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ELŐSZÓ 

 

 

Kedves Kolleganők és Kollegák!  

 

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2021. január 27-én, online tartja a legújabb kutatási 

eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 47. 

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.atk.hu/mta_beszamolok) megtalálható.  

 

Tekintettel az érvényben lévő járványügyi korlátozásokra, a lebonyolítás on-line formában 

történik. Az előadások időtartama legfeljebb 10 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.  

 

A szekciók titkárokat arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 

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

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

Állatorvosok Lapjában való közlés céljából), amely tartalmazza az előadások legfontosabb 

megállapításait.  

 

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

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

munkatársaik online részvételét az üléseken.  

 

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

munkáját.  

 

Kívánunk mindenkinek eredményes előadást.  

 

Gálfi Péter   Sótonyi Péter    Bartha Tibor   Magyar Tibor 

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

8:30-11.10 A Bartha Tibor 

Jerzsele Ákos 

Neogrády Zsuzsanna 

Sótonyi Péter 

Farkas Orsolya 

Mátis Gábor 

 

Csikó György 

Halasy Katalin 

Kutas Ferenc  
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12.00-14.00 A Bakos Zoltán 
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Becker Zsolt 
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Biksi Imre, Gál János  

Szenci Ottó 

Vajdovich Péter 

Állathigiénia  
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Takarmányozástan 

14.00-15.10 A Könyves László 

Szabó József 

 

Bersényi András 

 

 

Brydl Endre, Cseh Sándor 
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Makrai László, Tenk Miklós 

 

Benkő Mária, Dán Ádám Pénzes 
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Állategészségügyi Igazgatás 

 

13:00-14:10 B Laczay Péter 

Ózsvári László 

 

Darnay Lívia 

 

Jóźwiak Ákos 

Kovács Sándor 

Lehel József, Szita Géza 

Parazitológia 

Állattan 

Halkórtan 

14:10-15.00 B Baska Ferenc 

Farkas Róbert 

 

Eszterbauer Edit 

Hornung Erzsébet 

Sréter Tamás 

 

Békési László, Csaba György 

Hornok Sándor, Kassai Tibor 

Molnár Kálmán 

Majoros Gábor, Varga István 
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Bakteriológia 

 

1. MYCOPLASMA SYNOVIAE ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA MARKEREINEK 

AZONOSÍTÁSA ÉS KIMUTATÁSA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TESZTEKKEL 

Bekő Katinka, Kreizinger Zsuzsa, Cécile Yvon, Kovács Áron Botond, Sulyok Kinga 

Mária, Hrivnák Veronika, Saller Orsolya, Bányai Krisztián, Marton Szilvia, Salvatore 

Catania, Inna Lysnyansky, Anneke Feberwee, Chris Morrow, Gyuranecz Miklós 

 

2. GYORS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY GENOTIPIZÁLÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE 

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM TÖRZSEK JÁRVÁNYTANI VIZSGÁLATÁRA 

Felde Orsolya, Wehmann Enikő, Gyuranecz Miklós, Kreizinger Zsuzsa 

 

3. ÚJ MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZER FEJLESZTÉSE A VAD TÍPUSÚ 

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM ÉS MYCOPLASMA SYNOVIAE TÖRZSEK ÉS A 

VAKCINA TÖRZSEK ELKÜLÖNÍTÉSÉRE 

Földi Dorottya, Wehmann Enikő, Udvari Lilla, Kreizinger Zsuzsa, Gyuranecz Miklós 

 

4. MYCOPLASMA HYORHINIS TÖRZSEK CSÖKKENT ANTIBIOTIKUM 

ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 

MÓDSZEREKKEL 

Földi Dorottya, Kreizinger Zsuzsa, Bali Krisztina, Bányai Krisztián, Gyuranecz Miklós 

 

5. VIRULENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ GÉNEK VIZSGÁLATA MYCOPLASMA 

SYNOVIAE ÉS M. GALLISEPTICUM FAJOKBAN 

Földi Dorottya, Wehmann Enikő, Rohini Chopra-Dewasthaly, Kovács Áron Botond, 

Cécile Yvon, Gyuranecz Miklós, Kreizinger Zsuzsa 

 

6. MYCOPLASMA ANSERISALPINGITIDIS TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM-

ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 

MÓDSZEREKKEL 

Grózner Dénes, Kovács Áron Botond, Hrivnák Veronika, Bekő Katinka, Mitter Alexa, 

Anna Sawicka, Bali Krisztina, Bányai Krisztián, Gyuranecz Miklós 

 

7. ÚJ PROFÁG-SZERŰ SZEKVENCIÁK IN SILICO FELDERÍTÉSE MYCOPLASMA 

ANSERISALPINGITIDIS TÖRZSEKBEN 

Kovács Áron Botond, Wehmann Enikő, Sváb Domonkos, Bekő Katinka, Grózner Dénes, 

Mitter Alexa, Bali Krisztina, Bányai Krisztián, Gyuranecz Miklós 

 

8. HŐÉRZÉKENY MYCOPLASMA ANSERISALPINGITIDIS VAKCINAJELÖLT 

KLÓNOK KOLONIZÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HÁZILUDAKBAN 

Mitter Alexa, Udvari Lilla, Földi Dorottya, Wehmann Enikő, Gyuranecz Miklós 

 

9. HÁROM GENUST KÉPVISELŐ, ENTEROHEMORRHAGIÁS ESCHERICHIA COLI 

O157 TÖRZSEKEN AKTÍV ÚJ BAKTERIOFÁGOK JELLEMZÉSE 

Sváb Domonkos, Linda Falgenhauer, Papp Viktória, Trinad Chakraborty, Tóth István 

 



 

 
 

10. BROILER EREDETŰ COHABITÁNS SALMONELLA INFANTIS ÉS ESCHERICHIA 

COLI TÖRZSEK MOBILIS REZISZTENCIA TULAJDONSÁGAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Szmolka Ama, Szalai Ninetta, Bojté Csilla, Rapcsák Fanni, Nagy Béla 

 

11. MYCOPLASMA IOWAE TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA 

Udvari Lilla, Hrivnák Veronika, Vajzerné Saller Orsolya, Belecz Nikolett, Janet 

Bradbury, Catania Salvatore, Inna Lysnyansky, Gyuranecz Miklós, Kreizinger Zsuzsa 

 

12. KÜLÖNBÖZŐ GAZDAFAJOKBÓL IZOLÁLT PASTEURELLA MULTOCIDA 

TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Ujvári Barbara, Wehmann Enikő, Magyar Tibor 

 

 

 

Virológia, immunológia  

 

1. MAGYARORSZÁGI PPIV-1-TÖRZSEK AZONOSÍTÁSA ÉS FILOGENETIKAI 

ELEMZÉSE 

Dénes Lilla, Cságola Attila, Schönhardt Kitti, Halas Máté, Solymosi Norbert, Balka 

Gyula 

 

2. AZ ATIPIKUS SERTÉS-PESTIVÍRUS AZONOSÍTÁSA RESZKETŐKÓROS 

SERTÉSEK HERE SZÖVETÉBEN  

Dénes Lilla, Inés Ruedas-Torres, Balka Gyula 

 

3. CIRCO- ÉS PARVOVÍRUSOK FERTŐZÉSDINAMIKAI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 

GENETIKAI VIZSGÁLATA NAGYLÉTSZÁMÚ SERTÉSÁLLOMÁNYOKBAN 

Igriczi Barbara, Dénes Lilla, Schönhardt Kitti, Balka Gyula 

 

4. A PRRSV 1 RENDSZERTAN AKTUÁLIS PROBLÉMÁI  

Kaján Győző, Olasz Ferenc, Mészáros István, Bányai Krisztián, Bálint Ádám, Zádori 

Zoltán 

 

5. A SERTÉS PARVOVÍRUS 27A TÖRZSÉNEK SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATA 

VÍRUSNEUTRALIZÁCIÓS KÍSÉRLETEKKEL 

Mészáros István, Tamás Vivien, Olasz Ferenc, Varga Roberta, Kiss István, Zádori Zoltán 

 

6. AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUS (ASPV) GENETIKAI MÓDOSÍTÁSA  

Olasz Ferenc, Mészáros István, Tamás Vivien, Bálint Ádám, Zádori Zoltán 

 

7. MACSKA HEPADNAVÍRUS MAGYARORSZÁGI PREVALENCIÁJA 

Szilasi Anna, Dénes Lilla, Balka Gyula 

 

8. AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUS NAGY VARIABILITÁST MUTATÓ POLI C/G 

RÉGIÓINAK TANULMÁNYOZÁSA 

Tamás Vivien, Olasz Ferenc, Mészáros István, Zádori Zoltán 

 



 

 
 

9. A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK SORÁN KIALAKULÓ 

IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA LOVAKBAN 

Fehér Orsolya Eszter, Forgách Petra, Marosi András, Piller Pálma, Korbacska-Kutasi 

Orsolya 

 

10. A VELESZÜLETETT IMMUNVÁLASZ MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁSA AZ 

ÁLLATOK DAGANATAIRA 

Gulyás Dominik, Mészáros László, Lőrincz Márta, Jankovics István, Kovács Gábor, 

Dénes Béla 
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MYCOPLASMA SYNOVIAE ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA MARKEREINEK 

AZONOSÍTÁSA ÉS KIMUTATÁSA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TESZTEKKEL 

 

Bekő Katinka1*, Kreizinger Zsuzsa1, Cécile Yvon1, Kovács Áron Botond1, Sulyok Kinga 

Mária1, Hrivnák Veronika1, Saller Orsolya1, Bányai Krisztián1, Marton Szilvia1, Salvatore 

Catania2, Inna Lysnyansky3, Anneke Feberwee4, Chris Morrow5, Gyuranecz Miklós1 

 

A Mycoplasma synoviae világszerte elterjedt kórokozó, mely csirkékben és pulykákban 

savóshártya-gyulladást, légzőszervi tüneteket és tojáshéj-rendellenességeket idézhet elő. Az 

antibiotikumok használata a klinikai tünetek enyhítése és a vertikális terjedés visszaszorítása 

révén jelentős mértékben hozzájárulhat a fertőzés okozta gazdasági károk csökkentéséhez. 

 

Célul tűztük ki az antibiotikum-érzékenység genetikai hátterének tanulmányozását M. synoviae 

törzsekben, valamint olyan molekuláris biológiai tesztek fejlesztését, melyek alkalmasak a 

törzsek antibiotikum-érzékenységének gyors és költséghatékony vizsgálatára. 

 

Munkánk során leves mikrohígításos módszer segítségével 14 antibiotikum minimális gátló 

koncentráció (MIC) értékekeit határoztuk meg 112 M. synoviae törzs vizsgálatával. A törzsek 

teljes genom szekvenálását követően fluorokinolonok esetén a DNS-giráz és topoizomeráz IV 

enzimeket, 30S gátló antibiotikumok esetén a 16S rRNS-t, az 50S alegységhez kötődő 

antibiotikumoknál pedig a 23S rRNS-t és az L3, L4 és L22 riboszómális fehérjéket kódoló 

géneket vizsgáltuk. Az azonosított, feltehetően rezisztencia-kapcsolt pontmutációkra mismatch 

amplification mutation assay (MAMA) rendszereket terveztünk, melyeket 112 M. synoviae 

törzs és 20 M. synoviae-pozitív klinikai minta vizsgálatával teszteltünk. 

 

A magas fluorokinolon MIC értékeket mutató M. synoviae törzsek 88,73%-a hordozott a gyrA, 

gyrB, parC és parE génekben azonosított, potenciálisan rezisztencia-kapcsolt pontmutációk 

közül legalább egyet, míg valamennyi emelkedett makrolid és linkomicin MIC értékeket 

mutató törzs pontosan egy mutációt hordozott az rrlA/B és rplV génekben talált rezisztencia 

markerek közül. A M. synoviae törzsek fluorokinolon-érzékenységének vizsgálatára öt, a 

makrolid- és linkomicin-érzékenység kimutatására pedig három MAMA-t fejlesztettünk. A 

tesztek érzékenysége 102-104 templát kópia/µl között változott. 

