor embereken és háziállatokon is vért szívott. Ez 

a denevéróvantag faj zoonótikus kórokozók potenciális vektora.    
 

Denevérkullancsokon végzett genetikai vizsgálatunkban korábban azt állapítottuk meg, hogy 

Eurázsia területén magas e kullancsok mitokondriális gén heterogenitása, ami az egyes fajok 

szűk gazdaspektrumával, ill. azok földrajzi elkülönülésével magyarázható. Ezért újabb 

kutatásunk egyik fő célja az óvilági denevéróvantagok morfológiájának, genetikai 

heterogenitásának és gazdapreferenciáinak feltérképezése volt. Ugyanakkor kevés 

szakirodalmi adat áll rendelkezésre az óvantagok vektor szerepéről.  Korábbi molekuláris 

vizsgálatunkban Theileria és Babesia DNS szekvenciákat sikerült kimutatni denevér-

kullancsokban. Egy másik európai kutatásban piroplasmával fertőzött denevéreket találtak, 

amelyekről korábban óvantagokat távolítottak el, így felmerült az óvantagok piroplasma átvivő 

szerepe is.  
 

Összesen 318 óvantag lárvát gyűjtöttünk 17 denevérfajról (többségükben a Pipistrellus nem 

képviselőiről), hét ország területéről. Négy lárva kivételével mind A. vespertilionis-nak 

bizonyult. A Mexikóból származó három óvantag az Ornithodoros nem tagja, míg a dél-afrikai 

minta egy A. transgariepinus lárva volt. A 15 A. vespertilionis lárván végzett mérések csupán 

kis eltérést mutattak az európai és a vietnámi egyedek között, de a 17 lárván végzett COI és 

16S rRNS gén szekvencia analízis azt igazolta, hogy ezek genetikailag jelentősen különböznek 

egymástól. A 318 mintából 10 bizonyult piroplasma PCR pozitívnak, és ezek mindegyikében 

B. vesperuginis fajt azonosítottunk, amely megegyezett a hazánkban Ixodes ariadnae-ből 

kimutatott genotípussal. 
 

Habár a morfológiai eredmények azt mutatják, hogy a két területről származó egyedek között 

nincs jelentős különbség, a filogenetikai vizsgálat arra utal, hogy az egy fajnak vélt egyedek 

valószínűleg két, jól elkülönülő, kriptikus fajhoz tartoznak. A hasonló régiókban vizsgált 

denevérkullancsokhoz képest kisebb morfológiai és genetikai heterogenitás oka az A. 

vespertilionis széles gazdaköre lehet. A piroplasmák denevérkullancsokban talált széles 

spektrumával szemben denevéróvantagokban csak a B. vesperuginis fajt sikerült azonosítani. 
 

Köszönjük az NKB 15809 sz. pályázat általi nyújtott támogatást.  
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HÁROM KULLANCSFAJ ÉS A BORRELIA MIYAMOTOI ELŐFORDULÁSÁNAK 

SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA EGY ERDEI ÉLŐHELYEN 

 

Gabelics Tamás, Szekeres Sándor, Földvári Gábor  

 

 

Európa legismertebb és legelterjedtebb kullancsfajának, a közönséges kullancsnak (Ixodes 

ricinus) elterjedése, életmódja és vektorszerepe mára már jól feltérképezett. Azonban 

hazánkban előfordulnak egyéb, hasonló viselkedésű, de sokkal kevésbé kutatott kullancsfajok 

is. A lombhullató erdőinkben a közönséges kullancson kívül még két, jelentős számban 

előforduló kullancsfajjal találkozhatunk, ezek a Haemaphysalis concinna és Haemaphysalis 

inermis. Egy pilisi gyűjtőhelyről immár hatodik éve havonta folyik a kullancsok rendszeres 

gyűjtése. Ennek a hosszú távú projektnek a részeként kezdtük el vizsgálni a kullancsfajok 

szezonalitását és Borrelia miyamotoi-val való fertőzöttségét. A Borrelia miyamotoi-ról csak 

néhány éve bizonyosodott be, hogy egy humán patogén spirochéta baktérium, amely a Lyme 

kórt okozó Borrelia-któl eltérően visszatérő lázat alakíthat ki az emberi és állati szervezetben.  

