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A Regumate a következő  
lehetőségeket nyújtja 
Önnek:

 1. Tervezhető a süldők   
  ivarzása
 2. Növeli a sikeresen    
  tenyésztésbe állított   
  süldők %-át
 3. Javítja a szaporodás-  
  biológiai managementet

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez mellékelt 

használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! 

Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja
1139 Budapest, Teve u. 1/A-C. ● Telefon: +36 1/456-3090 ● Fax: +36 1/456-3099

www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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21. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 
2015. szeptember 21‐22. 

Hotel Visegrád**** 
 

PROGRAM 
 
 

HÉTFŐ 
2015. szeptember 21. 

 
Szaporodásbiológiai távoktatás, 
A szaporodásbiológia tudományos és egészségügyi alapjai 

„A szaporodásbiológia  tudományos és egészségügyi alapjai”: egy online szaporodásbiológiai kurzus, 
amelyet  a  kurzus  társszerzői mutatnak  be  számunkra.  A  legújabb  kutatási  eredményeken  alapuló 
anyag  (a  kiváló minőségű  és  funkcionálisan  is  könnyen  értelmezhető  ábrákkal  kiegészítve)  Senger 
professzor világszerte, az egyetemi oktatásban használt Pathways to Pregnancy and Parturition (3rd 
Edition) könyvéből származik. A szerzők sikeresen helyezik a tudásanyagot egy olyan,  instrukciókkal 
ellátott  keretbe,  ami  az  anyag  elsajátítását  megkönnyíti,  sőt  a  szimulált  vizsga  segítségével  a 
felkészültség  könnyen  ellenőrizhető  is.  A  módszer,  ill.  a  logikusan  szerkesztett  és  rendszerezett 
tartalom  (ami  flexibilisen  változtatható)  alkalmas  lehet  graduális,  posztgraduális  ill.  továbbképzési 
feladatok kiszolgálására is. A rendszer általános bemutatását követően az online szaporodásbiológiai 
kurzus  főbb  elemei  (szinte  teljes  képanyaggal)  kerülnek majd bemutatásra:  a hímek  és  nőstények 
funkcionális anatómiája (szervek, szövetek); a szaporodás endokrin és neuro‐endokrin szabályozása, 
a szaporodással kapcsolatos viselkedés szabályozása, a vemhesülés, vemhesség, ellés, és a modern 
asszisztált reprodukciós technológia (ART) alapjai. Az egész napos program terveink szerint interaktív 
lesz, amelynek során az előadókkal a közvetlen, azonnali kommunikációra is lehetőség lesz. 

 
KEDD 
2015. szeptember 22. 

 
Szarvasmarha szaporodásbiológia napi gyakorlata 
Humán szaporodásbiológia és egzotikus állatok szaporodásbiológiája 
A sertésstratégia szaporodásbiológiai vonatkozásai 
Phd hallgatók aktuális kutatásai 
Poszterek 

 
Kedden a korábbi években megszokott  felépítésben, de ha  lehet, még gyakorlatiasabb szemlélettel 
ismerhetjük meg a szaporodásbiológia aktuális kérdéseit. A „Szarvasmarha szaporodásbiológia napi 
gyakorlata”  szekcióban  gyakorló  állatorvos  kollégáink  osztják  meg  személyes  tapasztalataikat  a 
mindennapok kihívásairól. A szekciót közös gondolkodás, vitaébresztő beszélgetés zárja. Ezt követően 
ízelítőt  kaphatunk  a  Humán  asszisztált  reprodukció  hazai  gyakorlatáról  és  az  Orrszarvúakban 
alkalmazott asszisztált reprodukciós eljárásokról. A kávészünet után átfogó tájékoztatást hallhatunk a 
Sertésstratégia  szaporodásbiológiai  vonatkozásairól, majd  a nap  végén  a hazai  szaporodásbiológiai 
műhelyekben folyó munkáról kapunk színes körképet. 
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2015. szeptember 21. hétfő 
 
09.00‐11.00  Szaporodásbiológiai távoktatás I. 

Phil Senger, President & Angela Oki, Vice President 
Current Conceptions Inc, USA 

 
11.00‐11.30   Kávészünet 
 
11.30‐13.00   Szaporodásbiológiai távoktatás II. 

Phil Senger, President & Angela Oki, Vice President 
Current Conceptions Inc, USA 

 
13.00‐14.30   Ebéd 

 
14.30‐16.00   A szaporodásbiológia tudományos és egészségügyi alapjai I. 