 

A tervezett MAMA tesztek használata gyors és költséghatékony módszer, mely sikerrel 

alkalmazható a M. synoviae törzsek antibiotikum-érzékenységének meghatározására, ezáltal 

hozzájárul a hatékony védekezéshez, a gazdasági károk enyhítéséhez, és az antibiotikum-

rezisztencia terjedésének mérsékléséhez. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, az MTA 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, valamint az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja és 

Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-1) támogatták. 
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GYORS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY GENOTIPIZÁLÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE 

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM TÖRZSEK JÁRVÁNYTANI VIZSGÁLATÁRA 

 

Felde Orsolya, Wehmann Enikő, Gyuranecz Miklós, Kreizinger Zsuzsa* 

 

 

A Mycoplasma gallisepticum világszerte elterjedt, számos madárfajt megfertőzni képes 

kórokozó, mely súlyos gazdasági károkat okozhat a baromfi ágazatban. A fertőzött madarakban 

krónikus légzőszervi megbetegedést, sinusitist és a tojástermelés romlását idézheti elő. A M. 

gallisepticum horizontálisan és vertikálisan is képes terjedni, emellett a baromfi ágazatban 

jellemző intenzív állat szállítás és az állományok keveredése mind megnehezítik az esetleges 

járványkitörésekkor a fertőző forrás azonosítását. Számos molekuláris biológiai rendszer 

létezik a M. gallisepticum törzsek megkülönböztetésére, ám ezek a rutin diagnosztikában, 

járványügyi nyomozásokban kevésbé hasznosíthatók, mivel vagy időigényesek, vagy mérsékelt 

a robosztusságuk, vagy nehezen összehasonlíthatók eredményeik a különböző laboratóriumok 

között, vagy speciális eszközöket igényelnek és emiatt magas költségekkel járnak.    

 

Célként tűztük ki a M. gallisepticum törzsek járványtani vizsgálatára alkalmas, tandem 

ismétlődő szakaszok vizsgálatán alapuló multiple locus variable-number of tandem repeats 

analysis (MLVA) rendszer fejlesztését. 

 

Az MLVA rendszer fejlesztése során hét M. gallisepticum teljes genom szekvenciájában 

kerestünk olyan ismétlődő egységeket, melyek 12-60 bázispár közötti méretűek, nem 

tartalmaznak sem inzerciót sem deléciót, és több mint 85%-ban megegyeztek a szekvenciák. 

További, in silico elemzéssel kizártuk azokat az allélokat, melyek pontmutációkat tartalmaztak 

vagy a vizsgált törzsek esetében nem találtunk különbséget az ismétlések számában. Összesen 

16 pár primert terveztünk a kiválasztott régiókra specifikus polimeráz-láncreakcióhoz (PCR), 

melyeket a validálás során 13 M. gallisepticum törzs (vad és vakcina törzsek) felhasználásával 

teszteltünk. Kizárásra kerültek azok a primerek, melyek a tervezett PCR rendszerekkel egy vagy 

több törzs esetén aspecifikus termékeket produkáltak. Teszteltük továbbá a kiválasztott primer 

párok érzékenységét és a keresztreakciókat más madár Mycoplasma fajok jelenlétében. 

 

A 16 primer párból hét felelt meg az összes elvárásunknak (9; 13; 20; 21; 24; rpsE és FtsK). A 

kiválasztott rendszerek legalább két allél típust képesek voltak egyértelműen megkülönböztetni 

a 13 törzs vizsgálata során. A kifejlesztett PCR rendszerek 102 -103 kópiaszám érzékenységet 

mutattak, keresztreakciót egyéb madár Mycoplasma fajokkal szemben két primer pár mutatott 

(rpsE és 21).  

 

A kifejlesztett MLVA rendszer gyors és költséghatékony molekuláris biológiai eszköz lehet a 

járványügyi nyomozásokban, emellett filogenetikai vizsgálatok kiegészítéseként is 

alkalmazható. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja és 

Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4) támogatták. 
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ÚJ MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZER FEJLESZTÉSE A VAD TÍPUSÚ 

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM ÉS MYCOPLASMA SYNOVIAE TÖRZSEK ÉS A 

VAKCINA TÖRZSEK ELKÜLÖNÍTÉSÉRE 

 

Földi Dorottya*, Wehmann Enikő, Udvari Lilla, Kreizinger Zsuzsa, Gyuranecz Miklós 

 

Madarakban előforduló patogén Mycoplasma fajok közül a két legnagyobb gazdasági 

kártétellel járó, világszerte elterjedt kórokozó a Mycoplasma gallisepticum és a M. synoviae. 

Mindkét faj házityúkban és pulykában okoz légzőszervi megbetegedést, M. synoviae ezen kívül 

ízületgyulladást és tojásvég elváltozást is kiválthat. A megbetegedéssel szemben hosszútávú 

védelmet az állományok vakcinázásával érhetünk el. M. synoviae esetében az MS-H (Vaxsafe 

MS-H, Bioproperties Pty Ltd.) vakcinatörzs, M. gallisepticum esetében pedig a ts11 (Vaxsafe 

MG, Bioproperties Pty Ltd.), a 6/85 (Nobilis MG6/85, MSD Animal Health) és az F (Cevac 

MG-F, CEVA Phylaxia Zrt.) vakcinatörzsek terjedtek el széles körben. Mind a négy vakcina 

élő-attenuált készítmény, ezért a vakcinázási programok hatékony kivitelezéséhez 

elengedhetetlen hatékony és érzékeny DIVA (differentiating infected from vaccinated) 

rendszerek fejlesztése. 

 

Célunk a jelenleg elterjedt módszereknél érzékenyebb és specifikusabb TaqMan polimeráz 

láncreakció (PCR) alapú kimutatási rendszerek fejlesztése M. synoviae és M. gallisepticum vad 

és vakcina törzsek elkülönítésére. 

 

M. gallisepticum esetében 72 teljes genom szekvencia alapján, M. synoviae esetében pedig 101 

teljes genom szekvencia alapján választottunk ki 100-100 alacsonyabb mutációs rátával 

rendelkező háztartási gént. A vizsgált teljes genomok között négy F-törzs, három ts11 törzs, 13 

6/85 törzs és 9 MS-H törzs genom volt. A kiválasztott géneket Geneious Prime szoftver 

segítségével illesztettük, majd olyan szakaszokat kerestünk bennük, ahol 100 nukleotid hosszú 

szakaszon belül legalább két-három pontmutációt (SNP) találtunk a vad és a vakcina törzsek 

között. Olyan primerek tervezésére törekedtünk, amelyek tartalmaznak elkülönítésre alkalmas 

SNP-ket, illetve a TaqMan reakcióban a detektáláshoz szükséges jelölt oligonukleotid (próba) 

is több specifikus SNP-t tartalmaz. A M. gallisepticum DIVA teszteket 60 korábban már 

genotipizált törzs esetében végeztük el, a M. synoviae DIVA tesztet pedig 80 ismert genotípusú 

törzs esetében.  

 

Az új DIVA rendszerek 101-100 érzékenységgel képesek kimutatni a vizsgált genotípust, kevert 

minták vizsgálatára is alkalmasak és a felhasználást könnyíti, hogy adott fajra specifikus 

rendszerek egy hőprofilon futtathatók. Az összehasonlítások során mind a 4 rendszer kongruens 

eredményt adott a korábbi genotipizáló módszerekkel kapott eredményekkel. A fejlesztett 

rendszerek alkalmasak a vad és vakcina törzsek gyors és költséghatékony elkülönítésére, akár 

multiplex PCR formájában, egy reakcióban elvégezhető az adott minta vizsgálata. Így 

hatékonyan alkalmazhatók vakcinázási programokban az állományok védettségének 

felmérésére. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP-

20-3) és Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-1) támogatták. 
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MYCOPLASMA HYORHINIS TÖRZSEK CSÖKKENT ANTIBIOTIKUM 

ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL 

 

Földi Dorottya*, Kreizinger Zsuzsa, Bali Krisztina, Bányai Krisztián, Gyuranecz Miklós 

 

A sertés patogén Mycoplasma hyorhinis 3-10 hetes malacokban okoz több szervet érintő, 

gyulladással járó elváltozásokat. A malacok megbetegedése, elhullása nagy gazdasági 

kártétellel jár. A kórokozóval szemben a védekezés antibiotikum terápiával történik, mivel 

nincs világszerte elérhető, hatékony vakcina a betegség megelőzésére. A megfelelő 

antibiotikum kiválasztása a terápia sikeressége, és a rezisztens törzsek kialakulásának 

csökkentése érdekében is kulcsfontosságú. A jelenleg alkalmazott mikroleves-hígításos 

módszer segítségével azonban az antibiotikum érzékenységi profil meghatározása csak az adott 

törzs izolálása után lehetséges, és több hetet vesz igénybe, így a kezelést megelőző antibiotikum 

érzékenység vizsgálatra rendszerint nem kerül sor. 

 

Célul tűztük ki a M. hyorhinis rezisztenciáért felelős génjeiben a csökkent antibiotikum 

érzékenységgel összefüggő pontmutációk (SNP) azonosítását és ezek kimutatására alkalmas 

polimeráz láncreakció (PCR) rendszerek fejlesztését. 

 

Összesen 31 ismert antibiotikum érzékenységű klinikai izolátum és a típustörzs teljes genom 

szekvenciáiban vizsgáltuk a szakirodalmi adatok alapján kiválasztott, makrolid (tilozin, 

tilmikozin, tilvalozin, tulatromicin, gamitromicin), linkomicin és spektinomicin rezisztenciáért 

felelős géneket. A teljes genom szekvenálás Illumina új generációs szekvenáló készülék 

segítségével történt, a géneket Geneious Prime szoftver segítségével vizsgáltuk. Az azonosított 

pontmutációkra missmatch amplification mutation assay (MAMA) vizsgálatokat terveztünk. 

Ezek segítségével hagyományos PCR során méret (agaróz MAMA) és real-time PCR során 

olvadási hőmérséklet (melt MAMA) segítségével azonosítottuk a nukleotid különbségeket. 

 

Makrolidok és linkomicin esetében a 23S rRNS gén (A2066G), spektinomicin esetében pedig 

a 16S rRNS gén (G392A, C1176T) pontmutációt azonosítottuk a rezisztenciával 

összefüggésben. Ezekre sikeresen fejlesztettünk az SNP-k kimutatására alkalmas MAMA 

vizsgálatokat, amiket fejlesztéshez használt 31 törzsön kívül további 23 ismert antibiotikum 

érzékenységű klinikai mintán teszteltünk. 

 

A fejlesztett MAMA rendszerek segítségével gyors és költséghatékony módon lehetséges a M. 

hyorhinis antibiotikum rezisztencia profiljának meghatározása gyakran alkalmazott 

makrolidokkal, linkomicinnel, illetve spektinomicinnel szemben. Ezzel elősegítjük a célzott 

antibiotikum terápiát a sertés ágazatban, illetve csökkentjük a M. hyorhinis fertőzéssel járó 

gazdasági károkat is. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP-

20-3) és Kooperatív Doktori Programja (KDP-2020) és Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-

1) támogatták. 
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VIRULENCIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ GÉNEK VIZSGÁLATA MYCOPLASMA SYNOVIAE 

ÉS M. GALLISEPTICUM FAJOKBAN 

 

Földi Dorottya1, Wehmann Enikő1, Rohini Chopra-Dewasthaly2, Kovács Áron Botond1, Cécile 

Yvon1, Gyuranecz Miklós1, Kreizinger Zsuzsa1* 

 

A baromfiállományokban világszerte súlyos gazdasági károkat előidéző Mycoplasma synoviae 

és M. gallisepticum fajok elsősorban légzőszervi megbetegedéseket okoznak, emellett a M. 

synoviae csirkékben ízületgyulladáshoz és a tojástermelés minőségi és mennyiségi romlásához 

vezethet. A Mycoplasma fajokkal szembeni védekezés jelenlegi lehetőségei a vakcinázás és az 

antibiotikumos kezelés, illetve az állományok mentességének megőrzése. Élő, gyengített 

vakcinák forgalomban vannak M. synoviae és M. gallisepticum ellen is, de ezek attenuációjáról 

korlátozottak az ismeretek. A mycoplasmák antibiotikum érzékenységének meghatározását a 

rutin diagnosztikában nem alkalmazzák, így a tapasztalati alapon történő antibiotikumos 

kezelések a rezisztens törzsek gyakoribb előfordulásához vezethetnek, amivel együtt nő az 

igény új antimikrobiális stratégiák kidolgozására. 