 

A kullancsok begyűjtése az aljnövényzetről zászlózásos módszerrel történt. A befogott állatok 

faj és fejlődési stádium szerint lettek szétválogatva és alkoholban konzerválva. Az egyes fajok 

és stádiumok mennyiségét a heterogén élőhely miatt nem tér, hanem idő alapú módszerrel 

kvantifikáltuk. Bár a két Haemaphysalis-fajról elmondható, hogy összességében ritkábbak, 

bizonyos hónapokban egyedsűrűségük meghaladta az I. ricinus-ét. A területen előforduló 

kullancsok közül az I. ricinus nimfák és adultok előfordultak minden gyűjtési hónapban.  

 

A molekuláris vizsgálatokhoz első lépésben a 2012-ből és 2013-ból gyűjtött kullancsokból 

válogattunk úgy, hogy az összes fajt, stádiumot és gyűjtési hónapot lefedjük. A DNS kivonást 

alkalikus hidrolízissel végeztük. A Borrelia miyamotoi jelenlétét valós idejű (real-time) 

polimeráz láncreakcióval bizonyítottuk. A 752 mintából 10 bizonyult pozitívnak, ezek 

mindegyike I. ricinus-ból (lárva, nimfa, nőstény, hím) származott. Így a vizsgált I. ricinus 

egyedek minimum 0,95%-ából volt kimutatható a kórokozó. Konvencionális PCR segítségével 

tízből nyolc esetben igazoltuk a real-time PCR eredményeinket. A két Haemaphysalis-faj 

valamennyi stádiumából vizsgált egyedek negatívnak bizonyultak.  

 

A korábban hazánkban csak Gemencen kimutatott kórokozó Pilisben való, viszonylag nagy 

prevalenciával való előfordulása azt jelzi, hogy az I. ricinus kullancsok Borrelia miyamotoi 

fertőzöttsége országszerte jelen lehet, amely potenciális veszélyforrást jelenthet az emberek 

számára.  

 

Szeretnénk megköszönni a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjnak (FG) és az NKB-15807 

pályázatnak a támogatást.  
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KULLANCSOK ÁLTAL TERJESZTETT ZOONOTIKUS KÓROKOZÓK VIZSGÁLATA 

GÁZOLT KISEMLŐSÖKBEN ÉS KULLANCSAIKBAN 

 

Szekeres Sándor1*, Tóth Evelin1, Arieke Docters van Leeuwen2, Hein Sprong2, Földvári Gábor1  

 

 

A városi élőhelyeken élő kullancsok nagy járványtani kockázatot jelenthetnek a lakosság 

számára. Városi élőhelyeken a természetes diverz, kis egyedszámú gazdaközösséggel szemben 

kis fajszámú, de nagy egyedszámú állatközösség nyújt táplálkozási lehetőséget a 

kullancsoknak. Ezeket az állatokat nem egyszerű városi környezetben vizsgálni, ezért a nagy 

gépjármű forgalom által elütött tetemekből gyűjtöttünk mintákat Budapestről és hazánk egyes 

városaiból.  

 

Vizsgálatunk célja az, hogy jobban megismerjük a kullancsok és más ízeltlábúak által terjesztett 

kórokozók (Anaplasma spp., Borrelia spp., Neoehrlichia spp., Rickettsia spp., Bartonella spp.)  

városi  ciklusát gázolt emlősök szövetmintái és ektoparazitái segítségével.  