Phil Senger, President & Angela Oki, Vice President 
Current Conceptions Inc, USA 

 
16.00‐16.30   Kávészünet 
 
16.30‐17.30   A szaporodásbiológia tudományos és egészségügyi alapjai II. 

Phil Senger, President & Angela Oki, Vice President 
Current Conceptions Inc, USA 

 
17.30     A Szaporodásbiológiai Társaság közgyűlése 
 
19.00     Vacsora 
 
 
2015. szeptember 22. kedd 
 

Szarvasmarha szaporodásbiológia napi gyakorlata 
Moderátor: Dr. Gábor György 
 
09.00‐09.20   Hölgyválasz, avagy a bábelőadás tanulságai… 
  Szarvasmarha telepi szaporodásbiológia tágra nyitott szemmel 

Dr. Varga Tamás, szolgáltató állatorvos 
 
09.20‐09.40   Kihívások és tanulságok ‐ érdekes esetek a Csípőtelki Tehenészet elmúlt 

három évéből 
Dr. Kátai Levente, állatorvos 
Bóly Zrt. 
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09.40‐10.00   A kettős vemhességi sárgatest és az ikervemhesség megállapíthatósága a 
progeszteron és a vemhességi fehérjék meghatározásával a szarvasmarha 
vemhesség első trimeszterében 
Dr. Szelényi Zoltán 
Szent István Egyetem Állatorvos‐tudományi Kar, Haszonállat‐gyógyászati 
Tanszék és Klinika, MTA‐SZIE Nagyállatklinikai kutatócsoport, Üllő 

 
10.00‐10.10   Diszkusszió 
 
 

Humán szaporodásbiológia és egzotikus állatok szaporodásbiológiája 
Moderátor: Dr. Cseh Sándor 
 
10.10‐10.30   A human asszisztált reprodukció aktuális kérdései 

Dr. Konc János, intézetvezető főorvos 
Szent János Kórház Budai Meddőségi és IVF Központ 

 
10.30‐10.50   Orrszarvúak végveszélyben – asszisztált reprodukciós eljárások a fajok 

megmentésének szolgálatában 
Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat‐ és Növénykert főállatorvosa 

 
10.50‐11.10   Kávészünet 
 
A sertésstratégia szaporodásbiológiai vonatkozásai 
Moderátor: Dr. Rátky József 
 
11.10‐11.30   A sertéságazat aktuális kérdései 

Dr. Feldmann Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

 
11.30‐11.50   A PRRS mentesítés helyzete és céljai 

Dr. Molnár Tamás, c. egyetemi docens, a PRRS mentesítési bizottság tagja 
  

11.50‐12.10   A sertésstratégiaval kapcsolatos kutatások jelenlegi helyzete 
Dr. Rátky József, az ÁTHK igazgatója 
Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom 

 
12.10‐12.30   Regumate: Kiváló tenyésztés‐technológiai eszköz! 

Dr. Hankó Faragó Emese, Szakmai és Termék Manager Gazdasági 
haszonállatok üzletág 
MSD Animal Health 
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Phd hallgatók aktuális kutatásai 
Moderátor: Dr. Bodó Szilárd 
 
12.30‐12.40   Mikotoxinok hatása a hím állatok szaporodási folyamataira 

Dr. Tornyos Gábor 
Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar 

 
12.40‐12.50   Mikotoxinok hatása a korai embriók in vitro fejlődésére 

Somoskői Bence 
Szent István Egyetem Állatorvos‐tudományi Kar, Szülészeti és 
Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, Budapest 

 
12.50‐13.00   A mélyhűtött gúnárondó használata a tenyésztői gyakorlatban 

Váradi Éva 
Haszonállat‐génmegőrzési Központ, Gödöllő 

 
13.00‐13.10   A fiatalkori hőkezelés hatásának vizsgálata madár ősivarsejt tenyészetekben 

Lázár Bence 
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő 

 
13.10‐13.20   Géntechnológiai módosítás hatása a nyúl sperma minőségére 

Kerekes Andrea 
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő 

 
13.20‐13.30   Spermiumkromatin‐rendellenességek értékelése Cellular Symphony 

programmal – a sejtanalitika művészete 
Dr. Nagy Szabolcs Tamás 
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani 
Tanszék, Keszthely 

 
13.30‐13.45   Diszkusszió 
 

Poszterek 
 
1.  Győri Zs., Balogh P., Huzsvai L., Novotniné Dankó G.: Különböző koncentrációban 

itatott tejpótló tápszer hatása a malacok növekedésére, az elhullásra, az 
alomkiegyenlítettségre és a koca hátszalonna vastagság változásra a fiaztatóban 

2.  Fábián R., Kanizsai B., Frank K., Bordán J., Kovács A., Egerszegi I, Oláh J., Stéger V., Bodó 
Sz.: Szarvatlan gidák ivarának  meghatározása PCR segítségével. 