 

Vizsgálataink során a M. synoviae és M. gallisepticum fajok fertőzőképességének molekuláris 

hátterét kutatjuk annak érdekében, hogy új, potenciális célpontokat azonosíthassunk a 

megbetegedések megelőzését szolgáló, alternatív eljárások fejlesztéséhez.  
 

Virulens és attenuált M. gallisepticum és M. synoviae törzsek teljes genom szekvenciáinak 

elemzése alapján olyan géneket kerestünk, melyek feltehetően a virulenciáért felelősek. A 

gének hatását célzott inaktiválásukkal vizsgáljuk in vitro fertőzési kísérletekben. A gén 

inaktiváláshoz olyan replikatív plazmidokat készítettünk, melyek tartalmazzák a M. synoviae, 

illetve M. gallisepticum specifikus replikációs origót és a tetraciklin rezisztenciáért felelős TetM 

gént. Előkísérleteink során kiválasztottunk egy, már ismerten a sejt adhézióért felelős gént 

(gapA); készítettünk egy, a gapA génre specifikus replikatív plazmidot, melyet elektroporálás 

révén juttattunk a M. gallisepticum referens törzsbe és egy klinikai izolátumba; végül 

összehasonlítottuk az eredeti és a transzformált M. gallisepticum törzsek sejtadhéziós 

képességét primer csirke embrió fibroblast sejttenyészeten.   

 

M. gallisepticum és M. synoviae törzsek teljes genom szekvenciáinak elemzése során 

létrehoztunk egy adatbázist, mely azokat a géneket tartalmazza, amik horizontális géncsere 

révén juthattak a genomba, illetve amelyekben aminosavcserével járó mutációt mutattunk ki a 

virulens és attenuált törzsek között, és amelyek (vagy homológjaik) mindkét fajban 

előfordulnak. Az előkísérlet során elkészített, gapA gén fragmenteket tartalmazó plazmiddal 

transzformáltuk M. gallisepticum törzseket, melyek sejtadhéziós képessége jelentősen csökkent 

a vizsgált gén inaktiválásának köszönhetően. A beállított módszer segítségével azonosíthatjuk 

a virulenciát befolyásoló géneket, ami hozzájárulhat új vakcinák, illetve alternatív kezelési 

eljárások fejlesztéséhez. A módszer későbbi kutatások számára is hasznos lehet, például a 

kórokozók antibiotikum rezisztencia, kórfejlődés, vagy túlélőképesség vizsgálatai során.  

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja és 

Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-1) támogatták.  
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MYCOPLASMA ANSERISALPINGITIDIS TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM-

ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL 

 

Grózner Dénes1*, Kovács Áron Botond1, Hrivnák Veronika1, Bekő Katinka1, Mitter Alexa1, 

Anna Sawicka2, Bali Krisztina1, Bányai Krisztián1, Gyuranecz Miklós1 

 

A Mycoplasma anserisalpingitidis ludakat fertőző baktérium, amely főleg a kloáka és a nemi 

szervek gyulladását, megnövekedett embrióelhalást és csökkent tojástermelést idéz elő. Ezen 

Mycoplasma faj ellen kereskedelmi forgalomban nem kapható vakcina, így a megfelelő tartási 

körülmények biztosításával és célzott antibiotikum-terápiával lehet védekezni a fertőzéssel 

szemben. Korábbi tanulmányunkban megállapítottuk, hogy a 2011-2015 között gyűjtött hazai 

M. anserisalpingitidis törzsek jelentős része rendkívül magas minimális gátló koncentráció 

(MIC) értéket mutatott makrolidokra és egy linkózamidra nézve. 

 

A jelen kutatás célja antibiotikum-rezisztenciával összefüggő mutációk azonosítása M. 

anserisalpingitidis törzsekben, majd ezen markerek kimutatására alkalmas PCR-alapú 

rendszerek fejlesztése volt. 

 

Munkánk során összesen 82, magyar, lengyel, kínai és vietnámi eredetű M. anserisalpingitidis 

törzs érzékenységét határoztuk meg leves mikrohígításos módszerrel a következő 

antibiotikumokra: tilozin, tilmikozin, tilvalozin és linkomicin. A vizsgált minták új generációs 

szekvenálását követően a teljes genomokból kigyűjtöttük a 23S rRNS-t (rrl) és az L 

riboszómális fehérjéket kódoló szekvenciákat, amelyekben korábbi publikációk alapján 

antibiotikum-érzékenységgel összefüggő markereket azonosítottak egyéb Mycoplasma 

fajokban. Az antibiotikum-rezisztenciáért felelős pontmutációkra ’mismatch amplification 

mutation assay’ (MAMA) rendszereket fejlesztettünk. 

 

Makrolid- és linkózamid-rezisztenciával összefüggő pontmutációkat azonosítottunk az rrl 

génen, valamint az L6 és L22 riboszómális fehérjéket kódoló géneken. Az azonosított négy 

marker közül három vizsgálata szükséges a tilozin- és tilmikozin- (rrl-793, rrl-2067, L22-279), 

kettő a tilvalozin- (rrl-2067, L6-287), egy pedig a linkomicin-érzékenység megállapításához 

(rrl-2067). A tervezett MAMA rendszerek sikeresen elkülönítették az alacsony és magas MIC 

értéket mutató törzseket. 

 

Az általunk fejlesztett MAMA rendszerek lehetővé teszik, hogy a baktérium időigényes leves 

mikrohígításos antibiotikum-érzékenységi vizsgálatát megelőzően elkülöníthessük a 

makrolidokra és linkózamidra érzékeny és rezisztens M. anserisalpingitidis törzseket, így 

elősegítve a megfelelő antibiotikum kiválasztását, a gyógykezelés hatékonyságát és az 

antibiotikum-rezisztencia terjedésének csökkenését. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, az MTA 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP-19-3-1-

ÁTE-3) és Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-1) támogatták. 
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ÚJ PROFÁG-SZERŰ SZEKVENCIÁK IN SILICO FELDERÍTÉSE MYCOPLASMA 

ANSERISALPINGITIDIS TÖRZSEKBEN 

 

Kovács Áron Botond*, Wehmann Enikő, Sváb Domonkos, Bekő Katinka, Grózner Dénes, 

Mitter Alexa, Bali Krisztina, Bányai Krisztián, Gyuranecz Miklós 

 

A Mycoplasma anserisalpingitidis egy ludakat fertőző baktérium, amely jelentős anyagi 

károkat okozhat a vízibaromfi-iparban. Jelenleg a M. anserisalpingitidis ellen nem áll 

rendelkezésre kereskedelmi forgalomban kapható vakcina, ezért a védekezés alapja az 

antimikrobiális szerek használata. Az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek számának 

növekedése, valamint a baktériumok között fellépő horizontális géntranszfer lehetősége a 

bakteriális genomok feltérképezését sürgeti. 

 

A kutatás célja a rendelkezésünkre álló M. anserisalpingitidis törzsek teljes genomjainak 

vizsgálata és profág jellegű szekvenciák felderítése volt. 

 

A vizsgálat során 78 M. anserisalpingitidis, valamint 9 M. anatis törzs teljes genom 

szekvenálását végeztük el. Emellett három korábban megszekvenált M. anserisalpingitidis 

(ATCC-BAA-2147, MYCAV93 és MYCAV177), valamint egy M. anatis (NCTC 10156) teljes 

genomot is felhasználtunk. A genomokat a SPAdes szoftverrel illesztettük össze. Az így kapott 

draft genomokban több ismert, széles körben alkalmazott szoftver (PHASTER, PhiSpy és 

Prophage Hunter) segítségével is vizsgáltuk a profág jellegű szekvenciák jelenlétét. Új 

megközelítésként a VIBRANT szoftvert használtuk, amely annotálja a nyers genomokat, majd 

megvizsgálja, hogy az azonosított gének jellemzően előfordulnak-e különböző, hiteles 

adatbázisokban fellelhető fágokban/profágokban. Ilyen, fágokra jellemző genetikai elemek 

lehetnek például a metilációban résztvevő fehérjéket, DNS replikációért felelős proteineket, 

vagy burok fehérjéket kódoló gének. Ezt követően összehasonlítottuk a 10 000 bázispárnál (bp) 

nagyobb szekvenciákat, majd összevetettük őket ismert Mollicutes fágok szekvenciáival is. 

 

Összesen 20 fág jellegű szekvenciát azonosítottunk a M. anserisalpingitidis genomokban, 

amelyek nagyfokú egyezést mutattak. A MYCAV270-es M. anserisalpingitidis törzsben talált 

feltételezetten profág szekvencia több mint 40 000 bp hosszúságú volt és 38 kódoló szekvenciát 

tartalmazott. Egyes profág jellegű szekvenciákból ehhez képest jelentős, összesen körülbelül 

10 000 bp-nyi nukleotid szakasz hiányzott, míg más feltételezetten profág szekvenciák 

körülbelül 33-50% átfedést mutattak a MYCAV270-es törzsben talált profág jellegű 

szekvenciával. Emellett három M. anatis törzsben is előfordultak hasonló profág-szerű 

szekvenciák, melyek átfedő részükön több mint 90%-os azonosságot mutattak. 

 

Az általunk felderített profág jellegű szekvenciák hozzájárulhatnak a M. anserisalpingitidis-sel 

kapcsolatos ismereteink bővítéséhez, segítségükkel pedig a későbbiekben létrehozható egy 

Mycoplasma fajokat fertőző fág/profág adatbázis. 

 

A kutatást a Lendület (LP2012-22), K_16 (119594) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, az ITM NKFI Alap KDP-2020 ösztöndíja és az ITM 

Új Nemzeti Kiválóság Programja és Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4-ÁTE-1) támogatták. 
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HŐÉRZÉKENY MYCOPLASMA ANSERISALPINGITIDIS VAKCINAJELÖLT KLÓNOK 

KOLONIZÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA HÁZILUDAKBAN 

 

Mitter Alexa*, Udvari Lilla, Földi Dorottya, Wehmann Enikő, Gyuranecz Miklós 

 

A mycoplasmák okozta betegségek világszerte nagymértékű anyagi vesztéségeket okoznak a 

libatartó gazdaságokban. A fertőzött állományokból leggyakrabban Mycoplasma 

anserisalpingitidis mutatható ki. A tenyészidőszak alatt a gúnárok akár 50-100%-a klinikai 

tüneteket mutathat, többek között a fallusz és kloáka gyulladását, és heresorvadást. A tojóknál 

petevezető- és hüvelygyulladás jelentkezhet, a tojások száma csökken, az embrióelhalás 

mértéke jelentősen növekszik. A fertőzés megelőzésére kereskedelmi forgalomban jelenleg 

nem elérhető vakcina. A tavalyi év során kémiai mutagenezissel három hőérzékeny, attenuált 

M. anserisalpingitidis vakcinajelölt klónt (A, B és C) állítottunk elő. 

 

Kutatásunkban célul tűztük ki a M. anserisalpingitidis vakcinajelölt klónok kolonizációs 

képességének vizsgálatát háziludakban. 