A tetemeket önkéntesek segítségével gyűjtöttük 2015-ben. Ezekről laborkörülmények között 

eltávolítottuk az ektoparazitákat és egyúttal szövetmintákat is gyűjtöttünk belőlük. A kifejlett 

kullancsokat egyesével, az egy gazdáról származó és egy fajba tartozó kullancs lárvákat és 

nimfákat poolozott mintákként vizsgáltuk tovább (lárva pool: 10, nimfa: 5 egyed). A 

szövetmintákat fagyasztva a kullancsokat pedig 70%-os etanolban tároltuk a DNS kivonásig.  

A kivont örökítő anyagokat kullancsok és más ízeltlábúak (pl. bolhák) által terjesztett 

kórokozókra vizsgáltuk molekuláris módszerekkel. A valós idejű polimeráz láncreakció 

(qPCR) után pozitív mintákat konvencionális PCR-rel és szekvenálással is vizsgáltuk. 

 

Összesen 23 keleti sün és 12 egyéb emlős (pl. mókus, vakond, menyét félék) tetemét gyűjtöttük 

be. A tetemekről 415 kullancsot távolítottunk el, amelyekből 111 I. ricinus és 13 I. hexagonus 

mintát alkottunk. A tetemekből nem egyenlő számú szövetmintát tudtunk venni, mert az elütött 

állatok nagyon különböző mértékben roncsolódtak, illetve indultak bomlásnak, így van olyan 

egyed, amelyből több mintát is tudtunk venni és van olyan is, amelyből csak bőr mintát lehetett. 

A 35 emlősből 90 szövetmintát vizsgáltunk molekuláris módszerekkel. 

Ez a felmérés az első Magyarországon, ami a városi gázolt emlősök és kullancsaik 

kórokozófertőzöttségét vizsgálta.  A begyűjtött szövet és kullancs mintákban is találtunk a 

vizsgált kórokozókból (szövet: A. phagocytophilum, Borrelia burgdorferi sensu lato, 

Bartonella spp., Rickettsia spp.; kullancsok: A. phagocytophilum, B. burgdorferi s.l., Rickettsia 

spp.). A pozitív minták fajszintű azonosítása folyamatban van. 

 

Szeretnénk megköszönni a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjnak (FG) és a KK-PhD-2016 

(15945) (SzS) a támogatást.  

http://www.linkedin.com/company/rivm?trk=ppro_cprof
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ÚJABB ADATOK A TÖRPESZÚNYOGOK HAZAI ELŐFORDULÁSÁHOZ ÉS A 

CULICOIDES PULICARIS COMPLEX FAJÖSSZETÉTELÉHEZ 

 

Bodrogi Berta, Széll Zoltán, Sréter Tamás* 

 

A néhány mm hosszú Culicoides fajok a legapróbb, ugyanakkor a legnagyobb tömegben 

előforduló vérszívó rovarok közé tartoznak. Legjelentősebb kártételük az állat-egészségügyi 

szempontból növekvő jelentőségű arbovírusok, így a kéknyelv betegség terjesztésében betöltött 

vektor szerepük. A Bizottság 1266/2007/EK rendeletével összhangban végrehajtott felmérő 

vizsgálataink eredményeit a 2016. évi akadémiai beszámolók során foglaltuk össze. A 

törpeszúnyogokkal kapcsolatos általános ismeretekről, valamint a felmérő vizsgálataink 

eredményeiről a Magyar Állatorvosok Lapjában (2016. 138. 361–372.) számoltunk be. 

 

A Culicoides fajkomplexeken belül a fajok meghatározására 2016-ig nem volt lehetőségünk, 

mert a kéknyelv betegség vírusának kimutatása céljából a törpeszúnyogokat át kellett adnunk a 

Virológiai Laboratóriumnak további vizsgálatra. A tavalyi évben azonban a szakhatóság 

engedélyével megkezdhettük a kigyűjtött, a kéknyelv betegség járványtanában szerepet játszó 

Culicoides fajkomplexeken belül a fajok meghatározását. A kéknyelv betegség ismert és 

feltételezett kelet-közép-európai vektorai közül morfológiájuk alapján a Culicoides pulicaris 

complexbe tartozó fajok határozhatóak meg. A Culicoides obsoletus complexbe tartozó fajok 

meghatározása csak molekuláris biológiai alapú vizsgálatokkal végezhető el. 