3.  Kakasi B., Nagy Sz: Spermiumok automatizált citogenetikai értékelése Vybrant Green 
festéssel. 

4.  Debnár V., Bodó Sz: Üregi nyúl sperma szállítási körülményeinek vizsgálata mélyhűtés 
számára. 

 
13.45     Ebéd 
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WORKSHOP I: 
ELEMENTS OF INSTRUCTIONAL DESIGN FOR ONLINE DELIVERY RESEARCH AND 
“TEST DRIVE” RESULTS AND THE DESIGN OF TESTS/EXAMINATIONS 
P. L. Senger, PhD‐ Affiliate Professor; Angela C. Oki, PhD‐ Affiliate Instructor 
Department of Anatomy, Physiology and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, 
Auburn University 
 
Multimedia  technology,  delivered  online,  can  be  a  valuable  tool  to  inform  and  educate 
people about  important concepts  in reproductive science. To be effective, the  instructional 
design must be based on sound educational and pedagogical principles supported by data 
from controlled experiments. To this end, and with the support of the U.S. Department of 
Education,  an  instructional  design was  developed.  It  consists  of  highly  animated,precisely 
narratedcontent describing the anatomy and regulation of reproductive processes. The goal 
was to establish best practices for online delivery of a course in animal reproduction science. 
 
The specific objectives of this workshop are as follows: 
 

 to describe some of the most important principles of multimedia instructional design 

 to identify how these principles can be put into practice 

 todemonstrate some research outcomes that support the power of multimedia delivery. 

 to describe research outcomes involving over 1500 undergraduate students in six large U.S. 
universities 

 to describe outcomes resulting from beta tests and “test drives” with content units designed to 
educate undergraduate and veterinary students in reproductive science 
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WORKSHOP I: 
AZ ONLINE OKTATÁS ALAPVETŐ ESZKÖZEI, AZ ELSŐ TESZT‐IDŐSZAK EREDMÉNYEI, 
VALAMINT A VIZSGÁZTATÁS LEHETŐSÉGEI 
P. L. Senger, PhD‐ Affiliate Professor; Angela C. Oki, PhD‐ Affiliate Instructor 
Department of Anatomy, Physiology and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, 
Auburn University 
 
A  multimédiás  anyagok  online  elérhetővé  tétele  igen  értékes  eszköz  lehet  a 
szaporodásbiológiai  tudományok  elméleti  ismereteinek  oktatásában  és  a  tudományos 
ismeretterjesztésben.  Ahhoz,  hogy  mindez  megfelelően  hatékony  legyen,  az  alkalmazott 
oktatási módszernek megbízható, stabil képzési és pedagógiai alapelveken kell nyugodnia. A 
tananyag képzésre való alkalmasságát kontrollált vizsgálatokkal  is alá kell  támasztanunk. A 
fenti  célok megvalósítása érdekében, és az előbb  ismertetett elveket követve, az amerikai 
oktatási minisztérium segítségével fejlesztettük ki a bemutatásra szánt oktatási anyagot. Az 
online  anyagban  rengeteg  animáció  segítségével,  részletes  magyarázatokkal  kísérve 
mutatjuk be a szaporodásbiológiai  folyamatok anatómiai hátterét és szabályozását. Célunk 
egy  gyakorlatban  jól  alkalmazható  online  kurzus‐rendszer  kialakítása  volt  az  állat‐
szaporodásbiológia témában. 
 