 

A kutatóintézet állatházában három hónapig tartó kísérlet során vizsgáltuk a vakcinajelöltek 

kolonizációs képességét. A három vakcinajelölt vizsgálatára 3×10, pozitív kontrollként a szülői 

törzsek száma szerint 2×6, míg negatív kontrollként 6 állatot használtunk. A fertőzést 

megelőzően az állatok Mycoplasma mentességének bizonyítása céljából napos, valamint kettő 

és négy hetes korban kloákatampon mintákat vettünk. A 32 napos kísérleti állatokat az 

előállított gyengített baktériumszuszpenzióval, valamint a kezeletlen szülői törzsekkel fertőztük 

meg szemcseppentéssel és intrakloakális úton, 107 csíraszámú tenyészetekkel. A törzsek 

megtelepedéséről hetente vett kloáka- és légcsőtamponokkal győződtünk meg. A tamponokból 

PCR és tenyésztéses vizsgálatokat végeztünk a baktérium jelenlétének igazolására. Az 

ellenanyagszint-növekedés vizsgálatára a 4., 6. és 8. héten vettünk vért. A kísérlettel 

összefüggésben egy real-time PCR és ELISA rendszer is kifejlesztésre került. 

 

A libákból a kórokozó a fertőzést követő héten már kimutatható volt. Az A csoportba tartozó 

állatok kloákájából csupán sporadikusan, a B csoport állataiból 70-90%-ban, míg a C csoport 

állataiból 80-90%-ban volt sikeres a kórokozó kimutatása. A légcsőből származó mintákból 

kisebb arányban tudtuk a baktériumot detektálni, a B klón esetén 10-30%-ban, a C klón esetén 

0-40%-ban. A C klón a visszaizolálások során megőrizte a hőérzékenységét, valamint a 

legmagasabb szerológiai válasz kiváltására is az említett klón volt képes. 

 

A M. anserisalpingitidis fertőzés gazdasági kártételének csökkentéséhez és az állattartó telepek 

antibiotikum felhasználásának mérsékléséhez szükség van egy biztonságos és hatékony vakcina 

kifejlesztésére. A kolonizációs kísérlet során legkedvezőbb eredményeket mutató C klón 

ártalmatlansági és hatékonysági vizsgálatát telepi körülmények között fogjuk megvalósítani a 

jövő évben. Reményeink szerint munkánk hozzájárul egy megfelelően hatékony vakcina 

fejlesztéséhez. 

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok, továbbá 

az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az ITM Új Nemzeti Kiválóság Programja és 

Bolyai+ Ösztöndíja (ÚNKP-19-4) támogatták. 
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HÁROM GENUST KÉPVISELŐ, ENTEROHEMORRHAGIÁS ESCHERICHIA COLI O157 

TÖRZSEKEN AKTÍV ÚJ BAKTERIOFÁGOK JELLEMZÉSE 

 

Sváb Domonkos1*, Linda Falgenhauer2,3, Papp Viktória1, Trinad Chakraborty3,4, Tóth István1 

 

Az Escherichia coli O157 szerocsoportba tartozó enterohemorrhagiás (EHEC) törzsek súlyos 

megbetegedést okozni képes zoonotikus, élelmiszer-közvetítette kórokozók, kezelésükre az 

antibiotikumok alkalmazása kontraindikált. Az utóbbi évtizedben a kezelés és mentesítés 

lehetséges alternatív ágenseként a bakteriofágok kutatása került előtérbe, számos EHEC 

törzseket fertőző lítikus bakteriofágot leírtak, és egy élelmiszerek biokontroll-kezelésére 

engedélyezett fágkészítmény is létezik már. Különböző környezetekben e kórokozók 

biokontrollját vagy eradikációját célozva fontos minél több, őket hatékonyan fertőzni képes 

bakteriofág alapos jellemzése. 

Jelen munkánkban tizenegy, az EHEC rezervoárját jelentő egészséges szarvasmarhák 

bélsarából és istállói környezetükből izolált, és az E. coli O157:H7 szerotípusú törzseken aktív 

bakteriofág teljes genomját határoztuk meg, közülük háromnak pedig fenotípusos jellemzőit és 

lítikus aktivitásuk hatékonyságát is vizsgáltuk. 

A bakteriofágokat a bélsár- és környezeti mintákból elődúsított tenyészet felülúszójából spot 

assay-vel az EHEC O157:H7 egyik típustörzsének számító Sakai törzsön izoláltuk. A 

gazdaspektrumot szintén spot assay-vel vizsgáltuk EHEC, enteropatogén és atípusos patotípust 

képviselő, O157 szerocsoportba tartozó törzseken. A fágok szekvencia-meghatározása Illumina 

Nextseq rendszeren történt, a genomok összeállítása a Spades 3.10.1 programmal, annotálása a 

RAST szerver segítségével történt, az összehasonlításokat az NCBI megaBLAST 

algoritmusával, a filogenetikai vizsgálatot a VICTOR platformmal végeztük. Az egy 

gazdasejtből felszabaduló új fágrészecskék számát (burst size) és a fertőzés látens periódusának 

idejét egylépéses növekedési kísérlettel, a céltörzs in situ eliminálását bolti darált marhahúson 

háromféle hőmérséklet/idő kombinációban, 0,1 fertőzési arány (MOI) mellett vizsgáltuk, a 

fágokat külön-külön és 1:1:1 arányú „koktélban” is alkalmazva. 

309 vizsgált mintából 39 mutatott lítikus aktivitást a propagáló típustörzsön. Nyolc mintából 

összesen 11 új fág teljes genom szekvenciáját határoztuk meg, és helyeztük el a GenBank 

adatbázisban, melyek három genust képviseltek: kettő a T4-szerű fágok (Tequatrovirus), négy 

az rV5-szerű fágok (Vequintavirus), öt a Dhillonvirusok közé tartozott. Ezek egy-egy 

képviselőjét vizsgálva, T4- és rV5-szerű fágok oldottak különböző patotípusú O157 

szerocsoportú törzseket, míg a Dhillonvirus csak az EHEC O157:H7 típustörzseken volt aktív. 

A három reprezentáns fág burst size értéke rendre 127, 293 és 18 volt 35, 5 és 30 perces látens 

periódussal. A marhahúson a Sakai törzs növekedését a fágok mindegyik elrendezésben 

mintegy 2-3-szorosával csökkentették már az alkalmazott alacsonynak mondható MOI mellett 

is. A fenotípusos vizsgálatok eddigi eredményei alapján a fágok közül különösen a T4- és rV5-

szerűek lehetnek ígéretes biokontroll-jelöltek. 

A minták gyűjtéséért köszönet illeti Jurkovich Viktort és Makrai Lászlót (Állatorvos-

tudományi Egyetem). A laboratóriumi munkában Hajdu Eszter volt segítségünkre. A munka 

anyagi hátterét az NKFIH 124335 számú projektje biztosította. Sváb Domonkos az MTA 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásában részesült.  
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BROILER EREDETŰ COHABITÁNS SALMONELLA INFANTIS ÉS ESCHERICHIA COLI 

TÖRZSEK MOBILIS REZISZTENCIA TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Szmolka Ama*, Szalai Ninetta, Bojté Csilla, Rapcsák Fanni, Nagy Béla 

 

A multirezisztens (MDR) Salmonella és E. coli törzsek globális elterjedése a hazai broiler 

állományokban is fokozott élelmiszerbiztonsági és humánegészségügyi jelentőséggel bír. A 

mobilis antibiotikum rezisztencia determinánsok kulcsszerepet játszanak a multirezisztencia 

terjedésében, esetleges fajok közötti átrendeződésük hozzájárulhat a broiler eredetű cohabitáns 

bélbaktériumok genetikai diverzitásának növeléséhez is. 

 

Jelen kutatás célja a cohabitáns S. Infantis és E. coli törzsek rezisztencia diverzitásának 

jellemzése, a fajok közötti- és mintán belüli összefüggések (közös determinánsok) feltárása. 

Ennek érdekében létrehoztunk egy broiler eredetű cohabitáns S. Infantis és E. coli izolátumot 

tartalmazó kiindulási gyűjteményt, melynek összeállításához összesen 248 vakbél-, bélsár- és 

hús mintát dolgoztunk fel. A mintákból l párhuzamosan ~500-500 cohabitáns S. Infantis és E. 

coli izolátumot gyűjtöttünk. A mobilis rezisztencia diverzitás meghatározásához a kiindulási 

gyűjtemény S. Infantis és E. coli törzseit mobilis rezisztencia mechanizmusokra szelektáló 

antibiotikumokkal szemben teszteltük. A rezisztencia vizsgálat eredményeként ~250 

reprezentatív cohabitáns S. Infantis és E. coli törzset jelöltünk ki, melyeknek meghatároztuk a 

mobilis rezisztencia génjeit beleértve az 1-es és 2-es típusú integronok variábilis régióját is. 

 

A S. Infantis serovar-t a broiler minták 8-21%-ban mutattuk ki, a S. Infantis törzsek többségét 

a vakbélből izoláltuk. Az antibiotiotikum rezisztencia vizsgálat alapján a cohabitáns MDR S. 

Infantis és E. coli törzsek mindhárom mintatípusban nagy gyakorisággal fordultak elő. A broiler 

eredetű S. Infantis törzsek rezisztencia mintázata rendkívül homogén, a Nal-Sul-Tet domináns 

MDR fenotípus. 

Ezzel szemben az E. coli törzsek nagyfokú MDR diverzitást mutattak, a törzsek többsége Amp-

Nal-Sul-Tet rezisztenciát mutatott. A mintákon belüli S. Infantis és E. coli mikroközösségek 

vizsgálata során mintánként átlagosan egy MDR Infantis törzset és legalább 4 különböző 

rezisztencia mintázattal rendelkező E. coli törzset izoláltunk. 

A törzsek molekuláris jellemzése során 1-es típusú integront a S. Infantis törzsek 80%-ban míg 

az E. coli törzsek 25%-ban mutattunk ki. A 2-es típusú integront egy vakbél- és egy hús eredetű 

törzsben azonosítottuk. Az E. coli integronok szerkezetében négy különböző típusú variábilis 

régiót azonosítottunk, míg a S. Infantis törzsekben kizárólag az aadA1 gént (streptomicin) 

tartalmazó 1-es típusú integront azonosítottuk. 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy a S. Infantis törzsek domináns Nal-Sul-Tet mintázata az 

általunk korábban jellemzett pSI54/04 MDR plazmid két évtizedes töretlen sikerére utal, amely 

az aadA1 génkazettával jellemzett 1-es típusú integront is hordozza. Az integronoknak kiemelt 

szerepe lehet a S. Infantis törzsek multi-rezisztenciájának meghatározásában, és 

hozzájárulhatnak az E. coli mobilis rezisztomok változatosságához. Közülük az aadA1 gént 

hordozó 1-es típusú integronok tűnnek a legvalószínűbb jelöltnek a cohabitáns S. Infantis és E. 

coli közötti potenciális rezisztencia géncsere vonatkozásában. 

 

Kutatásunkat az NKFI K 128600 pályázat támogatta. 
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MYCOPLASMA IOWAE TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA 

 

Udvari Lilla1*, Hrivnák Veronika1, Vajzerné Saller Orsolya1, Belecz Nikolett1, Janet 

Bradbury2, Catania Salvatore3, Inna Lysnyansky4, Gyuranecz Miklós1, Kreizinger Zsuzsa1 

 

A Mycoplasma iowae világszinten jelentős gazdasági károkat okoz a baromfiágazatban. A 

kórokozóval való vertikális, illetve horizontális fertőződés klinikai tünetei közé tartozhatnak a 

kelésgyengeség, a növekedésben való visszamaradás, tollasodási zavarok, ízületi elváltozások 

és légzsákgyulladás. Tüneteket elsősorban pulykaállományokban lehet megfigyelni, a 

baktérium azonban számos más madárfajban is képes megtelepedni. A kórokozó 

különlegessége a madarakat fertőző egyéb Mycoplasma fajokhoz képest, hogy az epesavakkal 

szemben rezisztenciát mutat, predilekciós helye a gazda szervezetén belül a gastrointestinalis 

traktus. 