 

A csapdatartalmak vizsgálata során 2008 és 2016 novembere között a milliós nagyságrendű 

ízeltlábú tömegéből 108994 Culicoides egyedet azonosítottunk fajkomplex vagy faj szinten. 

Összesen 11191 C. pulicaris complexbe tartozó törpeszúnyog faját határoztuk meg 2016-ban. 

A fajkomplexen belül két faj, a Culicoides newsteadi (63,6%) és a Culicoides punctatus 

(36,3%) volt a domináns, a Culicoides pulicaris s.s. (0,046%) és a Culicoides lupicaris 

(0,054%) csak elvétve fordult elő. A csapdázás és a csapdatartalmak szállítása során a 

különböző fajok keveredése és következményes kontaminálódása miatt a C. obsoletus 

complexbe tartozó egyedek PCR alapú fajmeghatározása sikertelen volt. Ezért a culicoidesek 

gyűjtési és feldolgozási módszerének tökéletesítése szükséges a molekuláris biológiai 

vizsgálatokhoz. A kéknyelv betegség vírusának terjesztésében szerepet játszó fajkomplexek 

szezonalitásának összehasonlítása során a C. pulicaris complex bimodális, míg a C. obsoletus 

complex unimodális aktivitását figyeltük meg. A C. obsoletus complex eltérő szezonalitása 

feltételezhetően befolyásolja a kéknyelv betegség járványtanában betöltött szerepét is. 

 

Vizsgálataink alapján a legnagyobb prevalenciával előforduló C. pulicaris complexen belül a 

C. newsteadi bizonyult a leggyakoribb fajnak (az összes csapdázott törpeszúnyog kb. 40%-a). 

A faj hasonló előfordulási gyakoriságáról (az összes csapdázott törpeszúnyog 47,7%-a) 

számoltak be Szardíniában, ahol a kéknyelv betegség vírusát is kimutatták számos, C. 

newsteadi egyedeket tartalmazó egyesített mintából. Azonban a Kelet-Közép-Európában 

előforduló culicoidesek közül változatlanul csak a C. obsoletus complexbe tartozó két faj 

(Culicoides obsoletus s.s., Culicoides scoticus) vizsgálata során bizonyították kísérletesen a 

kéknyelv betegség terjesztésében betöltött vektor szerepüket. Ezért további vizsgálatok 

szükségesek hazánkban a C. obsoletus complexen belüli fajok meghatározása, valamint a 

kéknyelv betegség járványtanában betöltött szerepük tisztázása céljából.  
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A SCHISTOSOMA TURKESTANICUM FERTŐZÖTTSÉG KIMUTATÁSA A VÉGLEGES 

GAZDÁBAN 
 

Juhász Alexandra* PhD hallgató 
 

A Schistosoma turkestanicum vérmétely bőrbe hatoló lárvájának dermatitiszt okozó képességét 

terepi viszonyok között és laboratóriumi kísérlettel már korábban bebizonyítottuk. Mivel ez a 

métely fontos vizsgálati objektuma annak a nagy horderejű nemzetközi kutatásnak, ami a 

nagyon patogén, emberi vérmételyek bőrbe történő behatolási és inváziós képességét van 

hívatott elemezni, e faj genomiális tulajdonságait az általunk gyűjtött példányok alapján a 

Kingston University molekuláris parazitológiai laboratóriumában vizsgálják. Az 

együttműködés eredménye az a megállapítás, hogy a gemenci szarvasokban élő 

mételypopuláció nagyobb diverzitású, mint a közép-ázsiai háziállatokban található S. 

turkestanicum populáció, és ezért lehet, hogy ősibb annál. Ez a tény igen érdekes abból a 

szempontból, hogy ezt a parazitát, noha sokféle vadon élő és domesztikált állatból kimutatták 

Ázsiában, a gímszarvasban ott eddig még sohasem találták, s emiatt az sem kizárt, hogy e 

métely legősibb populációját, amely a „molekuláris óra” szerint a jégkorszak előttről származik, 

a magyarországi szarvasok őrzik. Az emberi illetve az állati gazdákban élő mételyek között 

átmenetet jelenő S. turkestanicum gemenci állománya nagyon kötődni látszik egy bizonyos 

területhez és ennek okát fontos volna megismernünk az emberi vérmételyek szempontjából. 