A workshop specifikus témái a következők: 
 

 a multimédiás oktatási anyagok összeállításnak irányelvei 

 a fent említett irányelvek átültetése a gyakorlatba 

 az online oktatási rendszerek eredményességét alátámasztó kutatási eredmények 
bemutatása  

 gyakorlati eredmények 6 nagy amerikai egyetemen 1500 egyetemi hallgató bevonásával 
végzett oktatásról 

 a béta tesztek és a teszt időszak eredményességének áttekintése egy szaporodásbiológiai 
témájú oktatási egység esetén, melyet egyetemi és állatorvostan hallgatók számára 
fejlesztettünk ki. 
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WORKSHOP II: 
LIVE DEMONSTRATIONS OF “REPRODUCTIVE SCIENCE AND HEALTH” ONLINE 
P. L. Senger, PhD‐ Affiliate Professor; Angela C. Oki, PhD‐ Affiliate Instructor 
Department of Anatomy, Physiology and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, 
Auburn University 
 
An online  reproductive physiology  course entitled  “Reproductive  Science  and Health” has 
been recently launched by the College of Veterinary Medicine at Auburn University. This is a 
three  credit  junior/senior  level  course  consisting of 16  content units. The  course  is highly 
visual,  animated  and  consists  of  narrations  that  are  carefully  synchronized  with  the 
animations. Each content unit consists of 2‐3 modules of 10  to 15 minutes duration. Each 
module is followed by a practice quiz so that students can gauge their understanding as they 
proceed through the material. 
 
The specific objectives of this workshop will be to: 
 

 describe and view the elements of the delivery platform and the computer hardware 
requirements 

 demonstrate various components of the instructional design 

 demonstrate practice quiz engagement 

 describe exam items that will determine a student’s performance (grade in the course) 

 describe costs of production   

 describe enrollment options 

 describe the elements of the platform that enable ongoing research on student 
navigational behavior to be conducted 

 
 
Key References 
Oki AC, Berardinelli JG, Clapper JA, Poole DH, Senger PL. 2014. Enhancing the learning 
experience of students in reproductive science with multimedia platforms. Clinical 
Theriogenology 6(Suppl. 3):147‐153. 
 
Oki AC, Senger PL, Bartol FF.  2015. Multimedia and global communication of scientific 
concepts: An example using animal reproduction.  Animal Frontiers.  5 (3). doi: 
10.2527/af.2015‐0034.  
 
Senger PL, Oki AC, Trevisan MS, McLean DJ. 2012. Exploiting multimedia in reproductive 
science education: research findings. Reproduction in Domestic Animals 47(Suppl. 4):38‐45. 
 
Trevisan MS, Oki AC, Senger PL. 2010.  An exploratory study of the effects of time 
compressed animation delivery multimedia technology on student learning in reproductive 
physiology. Journal of Science Education and Technology 19:293‐302. 
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WORKSHOP II: 
A „SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TUDOMÁNYOS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPJAI” ONLINE 
KURZUS BEMUTATÁSA 
P. L. Senger, PhD‐ Affiliate Professor; Angela C. Oki, PhD‐ Affiliate Instructor 
Department of Anatomy, Physiology and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, 
Auburn University 
 
Az online szaporodásbiológiai kurzus, melynek címe a „Szaporodásbiológiai  tudományos és 
egészségügyi alapjai”  jelenleg  is elérhető az Auburn Egyetem Állatorvosi Karán.  Jelenleg 3 
kredites junior/szenior szintű kurzus, amely 16 fejezetből áll. A tananyag kifejezetten vizuális 
alapú,  animált  és  a  képi  anyagokhoz  nagyon  pontosan  illeszkedő  narrációkkal  ellátott. 
Minden  fejezet  2‐3  alfejezetből  áll, melyek  egyenként  10‐15  percet  ölelnek  fel. Minden 
alfejezetet végén rövid összefoglaló kérdések következnek, melyek segítségével a hallgatók 
tesztelhetik a megszerzett tudásukat. 
 
A workshop specifikus témái a következők: 
 

 az online platform leírása és áttekintése, valamint a szükséges számítástechnikai 
felszerelések 

 a képzési rendszer összetevői és elrendezése 

 az összefoglaló kérdések rendszere 

 a vizsgáztatási rendszer összetevői, melyek felmérik a hallgató tudás‐szintjét  

 a rendszer összeállításának költségei 

 a kurzus felvételének menete 

 a kurzus felületének bemutatása, mely alkalmas arra, hogy folyamatosan a háttérben 
futva elemezze a hallgatók aktivitását és mozgását a különböző egységekben 

 
Irodalomjegyzék 
Oki AC, Berardinelli JG, Clapper JA, Poole DH, Senger PL. 2014. Enhancing the learning 
experience of students in reproductive science with multimedia platforms. Clinical 
Theriogenology 6(Suppl. 3):147‐153. 
 