 

Vizsgálataink célja a gyűjteményünkben megtalálható, változatos eredetű M. iowae törzsek 

különböző antibiotikumokkal szembeni in vitro érzékenységének meghatározása volt.  

 

A vizsgálatokhoz 1962 és 2019 között Magyarországon, Olaszországban, az Egyesült 

Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Horvátországban, Izraelben, Kanadában és 

Pakisztánban izolált baktériumtörzseket használtunk. A törzsek izolálása kloákatamponokból, 

meconiumból, valamint szervmintákból (intestinalis traktus részekből, sziktömlőből, veséből) 

történt, összesen 100 törzset vizsgáltunk meg. A különböző antibiotikumokhoz tartozó MIC 

(minimal inhibitory concentration) értékeket leves mikrohígításos módszerrel, előre gyártott 

antibiotikum plate-ekkel határoztuk meg. A plate-ek a következő antimikrobiális szerek eltérő 

hígításait tartalmazták: makrolidok: spiramicin, tilozin, tilmikozin, eritromicin; tetraciklinek: 

oxitetraciklin; aminoglikozidok: spektinomicin; pleuromutilinek: tiamulin; linkozamidok: 

linkomicin; fenikolok: florfenikol; fluorokinolonok: enrofloxacin. 

 

A spiramicin, erithromicin, tilmikozin, tilozin és linkomicin a törzsek többségének növekedését 

még magas koncentrációban sem gátolta. Oxitetraciklin és spektinomicin esetében változatos 

MIC értékeket figyeltünk meg a törzseknél. Tiamulinnal, florfenikollal és enrofloxacinnal 

szemben a legtöbb törzs alacsony MIC értékeket mutatott, ám néhány esetben találtunk erre 

ellenpéldát is. Multirezisztenciát a vizsgált M. iowae törzsek egyikénél sem tapasztaltunk. A 

különböző években izolált törzsek növekedését eltérő mértékben gátolták a vizsgált 

antimikrobiális szerek, a rezisztencia mértéke az idő előrehaladtával növekedett. 

 

Vizsgálatainkkal naprakész adatokat szolgáltattunk a M. iowae faj antibiotikumokkal szembeni 

érzékenységéről. Eredményeink mind hazai, mind nemzetközi szinten segítséget nyújtanak a 

különböző, baromfi ágazatban használt antibiotikumok megfelelő alkalmazásában.  

 

A kutatást a Lendület, K_16 (119594), FK17 (124019) és KKP19 (129751) pályázatok és az 

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatták.  
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KÜLÖNBÖZŐ GAZDAFAJOKBÓL IZOLÁLT PASTEURELLA MULTOCIDA TÖRZSEK 

ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Ujvári Barbara*, Wehmann Enikő, Magyar Tibor 

 

 

Vizsgálataink során Pasteurella multocida törzsek antibiotikum-érzékenységét vizsgáltuk, 

illetve egyes törzsek rezisztencia-génkészletét is tanulmányoztuk. A P. multocida egy széles 

gazdaspektrummal rendelkező baktériumfaj, mely jelentős gazdasági kártételt okozó 

megbetegedésekért tehető felelőssé, ezért az izolátumok antibiotikum rezisztencia viszonyának 

felderítése kiemelt jelentőségű. 

 

Az antibiotikum-érzékenységet korongdiffúziós módszerrel vizsgáltuk, a Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) ajánlásának megfelelően, majd 27 db korongdiffúziós 

tesztben multirezisztensnek bizonyuló törzs esetében a MIC (minimális gátló koncentráció) 

meghatározást is elvégeztük. Három multirezisztens törzs esetében teljes genom szekvenálást 

is alkalmaztunk. A genomokat Geneious Prime szoftverrel elemeztük, a ResFinder adatbázis 

alapján azonosítottuk a mintákban jelen levő rezisztenciagéneket, valamint azt is 

megvizsgáltuk, hogy ezek milyen szekvenciális környezetben találhatók. 

 

Vizsgálataink alapján korongdiffúziós tesztben a törzsek nagy többsége érzékeny volt 

florfenikolra (98,7%), kloramfenikolra (93,7%), ampicillinre (91,8%), penicillinre (91,1%), 

enrofloxacinra (88,6%) ceftiofurra (88%), tulatromicinre (79,1%), tetraciklinre (86,7%), 

tilmikozinra (86,1%), és doxiciklinre (82,9%). A gentamicin, eritromicin, sztreptomicin és 

nalidixsav kevésbé bizonyultak hatékonynak (44,9%, 23,4%, 27,2% és 13,9% rezisztencia), 

ugyanakkor a mérsékelten érzékeny törzsek aránya magas volt eritromicinre (71,5%) és 

gentamicinre (32,3%) is. A törzsek nagy számban rezisztensek voltak apramicinnel (87,3%), 

klindamicinnel (97,5%) és szulfonamidokkal (97,5%) szemben. Az adatokat gazdafajokra 

lebontva is kiértékeltük. A MIC meghatározás során a törzsek nagy többsége érzékeny volt 

penicillinre (88,9%), ampicillinre (100%), cefazolinra (88,9%), tilmikozinra (77,8%), 

kloramfenikolra (88,9%), florfenikolra (100%), nalidixsavra (92,6%) és enrofloxacinra 

(92,6%). A sztreptomicin, tetraciklin, doxiciklin, és az eritromicin kevésbé volt hatékony 

(66,7%, 29,6%, 37%, és 22,2% rezisztencia). A törzsek mindegyike rezisztens volt 

klindamicinnel és szulfametoxazollal szemben. Vizsgálatainknak köszönhetően összesen 8 

különböző antimikrobiális rezisztenciagén-típust sikerült azonosítanunk a ResFinder adatbázis 

segítségével, illetve mobilis genetikai elemek elhelyezkedését is tanulmányoztuk a 

rezisztenciagének szekvenciális környezetében. 

 

Eredményeink felhívják a figyelmet az antibiotikum rezisztencia terjedésére és a 

multirezisztens törzsek egyre gyakoribb megjelenésére, mely az állat- és humán 

egészségügyben is növekvő kockázatot jelent. Emiatt napjainkban kiemelt fontosságú a pontos 

diagnózis és antibiotikum-érzékenységi vizsgálat alapján kiválasztott hatóanyagok körültekintő 

alkalmazása. 

 

Munkánkat az NKFIH K124457 pályázat támogatta.  
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MAGYARORSZÁGI PPIV-1-TÖRZSEK AZONOSÍTÁSA ÉS FILOGENETIKAI 

ELEMZÉSE 

 

Dénes Lilla1*, Attila Cságola2, Kitti Schönhardt1, Máté Halas3, Norbert Solymosi4, Balka 

Gyula1 

 

Az elmúlt néhány évtizedben számos új paramyxovírust fedeztek fel, amelyek állatokban és 

emberekben változatos megjelenésű, többnyire légzőszervi jellegű mefbetegedéseket okoznak. 

Ide sorolható a sertés-parainfluenzavírus 1-es típusa (PPIV-1, Porcine parainfluenza virus 1; 

species: Porcine respirovirus 1), amelyet először 2013-ban sertések vágóhídi végbél- és 

orrtampon-mintáiban azonosítottak Hongkongban. Genomi vizsgálatok alapján a vírus 

leginkább a human parainfluenza virus 1-gyel (HPIV1) és a Sendai vírussal (SeV) mutat közeli 

rokonságot.  

 

A hemagglutinin-neuraminidase (HN) és fusion (F) fehérjék fontos szerepet játszanak a vírus 

célsejthez való kötődésében és gazdasejten belüli replikációjában, ill. ezen gének 

szekvenciájának meghatározása és filogenetikai elemzése hasznos lehet a vírus járványtanának 

feltérképezésében. A vírus által okozott kórkép még nem ismert, azonban feltételezhetően 

szerepe van a sertések légzőszervi tünet-együttesének (porcine respiratory disease complex, 

PRDC) kialakulásában. 

 

Kutatásunk célja sertéstelepekről származó orrtampon-mintákból (i) PPIV-1 kimutatása valós 

idejű RT-PCR módszerrel, külön vizsgálva az egyes korcsoportokat (ii) a gyűjtött PPIV-1-

törzsek F-génjének szekvenciameghatározása Sanger-módszerrel, (iii) ezek alapján a 

magyarországi PPIV-1-törzsek filogenetikai elemzése, amely segíthet eredetük, terjedésük és 

genom-evolúciójuk megismerésében. 

 

A CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott, 22 telepről gyűjtött 

15–15 orrtamponmintában (3–3 malac 5 alomból) vizsgáltuk a vírus jelenlétét egy már 

korábban leírt SYBR Green alapú qRT-PCR módszerrel (Lau et al., 2013). Az alacsony (<25) 

Ct értékű minták F fehérjét kódoló régiójának szekvenciáját Sanger-módszerrel határoztuk 

meg. Az így kapott részleges magyarországi genomszekvenicákat filogenetikai elemzés útján 

(Maximum Likelihood) összehasonlítottuk a GenBank-ban található PPIV-1 és egyéb 

Respirovírus-szekvenciákkal. 

 

A vizsgált 22 telep közül egy esetben mutattuk ki a vírus jelenlétét. Az ezt követő, célzott, 

keresztmetszeti jellegű orrtampon-mintavétel jelentős víruscirkulációt mutatott a fiatal állatok 

esetében, a pozitív állatok száma és a vírus mennyisége a 4 hetes, frissen választott csoport 

esetében volt a legnagyobb. A legkisebb vírusterhelést a szopós állatok esetében figyeltünk 

meg. Eredményeink arra utalnak, hogy a PPIV-1 leginkább a választást követően az 

utónevelőben cirkulál és gyorsan terjed ezekben az egységekben. A filogenetikai elemzés 

alapján a magyar szekvenciák legfőképp a Hongkongban először leírt vírustörzsre hasonlítanak 

(95,6%), míg a GenBankban található egyéb PPIV-1-szekvenciákkal való egyezésük 92%-nál 

kisebb.  
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AZ ATIPIKUS SERTÉS-PESTIVÍRUS AZONOSÍTÁSA RESZKETŐKÓROS SERTÉSEK 

HERE SZÖVETÉBEN  

 

Dénes Lilla1*, Inés Ruedas-Torres2, Balka Gyula1 

 

Az atipikus sertés-pestivírus (atypical porcine pestivirus, APPV) 2015-ben az USA-ban, 

újgenerációs szekvenciameghatározásos módszerrel azonosított, a Pestivirus nemzetséghez 

tartozó kórokozó. Kísérletes fertőzésekkel bizonyították, hogy ez a vírus felelős malacok 

esetében megfigyelhető A-II-es típusú reszketőkórért (Congenital Tremor, CT). A vírust az 

elmúlt években azonosították dél-amerikai, európai és ázsiai sertéstelepeken is, ezen felül 

kimutatták már németországi, szerbiai, spanyolországi, olaszországi és dél-koreai vaddisznó-

mintákban is. A különböző szöveteken kívül az APPV jelenlétét igazolták kanok spermájában 

is, amely arra utal, hogy a hímtraktus vírusrezervoárként működhet, amint azt korábban már 

más Pestivírusok, például a klasszikus sertéspestis vírusa (CSFV) és a szarvasmarhák vírusos 

hasmenését okozó vírus (BVDV) esetében is megfigyelték, amely jelenség hozzájárul a vírus 

perzisztenciájához és terjedéséhez. 