A métely eddig ismert egyetlen hazai végleges gazdájából, a szarvasból a zsigerek és a bélsár 

vizsgálatával lehet kimutatni a fertőzöttséget. Az előbbi esetben a máj, vagy annak egy darabja 

az a szerv, amelyet vizsgálatra felhasználhatunk. A hasűri zsigerek egyéb részei vagy nem 

tartalmaznak mételyt (pl. vese, lép), vagy a vizsgálatra történő gyűjtésük a vadászat során nem 

megoldható (bélfal, bélfodor, cseplesz). A máj vagy mételypéldányokat és petéket is tartalmaz, 

vagy a parazitának csak az egyik megjelenési formát. Az előbbieket a szerv feldarabolása, 

átmosása és a szövettörmelék szűrése után találhatjuk meg, az utóbbiakat a szerv 

szuszpendálása révén szabadítjuk ki a szövetekből.  Nincs szoros összefüggés a mételyek száma 

és a peték mennyisége között, mert ez utóbbiak jóval a férgek pusztulása után is a májban 

maradhatnak, sőt hiányozhatnak is, ha a szerv csak fiatal mételyeket, vagy csak hím férgeket 

tartalmaz. A bélsárban még akkor is nehéz megtalálni a vérmétely petét, ha a mintát közvetlenül 

a lőtt vad beléből vették, de különösen akkor bizonytalan az eredmény, ha a talajon heverő 

hullaték a vizsgálati minta. A megtermelt peték zöme nem jut el a béltartalomba, hanem a 

szövetekben demarkálódik. Ezért a bélsárban eleve kevés a pete, továbbá a külvilágra kerülve 

nem is túlságosan tartós, mert víz hatására kikel belőle a miracidium lárva. Ugyanakkor nagyon 

kívánatos volna a vad hullatékából kimutatni a S. turkestanicum petéjét, mivel az egész évben, 

a vadászati szezonon kívül is könnyen gyűjthető, és nagy terület vadállományának fertőzöttsége 

lenne így megvizsgálható. A bélsármintából petekoncentrálási módszerekkel sikerült kimutatni 

a vérmétely petéket, amelyeket fukszinos festéssel tettünk feltűnővé. Mivel a petetartalmú 

hullatékban száz grammonként alig van egy-két pete, azok megtalálása oly bizonytalan, hogy a 

módszer érzékenységének kérdésében nem tudunk állást foglalni. Jelenleg azt is jelentős 

eredménynek tartjuk, hogy ilyen alacsony petekoncentráció esetén azok jelenlétét egyáltalán 

fel tudjuk ismerni. 

 

Köszönetet mondunk a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. jelentős anyagi, továbbá 

szakembereinek hathatós technikai segítségéért, ami nélkül e kutatás nem valósulhatna meg. A 

kutatást 2016-ban az NKB 15 821 témaszámú kutatási támogatása is segítette.   
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Mint minden vérmétely esetében, a Schistosoma turkestanicum cerkáriái is a vízben úszva 

találnak rá végleges gazdájukra és rendszerint perkután úton fertőzik azt. Az ember bőrébe jutva 

e faj cerkáriái is bőrgyulladást okoznak, mint sok egyéb állati vérmétely, és a vízzel érintkező 

személyek bőrén viszkető papulákat hoznak létre. Azokban az országokban, ahol az emberek a 

nagyobb tavakban fürdenek, vagy gyakran hódolnak a szörfölésnek, vízisízésnek nem ritka az 

ilyen típusú bántalom, amit ott a madarak vérmételyei okoznak. Az Egyesült Államokban, 