Oki AC, Senger PL, Bartol FF.  2015. Multimedia and global communication of scientific 
concepts: An example using animal reproduction.  Animal Frontiers.  5 (3). doi: 
10.2527/af.2015‐0034.  
 
Senger PL, Oki AC, Trevisan MS, McLean DJ. 2012. Exploiting multimedia in reproductive 
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HÖLGYVÁLASZ, AVAGY A BÁBELŐADÁS TANULSÁGAI… 
SZARVASMARHA TELEPI SZAPORODÁSBIOLÓGIA TÁGRA NYITOTT SZEMMEL 
Varga Tamás, szolgáltató állatorvos 
 
Előadásom  alapvető  célja,  hogy  a  szarvasmarha  telepi  szaporodásbiológiai munkát  és  az 
általános  állategészségügyi,  tartási,  takarmányozási,  tenyésztési  feladatokat  és  azok 
problémáit összekapcsoljam és egy egészként kezeljem, úgy, hogy a  tehenek  vizsgálata és 
reakcióik alapján tervezzük meg a telep képességeihez és lehetőségeihez igazított stratégiát. 
Az  alap  szaporodásbiológiai  vizsgálati  rend  az  elletői  (MBV,  vizelet,  BCS,  tőgy,  lábvég), 
involúciós  (hetente 6‐30nap ellés után),  ciklusdiagnosztikai  (60. pp. nap –  termékenyítésig 
hetente) és vemhességi (termékenyítés utáni 30., 70., 220. nap) vizsgálatokból tevődik össze, 
ami  során  adatokat  gyűjtünk  a  tehén  állapotáról,  kezelésekre  adott  reakcióiról  továbbá  a 
szükséges  kezeléseket  is  elvégezzük.  A  rendszer  lényege,  hogy  nincsenek  vakon  elvégzett 
beavatkozások,  minden  tehén  a  mindenkori  állapotának  megfelelő  kezelést  kapja,  vagy 
kezelés nélküli vizsgálaton esik át, valamint a kezelés hatása  is ellenőrizve és dokumentálva 
van.  Az  így  kapott  adatokat  aztán  elemezzük  és  összevetjük  a  termelés  más  elemeiből 
(takarmányozás: TMR recept, beltartalom, szerkezet, szárazanyag felvétel; tejtermelés: fejési 
átlag,  laktációs csúcs  ideje, mennyisége,  tejzsír,  ‐fehérje,  ‐karbamid; állategészségügy: BCS, 
lábvég,  tőgy, anyagforgalmi‐,  fertőző betegségek) kapott  információkkal, aztán az elérhető 
eszközök  és  lehetőségek  alapján  kíséreljük meg  a  probléma megoldását,  vagy  a  kedvező 
állapot fenntartását.  
 
A  hetente  ismétlődő  szaporodásbiológiai  vizsgálatok  célja  mindig  a  tehén  ciklusának  az 
ellenőrzése, illetve a rendellenességek felismerése, így a kóros állapotok (folliculus és lutein 
cysták, aciklia, üreges sárgatest, anovuláció) diagnosztizálása és kezelése is lehetséges, de jól 
elkülöníthetőek  a  technológiai hibáktól  (ivarzásmegfigyelés,  kezelési hiányosságok,  terápia 
rezisztencia).  
 
További  lehetőség  a  termékenyítés  utáni  ciklusdiagnosztika,  ami  a  tehén  ciklusának 
termékenyítés utáni 7., 20., 30. nap körüli ellenőrzésén alapul. A 7. napon sárgatesttel nem 
rendelkező  egyedek  biztosan  üresek,  a  20.  napon  sárgatesttel  rendelkező  egyedek  nagy 
valószínűséggel  vemhesek,  ami  ezek  közül  a  30.  napon  üresnek  bizonyul,  ott  feltehetően 
embrionális  veszteség  az  eredménytelenség  oka  és  nem  az  ivarzás  megfigyelés 
bizonytalansága.  Ezen  vizsgálatok  eredménye  esetenként  az  alkalmazott  szinkronizációs 
protokolok, termékenyítési szokások módosítását is szükségessé teszi.  
A  következőkben néhány  a  teheneket  érintő  (sperma minősége,  kezelése  körüli  gondokat 
nem  érintem)  gyakorlati  probléma  diagnosztizálásához  és  megoldásához  szeretnék 
összefoglalót nyújtani: 
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Állományszintű energiahiány 