 

Az APPV jelenlétét CT érintett malacok heréiben egyelőre még nem írták le, ezért kutatásunk 

célja fertőzött sejttípusok azonosítása újszülött malacok heréjében (i) immunhisztokémiai 

(IHC) és (ii) RNS in situ hibridizációs (RNAscope) módszerrel. 

 

Vizsgálatainkat 2 magyarországi telepről származó, újszülött malacokon végeztük. Mindkét 

telepről 2–2 reszketőkóros és 1–1 egészséges állatot véglegesen elaltattunk a Magyarországon 

hatályos irányelveknek megfelelően. A boncolás során többek között hereszövetet is eltettünk 

PCR-, továbbá immunhisztokémia (IHC) és RNAscope in situ hibridizációs vizsgálatra. Az 

endothelsejteket anti-Factor VIII, a csírasejteket és a Leydig-sejteket anti-c-Kit 

ellenanyagokkal azonosítottuk, a vírus kimutatására szolgáló RNAscope-módszerben pedig a 

vírus NS2–NS3 génjére tervezett próbákat használtunk.  

 

A vírust kimutattuk min a négy reszketőkóros és az egyik klinikailag egészséges állatban, RT-

PCR és RNAscope módszerrel egyaránt. Azt tapasztaltuk, hogy az APPV a c-Kit-pozitív 

Leydig-sejtekben és orsó alakú mesenchymalis sejtekben lokalizálódott a kanyarulatos 

csatornák körül. Sorozatmetszeteken a sejtek többsége pozitívnak bizonyult a Faktor VIII 

antigénre, amely arra utal, hogy ezek endothelsejtek, amelyek APPV általi fertőzését a korábbi 

vizsgálatok már más szerveknél is megerősítették. A herék tartós fertőzése és a vírus későbbi 

spermával történő esetleges ürítése folyamatos fertőzésforrást jelenthet a tenyészállományban 

mind a helyben tartott állatok, mind pedig vásárolt, fertőzött sperma esetében. Tervezzük 

magyarországi kanállomások szűrővizsgálatát a vírus jelenléte szempontjából. 

 

Szeretném megköszönni Pop Renátának, Schönhardt Kittinek és Szilasi Anna Katalinnak, hogy 

szakmai tudásával hozzájárult kutatómunkámhoz. 
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CIRCO- ÉS PARVOVÍRUSOK FERTŐZÉSDINAMIKAI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 

GENETIKAI VIZSGÁLATA NAGYLÉTSZÁMÚ SERTÉSÁLLOMÁNYOKBAN 

 

Igriczi Barbara*, Dénes Lilla, Schönhardt Kitti, Balka Gyula 

 

A sertés-circovírusok (porcine circovirus, PCV) és -parvovírusok (porcine parvovirus, PPV) 

kisméretű, egyszálú DNS-vírusok, amelyek világszerte előfordulnak sertésállományokban. Az 

általuk okozott fertőzések jelentős gazdasági károkat okoznak az egész világon, így az ellenük 

való hatékony védekezés folyamatos vakcinázást, valamint rendszeres ellenőrző vizsgálatokat 

igényel. 

Kutatásunk fő célja a PCV-k és PPV-k magyar sertésállományokban való jelenlétének, 

elterjedtségének, prevalenciájának és genetikai változatosságának vizsgálata. Célunk 

megállapítani az eltérő genotípusok földrajzi eloszlását, különös tekintettel az adott telepen 

alkalmazott PCV2- és PPV-vakcinákkal és vakcinázási programokkal összefüggésben.  

 

Az első körös diagnosztikai vizsgálatokhoz nagylétszámú sertéstartó telepekről 10–10 

vérmintát gyűjtöttünk 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 14- és 18 hetes malacokból, ill. tenyészkocasüldőkből, 

valamint 2- és 4-szer ellett kocákból. Emellett lehetőség szerint az egyes telepekről 

korcsoportonként oral fluid és processing fluid mintákat is gyűjtöttünk. Az így kapott mintákból 

a vírusok jelenlétét kvantitatív real-time PCR módszerrel állapítottuk meg. A beérkezett 

mintákból a DNS-kivonást automata nukleinsavizoláló (QIAcube) segítségével, QIAmp cador 

Pathogen Mini Kit használatával végeztük. A PCV2 kimutatását SybrGreen-alapú kvantitatív, 

valós idejű PCR-módszer (qPCR) alkalmazásával, megfelelő primerpárokkal végeztük 

(Cságola és mtsai. 2006). A PCV3 és a PPV-törzsek (PPV1,-2,-3,-4,-6,-7) kimutatása valós 

idejű PCR-módszerrel, Taqman-rendszerben zajlott (Franzo és mtsai. 2018; Miłek és mtsai. 

2019; Streck és mtsai 2015). A pozitív kontrollként szolgáló parvovírus mintákat PROF. 

TOMASZ STADEJEK (University of Life Sciences, Varsó, Lengyelország) és kutatócsoportja 

biztosította. 

 

Öt vizsgált telep közül négy esetben mutattuk ki PPV2 jelenlétét szopós-, battériás malacok ill. 

süldők mintáiban, gyakran rendkívül nagy kópiaszámmal. PPV3-at egy telepen sikerült 

kimutatni a 11–19 hetes malacok mintáiban. Emellett három telepen azonosítottuk a PPV7-et, 

és két telepen PCV3-at szintén a szopós-, battériás malacok és süldők mintáiban. Amennyiben 

a vérsavók vizsgálata során az adott vírus pozitívnak bizonyult, az oral fluid mintákból is 

sikeresen kimutattuk a jelenlétét.  

 

Eddigi eredményeink alapján elmondható, hogy egyes újabban azonosított PCV és PPV típusok 

is megjelentek már hazánkban. Az általunk kimutatott vírusok kórtani jelentősége viszont még 

nem ismert, a vizsgált telepeken is alapvetően tünetmentes állatokban, szubklinikai fertőzés 

formájában vannak jelen. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, az egyes PCV és PPV 

fertőzések esetén mekkora mértékű gazdasági kártétellel lehet számolni, további széleskörű 

vizsgálatok szükségesek.  

 

Ezúton is szeretném megköszönni az egyes sertéstartó telepek vezetőinek, hogy a minták 

rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárultak a kutatómunkámhoz. 

  



 

16 
 

ATK Állatorvos-tudományi Intézet1 Virológia 

NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság2 

*kajan.gyozo@agrar.mta.hu 

 

A PRRSV 1 RENDSZERTAN AKTUÁLIS PROBLÉMÁI  

 

Kaján Győző1*, Olasz Ferenc1, Mészáros István1, Bányai Krisztián1, Bálint Ádám2, Zádori 

Zoltán1 

 

A sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma (PRRS) az egyik legnagyobb gazdasági károkat 

okozó betegség maradt felbukkanása óta. A betegséget okozó vírus (PRRSV) két genotípusát 

egymástól függetlenül, de szinte egy időben detektálták Észak-Amerikában és Európában a 

1980-as évek végén. A PRRSV-t az ICTV eredetileg egy fajba sorolta, de a megjelenése óta 

rendkívül gyorsan evolválódó vírus 2016-ban arra késztette a taxonómiai bizottságot, hogy az 

európai (PRRSV 1) és amerikai genotípust (PRRSV 2) két külön vírus fajként ismerje el. 

Mindazonáltal a rendszerezés alapját továbbra is egy meglehetősen rövid és változékony 

genomszakasz (parciális ORF5 gén) képezi. Regionális alapon gyűjtött ORF5 szekvencia 

adatok alapján több kísérlet is történt, hogy egy, a tudomány igényeit kielégítő faj alatti 

rendszert állítsanak fel a folyamatosan növekvő PRRSV 1 izolátumok számára.  

Az utóbbi néhány évben megismert magyarországi PRRSV 1 izolátumok ORF5 szekvenciáinak 

összehasonlító vizsgálata azonban megkérdőjelezi az eddigi faj alatti rendszerezési kísérletek 

eredményeinek időtállóságát. Ezért olyan általános érvényű filogenetikai rendszert szeretnénk 

kidolgozni, amely rugalmasan képes magába illeszteni az új PRRSV változatok szekvenciáit 

anélkül, hogy ezek integrációja gyökeres változásokat idézne elő a felállított filogenetikai 

kládok és az ezeket meghatározó vírusok viszonyában. 

RT-PCR, Sanger és új-generációs szekvenálás (Ion torrent, Illumina), vírus izolálás sertés 

alveoláris makrofágokon. A vizsgált vírusokat az összes, az NCBI Nucleotide adatbázisban 

elérhető PRRSV-1 törzzsel együtt osztályoztuk filogenetikai törzsfarekonstrukciót (bayesi és 

maximum likelihood [ML]) illetve szekvenciaazonosságot alapul véve. 

Több mint kétszáz (269) magyarországi PRRSV 1 izolátum parciális ORF5 szekvenciáját 

elemeztük és hasonlítottuk össze referencia törzsekkel, Bayes statisztikán alapuló módszerrel, 

az irodalomban megadott vizsgálati paraméterek használatával. A törzsfa szerkezetében 

eltéréseket tapasztaltunk a publikált eredményekkel összevetve, amely a kládok egymásközti 

viszonyának megváltozásában nyilvánult meg. Az eredmény felvetette a lehetőségét, hogy a 

mintavétel nagysága befolyásolja az eredményt, és nagyobb számú referencia törzzsel jobb 

osztályozást lehetne elérni. Ezért ugyanezzel a módszerrel megvizsgáltuk a génbankban 

elérhető összes PRRSV 1 izolátum (2668) szekvenciáját. Azonban a bayesi rekonstrukció több 

millió generációs számítás után sem volt képes az általánosan elfogadott megbízhatósági 

határértéken belül törzsfát generálni. Vizsgálataink egyértelműen alátámasztják azokat az 

irodalmi adatokat, amelyek arra utalnak, hogy a bayesi módszer nem alkalmas nagyszámú rövid 

szekvencia elemzésére. Ezért az ilyen esetben megbízhatóbbnak tartott ML módszert 

alkalmaztuk. Az így származtatott fán az irodalmi adatoknak megfelelő négy szubtípus különül 

el magas bootstrap értékekkel támogatva. Azonban az izolátumok 95%-a az 1-es szubtípusba 

tartozik, amelyeken belül nem tudtunk felállítani egyértelmű (pl. genetikai távolsággal 

definiált) klád demarkációs kritériumokat.  

Parciális ORF5 szekvencia alapján a PRRSV 1 faj alatti további osztályozására csak a négy 

szubtípus különíthető el megbízhatóan.  

A munka az NKFI 119381 pályázat támogatásával készült. Kaján Győző az MTA Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíjának támogatásában részesült.  
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A SERTÉS PARVOVÍRUS 27A TÖRZSÉNEK SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATA 

VÍRUSNEUTRALIZÁCIÓS KÍSÉRLETEKKEL 

Mészáros István1*, Tamás Vivien2, Olasz Ferenc1, Varga Roberta1, Kiss István3, Zádori Zoltán1 
 

Egyes szakirodalmi adatok alapján a sertés parvovírus (PPV) 27a törzse egy újonnan 

evolválódott genotípus, amely sem heterológ, sem homológ törzsek ellen termeltetett 

ellenanyagokkal nem, vagy csak gyengén neutralizálható. Amennyiben ez valóban így van, az 

gyakorlatilag megkérdőjelezi a legtöbb forgalomban lévő vakcina hatékonyságát a PPV 27a 

klaszter tagjai ellen. Azonban újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy több forgalomban lévő 

vakcina is megfelelő védelmet biztosít 27a törzzsel történő fertőzés esetén. 