Hollandiában, Svájcban komoly igények merültek fel az egyes fürdőhelyek cerkária-

mentesítésére, de hazánkban eddig ilyen probléma még nem merült fel. A Gemencen élő S. 

turkestanicum eddig csak gímszarvasban fordult elő, de nem kizárható, hogy más kérődzőre is 

átterjed a fertőzés, mivel a métely elvileg minden párosujjú patást fertőzni tud. Vízben 

előforduló lárvájának kimutatása egyrészt praktikus szempontból is fontos, másrészt egy adott 

terület fertőzöttségét fel lehetne ismerni általa a nehezen tanulmányozható végleges gazdák, 

illetve a nehezen megtalálható köztigazda csigák vizsgálata nélkül. A csigákból a nyári 

időszakban, rendszertelen időközben rajzanak ki a cerkáriák ezért a vízben való megjelenésük 

véletlenszerű. Általában a vízbe helyezett csapdákkal igyekeznek ezeket megtalálni, sőt 

elpusztítani, de az álló eszközök nagyon rövid hatótávolságúak, és különösen áramló vizekben 

nem túl hatékonyak. Az illó zsírsavak jelenlétét felismerő cerkáriákat mi is ilyen anyagokat 

tartalmazó, lebegő vagy felszínen úszó csapdákkal próbáltuk kimutatni, mindeddig sikertelenül. 

Megpróbáltuk a csapdákat a vízen vontatni távirányítású modellhajóval. Ezzel a módszerrel 

ugyan több apró organizmus tapadt a csapdákra, de a S. turkestanicum cerkáriáit még így sem 

sikerült kimutatni. A sikertelenség oka azzal is magyarázható, hogy a vizsgált tóban a vizsgálat 

idején nem találtunk köztigazda csigákat, s ezért feltételezhető, hogy nem volt akkor ott 

egyetlen élő Radix auricularia csiga sem. Ez a fontos köztigazda faj korábban nagyon gyakori 

volt magában a tóban is, de a tó tavalyi kiszáradása után a tavat övező nádasba húzódhatott.   
 

Megpróbálkoztunk a tó vizének átszűrésével is. Két alkalommal kb. 100-100 liternyi tóvizet 

szűrtünk át egy olyan kis lyukméretű szitán, amelyen a cerkáriák fennakadhattak. A S. 

turkestanicum természetes élőhelyén ez a kimutatási módszer sem vezetett eredményre. 

Ugyanakkor sikerült a Trichobilharzia nembe tartozó métellyel fertőzött csigákat találni egy 

városi park kisebb tavában, amelyek az ott úszkáló madarak parazitáitól fertőződtek. Mivel a 

Trichobilharzia cerkáriák pontosan ugyanolyan méretűek és viselkedésűek, mint a S. 

turkestanicum cerkáriái, megpróbáltuk őket a szűréses módszerrel kimutatni a vízből. A 

laboratóriumba behozott csigákból kirajoztattuk cerkáriákat, és a vízből nagy hatékonysággal 

sikerült őket kiszűrnünk. Ezzel szemben a kis tó vizének a helyszínen történő szűrése ugyancsak 

nem járt sikerrel, noha sok köztigazda csiga is élt ugyanabban a tavacskában. 
  

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár a cerkáriák vízből való kiszűrése technikailag 

megvalósítható, azok térbeli és időbeli rendszertelen megjelenése miatt, a kimutatásuk csak 

nagyobb vízterületre kiterjedő, többször ismételt vizsgálattal lehetséges. 
 

Köszönetet mondunk a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. jelentős anyagi, továbbá 

szakembereinek hathatós technikai segítségéért, ami nélkül e kutatás nem valósulhatna meg. A 

kutatást 2016-ban az NKB 15 821 témaszámú kutatási támogatása is segítette. 