 Szaporodásbiológiai jelek: késő ciklusba lendülés, nincsenek sárgatestek, anoestrusos, 
(cysztás?) tehenek száma növekszik, első termékenyítések vemhesülési aránya romlik 

 Állategészségügyi jelek: kondícióromlás, ketózis, OHV, talpfekély gyakoribbá válik, 
involúció elhúzódik 

 Tejtermelés: fejési átlag, (fehérje) esik, laktáció eleji tejzsír nő, karbamid nő vagy csökken 

 Megoldás mindenképpen a takarmányozás felülvizsgálata (sza, sza felvétel, beltartalom, 
szerkezet) és javítása.  

Termékenyítés időpontja nem megfelelő 

 Az ivarzók nem körültekintő kiválogatása a termékenyítési index növekedését 
eredményezi. Ha sárgatest fázisban termékenyítenek, pusztán az ivarzási nyálka megléte 
alapján, erre a rendszertelennek tűnő visszaivarzások és a vemhességvizsgálatkor nem az 
adminisztráltnak megfelelő korú utódok hívják fel a figyelmet. Megoldás a petefészek 
vizsgálata termékenyítéskor, esetleg progeszteronszint mérés. 

 A termékenyítéshez képest késő vagy azt megelőző ovuláció a fertilis ivarsejtek 
találkozásának elmaradását okozhatja. Erre utalhat a rendszertelen visszaivarzás, a 
termékenyítéskor már ovulált vagy bevérzett egyedek gyakorisága, a véres nyálka több 
nappal későbbi megjelenése, az ivarzási tünetek elhúzódása.  

 
Vemhességvizsgálatkor az üres tehenek aránya növekszik  
1) A vemhesség elmaradásának az oka lehet a ciklusos ivarzás elmulasztása, ezt a helyzetet 

az ivarzás megfigyelés javításával (aktivitásmérő, krétázás, matrica, premizálás), a 
preovulációs tüszővel és sárgatesttel egyidejűleg rendelkező üres tehenek pgf kezelésével 
lehet javítani. 

2) Az embrionális mortalitás szintén ezt az állapotot eredményezi, ennek jelei lehetnek még 
a ultrahangos vizsgálatkor látható elhalt embrió, kevés és/vagy zavaros magzatvíz, 
szívverés hiánya.  
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KIHÍVÁSOK ÉS TANULSÁGOK – 
ÉRDEKES ESETEK A CSÍPŐTELKI TEHENÉSZET ELMÚLT HÁROM ÉVÉBŐL  
Dr. Kátai Levente, állatorvos 
 
Az  új  technológiájú  szarvasmarhatelep  beüzemelése  óta  eltelt  időszakbana  szerző  a 
következőket emeli ki, melyek szakmai érdeklődésre  tarthatnak számot,  illetve segíthetnek 
sikeresebben kezelni más, hazai állományokbanis jelentkező szaporodásbiológiai problémát. 
A farok‐krétázás bevezetése ugrásszerűen növelte az ivarzás‐megfigyelésünk hatékonyságát, 
így az a szaporodás‐biológiai gondozási  rendszerünk megbízható motorjává vált. Több más 
paraméter mellett,  ezt  jelzi  a  két  termékenyítés  közt  eltelt  napok  számának  jelentős  is 
csökkenése (2009‐2010‐2011. években: 30,96 – 31,52 – 31,43 nap; 2012‐2013‐2014: 25,26 – 
23,96 – 24,09 nap) és az a tény, hogy a két ellés közti időt12 hónap alatt sikerült 432 napról 
408 napra csökkenteni. 
 
Állományunk  2013.  október  és  2014.  január  között  esett  át  –  szerológiai  vizsgálatokkal 
igazolhatóan  ‐ Schmallenberg vírus‐fertőzésen. A fenti  időszakban ugrásszerűen megnőtt a 
korai  ultrahang‐vizsgálat  alkalmával  vemhesnek  talált  tehenek  (termékenyíthető) 
visszaivarzása:  szeptemberben  9,  október‐január:  17‐11‐19‐12,  februárban  6  eset.  A 
vehemvesztés  októberben  és  novemberben  jelentősen meghaladta  a  2012‐ben  tapasztalt 
szintet  (17 vs.5,  illetve 11 vs. 6); ezt az 50‐110 napja termékenyített, korábban vemhesnek 
talált  egyedek  visszaivarzása  okozta.  A  szabályos  időre  visszaivarzók  és  a  késői  embrió‐
elhalások aránya megegyezett a 2012. évben tapasztaltakkal. Decemberben megemelkedett 
a 110‐160 napra visszaivarzott tehenek száma (5/19), majd január folyamán már jellemzően 
a 90‐160 napra visszaivarzó  tehenek adták a vehemvesztések nagyját  (7/12). Februárban a 
magzat‐elhalások  száma  csökkent,  többségét ekkor  is a 90‐160 napra visszaivarzó  tehenek 
adták (6/8). 
 