Korábbi vizsgálataink alapján különböző vakcinákkal oltott állatokból származó savók 27a 

elleni in vitro neutralizációs titere nem különbözött szignifikánsan a más törzseknél mért 

értékektől, ha a fertőzések 100 fertőzött sejtet eredményező vírusmennyiséggel (fluorescent 

focus formal unite: FFU) történtek. Ebből arra következtettünk, hogy a szakirodalomban 

található, 2-3 nagyságrendes neutralizációs titer különbségek, a különböző vírustörzsek – a 

kísérletben használt sejtvonalra vonatkoztatott – eltérő fertőzőképességére vezethetők vissza. 

Célunk volt a PPV 27a törzs in vitro fertőzőképességének jellemzése és összehasonlítása más 

törzsekkel keresztneutralizációs vizsgálatokban. 

PT (porcine testis) sejteket fertőztünk a PPV NADL-2, Kresse, K22 és 27a törzsével, majd a 

fertőzést követő 7. napon a vírusos felülúszókat begyűjtöttük és meghatároztuk a TCID50/ml 

értékeket PT, RPL2 és ST sejteken. DNáz kezelés után qPCR reakció segítségével 

megállapítottuk a vírusminták kópiaszámait és immunofluoreszcens festéssel a PT sejteken 

mutatott FFU/ml értékeit. Ezt követően keresztneutralizációs tesztet végeztünk PT sejteken a 

négy törzzsel 20, 200 és 2000 TCID50 vírusmennyiséggel fertőzve a sejteket. A kísérlethez 

nem 27a alapú vakcinával oltott és 27a vírussal fertőzött állatok savóit használtuk. 

A négy vírustörzzsel a fertőzés hetedik napján elérhető kópiaszám közel azonos volt: 

7,2×109/ml (NADL-2); 7,55×109/ml (Kresse); 2,2×109/ml (K22) és 1,76×1010/ml (27a). Ezzel 

szemben a vírusok fertőző képessége (FFU/ml) széles skálán változott a különböző 

sejtvonalakban. Az eltérések mértéke több nagyságrendet is meghaladhatott. Például PT sejten 

a különböző vírusok fertőző képessége a következő módon alakult: NADL-2 1,14×108 FFU/ml; 

Kresse 1,7×107 FFU/ml; K22 3,83×107 FFU/ml; 27a 2,1×105 FFU/ml. A három sejtvonalon 

ugyanarra a vírusra kapott TCID50/ml értékek is jelentősen eltértek, bár minden esetben a 

legmagasabb értéket az NADL-2 törzs, míg a legalacsonyabbat a 27a mutatta. A megfelelően 

kalibrált keresztneutralizációs teszt során egyik savóval sem tapasztaltunk szignifikáns 

különbséget a 27a és a többi törzs elleni neutralizációs titerek között. 

A különböző PPV törzsek nagyon eltérő fertőzőképességgel rendelkeznek a vizsgált 

sejtvonalakon és az általuk kiváltott sejtkárosító hatás mértéke is eltérő. Ennek ellenére, PT 

sejteken a fertőzést követő hetedik napra már közel azonos mennyiségű víruspartikulum 

termelődik. Mindezek a különböző törzsek közötti korai fertőzési folyamatban (pl. receptor 

kötés, bejutás) megnyilvánuló biológiai különbségre utalnak. Azonban a megfelelően 

kivitelezett keresztneutralizációs tesztek eredménye alapján szignifikáns különbséget nem 

tudtunk kimutani a 27a és az általunk vizsgált PPV törzsek között, ami az újabban publikált 

vakcina-kísérletek eredményeivel együtt megkérdőjelezi a 27a egyedi szerológiai 

tulajdonságainak létét.  
Tamás Vivien munkáját az Új Nemzeti Kiválósági Program és az NKFIH Kooperatív Doktori Program 

ösztöndíjai támogatták.   
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AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUS (ASPV) GENETIKAI MÓDOSÍTÁSA  

Olasz Ferenc1, Mészáros István1, Tamás Vivien2, Bálint Ádám3, Zádori Zoltán1 
 

Az afrikai sertéspestis vírusa (ASPV) az egyik legmagasabb elhullási aránnyal járó 

sertésbetegség kórokozója, melyet Magyarországon először 2018-ban azonosítottak elhullott 

vaddisznókból. A betegség elleni védekezést nehezíti, hogy a vírus ellen nincs hatékony 

vakcina. A hagyományos attenuáción és inaktiváción alapuló oltóanyag kísérletek eddig nem 

jártak eredménnyel. Az élővírusos vakcina fejlesztések egyik fő irányává az elmúlt évtizedben 

a természetben keletkezett alacsony virulenciájú törzsek genetikailag módosítása vált. A 

fejlesztéseket jelentősen hátráltatja, hogy a vírus teljes életciklusa és a 200 kbp genom kódolta 

fehérjék jelentős részének funkciója ismeretlen. Az EP402R és az EP153R gének termékei 

azonban (CD2v pEP153R) ismert szerepet játszanak a vírus patogenezisében és a szerotípus 

meghatározásban. A CD2v modulálhatja a vírus kapcsolódását a célsejtekhez míg pEP153R 

egy virális lektin, amely képes kölcsönhatásba lépni az MHC-I-gyel, és gátolni annak 

funkcióját.  

A rekombináns ASPV előállítása jelenleg rendkívül hosszadalmas folyamat, ezért célunk egy 

olyan hatékony CRISPR/Cas9 alapú rendszer megteremtése, amellyel rutinszerűen 

módosíthatók az ASPV genom génjei. A fejlesztés első lépcsőjében a magas patogenitású 

ASFV HU 2018 törzsből távolítottuk el az EP402R és az EP153R géneket. 

A knock-in mutációt a CRISPR/CAS9 rendszerrel hajtottuk végre, amelyhez két plazmid 

konstrukciót terveztünk. Egyik konstrukció (transzfer plazmid) hordozta a fluoreszcens eGFP 

fehérjét kódoló gént, amely segítségével nemcsak deletálhattuk a virális géneket, hanem 

elkülönítethettük a transzgénikus vírust a vad vírusól. Az eGFP gént egy késői ASPV 

promoterrel (p72) fuzionáltattuk és a rekombináció megkönnyítéséhez mindkét irányban 1000-

1000 bp homológ virális szekvenciához illesztettük. A másik konstrukció a Cas9 enzimet és a 

szekvenciaspecifikus guide RNS-ek (gRNS-ek) génjeit hordozta. A gRNS-ek hatékonyságának 

tesztelésére két különböző gRNS-t tartalmazó plazmidot készítettünk. A transzgenikus vírus 

létrehozásához alveoláris makrofágokat ASPV-vel fertőztünk, és a különböző arányban kevert 

a transzfer és CRISPR/CAS9 plazmidokkal transzfektáltuk. Két nap múlva az eGFP-t kifejező 

sejteket fluoreszcens mikroszkóp alatt izoláltuk, ismételt fagyasztással feltártuk, majd a 

kiszabadult vírusokat makrofágokban passzáltuk. Az izolálási folyamat ismétlésével a 

transzgenikus vírust homogenitásig tisztítottuk. A vírus populáció homogenitását PCR-rel 

bizonyítottuk. 

Sikerült előállítanunk a CRISPR/Cas9 rendszer segítségével egy eGFP-t expresszáló EP402R-

EP153R gén deletált ASPV-t a vad típusú ASFV HU 2018 törzsből. A transzgén jelenlétét és 

az eredeti vírustól való mentességét diagnosztikai PCR-rel és szekvenálással is megerősítettük. 

A munka során számos olyan tényezőt azonosítottunk (transzfekció, MOI, gRNS szekvenciája, 

anyagok minősége, CAS genotípusa, stb.) amelyek jelentősen befolyásolják a rekombináció 

gyakoriságát és ezáltal a transzgénikus vírusok keletkezésének hatékonyságát ASPV fertőzött 

PAM sejtekben. Az általunk vizsgált plazmid-expresszión alapuló CRISPR/Cas9 rendszerben 

a transzgenikus vírusok aránya a vad típushoz képest a rekombinácós folyamat lezajlása után 

kb. 1:3000-hez tehető a legoptimálisabb kondíciókat alkalmazva. Vizsgálataink arra utalnak, 

hogy ez az arány csak az alkalmazott CRISPR/Cas9 rendszer teljes áttervezésével és az ASFV 

életciklusához való jobb adaptálásával növelhető jelentősen. 
Tamás Vivien munkáját az Új Nemzeti Kiválósági Program és az NKFIH Kooperatív Doktori Program 

ösztöndíjai támogatták.   
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MACSKA HEPADNAVÍRUS MAGYARORSZÁGI PREVALENCIÁJA 

 

Szilasi Anna1*, Dénes Lilla1, Balka Gyula1 

 

 

Először 2018-ban, Ausztráliában izoláltak hepadnavírust házi macska lymphoma eredetű 

szövetmintájából (domestic cat hepadnavirus, DCH), majd a későbbiekben Olaszországban is 

kimutatták a vírus jelenlétét. Filogenetikai vizsgálatok alapján a vírust az Orthohepadnavirus 

törzsbe sorolták. További kutatások kimutatták, hogy a vizsgált macskák között szignifikánsan 

magasabb a májdystrophia és a hepatocelluláris carcinoma előfordulási aránya, emellett 

gyakran előfordult társfertőzés macska immundeficiencia vírussal (FIV) is. Ez korrelációt 

mutat a human gyógyászatban ismert és elterjedt virus, a hepatitis B virus (HBV) 

tulajdonságaival.  

 

Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, a magyarországi macska populációban fellelhető-e a 

macskák hepadnavírusa, valamint, hogy a korábban publikált tanulmányok alapján 

megfigyelhető-e a vírussal fertőzött állatokban eltérés a májparaméterek terén, esetleg macska 

retrovírus okozta társfertőzés. A kutatásban részt vevő egyedeket nemtől, fajtától, kortól és 

betegségtől függetlenül választottuk, biztosítva így a minél szélesebb lefedettséget. Egyedüli 

kritériumként a vérlabor vizsgálat meglétét tekintettük. A mintákat az Állatorvostudományi 

Egyetem Kórélettani és Onkológiai Tanszékének Laboratóriuma biztosítja számunkra. 

 

Vizsgálatunk módszere a teljes, alvadásban EDTA-val gátolt vérből történő nukleinsav izolálást 

követő real-time polimeráz láncreakciós vizsgálat (real-time PCR). A pozitív minták adatait 

(nationale, kórtörténet, vérlabor eltérések) statisztikai elemzés alá vetjük, valamint a 

későbbiekben az izolált törzseket Sanger szekvenálással vizsgáljuk, a szekvenciákat pedig 

összevetjük a Génbankban található szekvenciákkal. Vizsgáljuk továbbá korábban már 

beállított end point PCR protokollal FIV és FeLV (macska leukaemia virus) jelenlétét a DCH-

pozitív mintákban. 

 

A kutatás eddigi fázisában 150 vérmintát vizsgáltunk meg, amiből 8 minta lett pozitív macska 

hepadnavírus jelenlétére. Ezek a minták FIV- és FeLV-negatívak. A kórtörténetben és vérlabor 

vizsgálati eredményben nem található májelváltozásra vagy májfunkciózavarra utaló lelet. A 

mintagyűjtés és feldolgozás folyamatos, a szekvenálást tavasszal tervezzük elvégezni. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik nélkül a kutatásom nem zajlana ilyen 

hatékonyan, így Schönhardt Kittinek és a KONK Labor munkatársainak. A kutatás az EFOP-

3.6.3-II-UK-2020 pályázat keretén belül valósul meg. 
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AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUS NAGY VARIABILITÁST MUTATÓ POLI C/G 

RÉGIÓINAK TANULMÁNYOZÁSA 

 

Tamás Vivien1,2*, Olasz Ferenc2, Mészáros István2, Zádori Zoltán2 

 

Az afrikai sertéspestis vírus (ASPV) egy burkos, ikozaéderes vírus, genomja 170-194 kb 

hosszú, kétszálú DNS, ami nagyjából 200 fehérjekódoló régiót tartalmaz. A genom variábilis 

régiói (38-47 és 13-16 kb) nagyrészt öt multigén családba (MGF-multigene family) sorolható 

fehérjéket kódolnak. Az ASPV bal oldali variábilis régiójában öt hosszú poli-citozin/guanin 

(hpC/G) régió található, amelyek közül három rendkívül variábilis C/G számot mutat (6-20 

C/G) a GenBankban található szekvenciák alapján. A három kérdéses szakasz egy-egy fehérjét 

kódoló génen belül található (MGF 110-14L, MGF 110-13L, G ACD 00350), mely fehérjék 

funkciója nem teljesen ismert. Poliguanin régiók esetén a DNS G-quadruplex (G4), policitozin 

régiók előfordulása esetén pedig I-motif szerkezetet alakíthat ki, amelyek a DNS megszokott 

kettős spiráljától eltérő, négyszálú térszerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ilyen 

hpC/G régiók eukariótákban ritkák, más vírusokban pedig szerepet játszanak a transzkripció, a 

transzláció és a replikáció szabályozásában. A régiók fennmaradása az ASPV genomban fontos 

funkcionális szerepet sejtet. A variabilitás oka jelenleg nem tisztázott, a szekvenálási ill. 

polimeráz-ejtette hibát sem zárhatjuk ki, de amennyiben a jelenség nem technikai-eredetű, úgy 

a variancia szerepet játszhat az ORF-ek expresszálódásában és/vagy a vírus replikációjában.  
 

Célunk az ASFV HU 2018 törzs 14K, 15K, és 20K régióiban a hpC/G szakaszok 

tanulmányozása szekvenálással; a legnagyobb variabilitást mutató 15K régió vizsgálata 

biokémiai és biofizikai módszerekkel; és a hpC/G régiók tanulmányozásán és a variabilitás 

okának felderítésén túl olyan PCR és szekvenálási módszerek fejlesztése, amelyek alkalmasak 

a hpC/G szakaszok egyértelmű szekvenciameghatározására.  
 

A G4 szerkezet kialakulását EMSA (electrophoretic mobility gel shift assay) módszerrel 

vizsgáltuk. A PCR módszer optimalizálása nagy pontosságú (HF) enzimekkel, GC- gazdag 

régiókra specializált enzimekkel, továbbá a ramp ráták módosításával történt. A reakció 

minőségének javítására különböző PCR enhanszereket és egy nukelotid analógot használtunk. 

A hpC/G régiók instabilitását kívántuk elérni lítium-klorid és ammónium-szulfát vegyületek 

alkalmazásával. A térszerkezet Sanger szekvenálásra gyakorolt hatását különféle restrikciós 

emésztésekkel vizsgáltuk. Magas olvadási hőmérsékletű primerek alkalmazásával a G4 

térszerkezetek felbomlását próbáltuk elősegíteni. 
 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy az ASPV 14K, 15K és 20K régióiban a hpC/G szakaszok 

valóban változékonyak, mivel ugyanannak a törzsnek (ASFV HU 2018) különböző izolátumai 

reprodukálhatóan más poli C/G hosszúságot mutatnak. Gélretardációs vizsgálatok azt mutatják, 

hogy a 15K régióban a 18 guanint tartalmazó hpC/G szakasz valóban eltérő szerkezetet 

(valószínűleg G4 szerkezetet) vesz fel különböző fémionok (Mg2+ és K+) jelenlétében. Jelenlegi 

eredményeink arra utalnak, hogy a hosszú hpC/G szakaszok szekvenálási nehézségeit nem csak 

az elsődleges szekvenciából adódó térszerkezeti okok, hanem a DNS modifikációja is 

befolyásolhatja. PCR enhanszerek és különböző enzimek használata nem enyhíti a hpC/G 

szakaszok szekvenálási nehézségeit.  
 

Tamás Vivien munkáját az Új Nemzeti Kiválósági Program és az NKFIH Kooperatív Doktori 

Program ösztöndíjai támogatták.  

mailto:tamas.vivien@atk.hu
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A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK SORÁN KIALAKULÓ 

IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA LOVAKBAN 

 

Fehér Orsolya Eszter*1, Forgách Petra2, Marosi András2, Piller Pálma1, Korbacska-Kutasi 

Orsolya1 

 

A Nyugat-nílusi vírus (NyNV), egy zoonotikus arbovírus, amely a Flaviviridae család, azon 

belül a Flavivirus nemzetség tagja. A NyNV mellett egyéb flavivírusok is bizonyítottan jelen 

vannak Magyarország földrajzi régiójában, amelyek közül az Usutu vírus együttesen a NyNV-

sal a Japán Encephalitis Víruskomplex (JEV) tagja. A NyNV főleg madarakban, lovakban és 

emberekben okoz idegrendszeri megbetegedést, fajonként eltérő gyakorisággal. 

Magyarországon 2016-ban jelentős számú megbetegedést okozó járvány alakult ki, majd a 

2018-as évben hazánkban tapasztalt rekordszámú humán és ló megbetegedéssel párhuzamosan 

Európa eddig nem fertőzött területein is endémiássá vált a NyNV. Az elmúlt években tapasztalt 

jelentős számú fertőzés mellett kulcsfontosságúvá vált a védekezés, azonban a vakcinázás során 

figyelemmel kell lenni a korábbi látens, illetve tünetekkel járó fertőződésekből eredő 

immunitásra és a flavivírusokon belül, legfőképpen a JEV komplex tagjai között kialakuló 

keresztreakciók hatására is. 

 

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a szakirodalomban feltételezett flavivirusokra 

is jellemző hosszú távú immunitás jellemző-e a lovakban a NyNV-sal történt természetes 

fertőződés után. Ezen kívül azt is vizsgáltuk, hogy van-e a NyNV-sal fertőzött lovakban 

ellenanyag Usutu- illetve Kullancsencephalitis vírussal szemben is. Országos szinten összesen 

21 heveny idegrendszeri tünetet mutató ló került be a kutatásba, amelyek 2008 és 2019 között, 

a hatóságilag végzett IgM ELISA teszt során NyNV-ra pozitívak lettek, így a betegség 

megállapításra került. Tanulmányunk során a mintákat először NyNV IgG ELISA tesztnek 

vetettük alá, majd vírusneutralizációs (VN) vizsgálatokban mértünk pontos titer értékeket a 

NyNV mellett a Flavivírusok közé tartozó Usutu és Kullancsencephalitis vírus ellen is.  

 

Egyetlen ló esetében lett negatív az ELISA teszt eredménye, és tekintettel arra, hogy az IgG 

ELISA teszt összellenanyag-szintet szemléltet, a negatív lovat nem vizsgáltuk tovább. Az 

előzetes IgG ELISA tesztre pozitív 20 ló közül mind pozitív titert mutatott a vírusneutralizáció 

során is. A NyNV VN titer értékek 1:45 és 1:1024 között változtak. Az esetek nagyobb részében 

1:128 és 1:724 titereket mértünk, ezen titer értékek 20-20 %-ban fordultak elő. Vizsgálataink 

során a Kullancsencephalitis vírusra nézve egy ló esetében mértünk pozitív, 1:23 titert, míg az 

Usutu vírusra végzett VN vizsgálatok során több mintánál is alacsony pozitív 1:2 és 1:4 titer 

eredményeket kaptunk. Ezekben az esetekben feltételezzük a NyNV okozta megbetegedést 

követő, flavivírusokra jellemző keresztreakció kialukálását, ugyanis minden esetben jelentősen 

magasabb NyNV titer értékeket mérhettünk.  

Eredményeinkből levont következtetéseink szerint elmondhatjuk, hogy a bizonyítottan NyNV 

okozta idegrendszeri megbetegedésen átesett lovak tartós immunitással rendelkeznek, de 

további vizsgálatok szükségesek az immunitás hosszának pontosabb megállapítására. 

 

Köszönetünket fejezzük ki a Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottságnak (NKB), az EFOP-

3.6.3-UK-2020 (kutatásfejlesztés) kutatási pályázatnak és az Állatorvostudományi Egyetem 

Doktori Iskolájának (ÁTE ÁODI) a kutatásokhoz nyújtott támogatásaikért.  
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A VELESZÜLETETT IMMUNVÁLASZ MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁSA AZ ÁLLATOK 

DAGANATAIRA 

 

Gulyás Dominik1*, Mészáros László1, Lőrincz Márta1, Jankovics István2, Kovács Gábor3, 

Dénes Béla4 

 

A daganatos megbetegedések világszerte az egyik leggyakoribb halálokot jelentik. A 

hagyományos terápiák mellett az utóbbi években gyors fejlődésnek induló immunterápiás 

eljárások ígéretes eredményeket értek el a daganatok elleni küzdelemben. Az immunrendszer 

stimulálásának egy új eszköze az in situ vakcinázás, vagyis az immunválaszt erősítő ágensek 

bejuttatása injektábilis formában a tumor mikrokörnyezetébe, minek hatására lokális, majd 

szisztémás daganat elleni immunválasz alakul ki. 

 

Célunk az in situ vakcinázás tumorra gyakorolt hatásának tanulmányozása volt egér modellen, 

egér húgyhólyag carcinoma sejtvonalon. Ilyen jellegű sikeres kezelésről eddig még nem 

számoltak be a szakirodalomban. 

 

A kísérlet során minden egér (csoportonként 10-10 db C57BL6 egér) bal combjába 1x107 számú 

élő sejtet implantáltunk bőr alá. Amint a tumor mérete elérte a 0,5-0,8 cm-t megkezdtük a 

kezelést, az egerek intratumorális oltásával. Kezelésként kétféle Toll-like receptor (TLR) 

ligandum molekula (metilálatlan CpG – citozinban és guaninban gazdag motívum és LPS – 

lipopoliszacharid) hatását vizsgáltuk, monoklonális anti-OX40 ellenanyaggal kombinálva. A 

kezeléseket három alkalommal ismételtük 50 µg CpG + 5 µg anti-OX40, illetve 500 ng LPS + 

5 µg anti-OX40 keverékkel, a kontroll csoport egerei nem részesültek kezelésben. Az elhullott 

egereket a túlélési idő feljegyzése mellett további kórbonctani és kórszövettani vizsgálatnak 

vetettük alá. 

A megfigyelési időszak 60. napjáig a kontroll és az LPS+anti-OX40-el kezelt csoportból 

minden állat elhullott, azonban a CpG+anti-OX40 kezelést kapott csoportból öt állat életben 

maradt. A CpG+anti-OX40-el kezelt csoport túlélési idejének medián értéke (60 nap) 

szignifikánsan magasabb volt a kontroll csoporthoz (35 nap, p<0,0053) és az LPS+anti-OX40-

el kezelt csoporthoz (32 nap, p=0,0018) viszonyítva. Az LPS+anti-OX40-el kezelt csoport és a 

kontroll csoport eredményei között nem találtunk szignifikáns eltérést. A CpG+anti-OX40-el 

kezelt csoport túlélő egereinek megfigyelését folytattuk. A tumor implantációt követő 79. nap 

és 357. nap között a további öt egér is elhullott, illetve kiirtásra került rossz általános állapot 

miatt, ezekben az egerekben tumoros elváltozást nem találtunk. 

 

Az LPS+anti-OX40-el történő kezelés nem eredményezett szignifikáns élettartam növekedést. 

Azonban a CpG és az anti-OX40 kombinációja kifejezett tumorellenes aktivitást mutatott a 

kontroll csoporthoz képest, mely eredmény további kutatások alapjául szolgálhat.  

 

Szeretnék köszönetet mondani dr. Glávits Róbertnek és Gáspárné Stoll Annamáriának, akik 

nagyban hozzájárultak a kísérlet kivitelezéséhez és kiértékeléséhez. A kutatást az EFOP-3.6.3.-

VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében az Állatorvostudományi Egyetem 

támogatta (Az Új kutatás egyedi sorszáma: EFOP-3.6.3-UK-2020-4). 