2014. október – november folyamán, az Egyesült Államokban megismert, új termékenyítési 
technikát  sajátítottunk el és  kezdtünk alkalmazni. Ennek  lényege, hogy a  spermát 50‐50% 
arányban,a  méhszarvakba  deponáljuk.  A  képzést  követő  időszakban  mindkét 
inszeminátorunk  jobb  eredményeket  produkált,  spermaindexük  a  megelőző  másfél  éves 
teljesítményükhöz képest mintegy 0,65, illetve 0,62 javulást mutatott. 
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A  KETTŐS  VEMHESSÉGI  SÁRGATEST  ÉS  AZ  IKERVEMHESSÉG  MEGÁLLAPÍTHATÓSÁGA  A 
PROGESZTERON  ÉS  A  VEMHESSÉGI  FEHÉRJÉK  MEGHATÁROZÁSÁVALA  SZARVASMARHA 
VEMHESSÉG ELSŐ TRIMESZTERÉBEN 
Szelényi Zoltán1,2, Répási Atilla1,2, NoelitaMelo de Sousa3, Jean Francois Beckers3, 
Szenci Ottó1,2 
1SZIE‐ÁOTK, Haszonállat‐gyógyászati Tanszék és Klinika 
2MTA‐SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport 
3University of Liege, Faculty of Veterinary Medicine, Fundamental and Applied Research for 
Animals & Health (FARAH), Laboratory of Animal Endocrinology and Reproduction, Liege, 
Belgium 
 
A  progeszteron  (P4)  és  a  szarvasmarha  vemhességspecifikus  fehérjéinek  (bPAG‐1) 
koncentrációja  a  vemhesség  alatt  függ  a  sárgatestek  és  a  magzatok  számától.  Ennek  a 
vizsgálatnak  a  célja  az  volt,  hogy  meghatározzuk  és  értékeljük  a  P4  és  a  bPAG‐1 
koncentrációkat  egy  és  két  sárgatesttel  rendelkező,  valamint  egyes,  ill.  ikervemhességek 
esetében a vemhesség első négy hónapjában. Feltételeztük, hogy a sárgatestek, ill. a magzat 
számának hatása  van  a progeszteron‐,  valamint  a  vemhességi  fehérje  koncentrációkra. Az 
irodalmi  adatok  alapján  továbbá  kísérletet  tettünk  klinikailag  alkalmazható  határérték 
felállítására az ikervemhességek előrejelzése céljából. Kísérletünkbe 84 vemhes Holstein‐fríz 
tehenet vontunk. Vérmintákat gyűjtöttünk a következő  időpontokban: a vemhesség 29.‐42. 
napja  (1.  időpont), a vemhesség 57.‐70. napja  (2.  időpont), a vemhesség 85.‐98. napja  (3. 
időpont), a vemhesség 113.‐126. napja között (4. időpont). Az említett vizsgálati alkalmakkor 
transzrektális ultrahangvizsgálatot végeztünk, továbbá a szérummintákból meghatároztuk a 
bPAG‐1  és  a  P4  koncentrációkat. A  szérumminták  P4  koncentrációinak  értékelésekor  a  2. 
időpontban  statisztikailag  szignifikáns  különbséget  kaptunk  az  egy  és  a  két  sárgatesttel 
rendelkező  csoportot  összehasonlítva,  de  klinikai  elkülönítésre  alkalmas  határértéket  nem 
tudtunk  felállítani. A szérum bPAG‐1 koncentrációkat vizsgálva egyes‐,  ill.  ikervemhességek 
esetében  a  megállapított  határértékek  esetében  szignifikáns  koncentrációkülönbségeket 
minden mérési  időpontban,  a  2.,  3.  és  4.  időpontokban  erősen  szignifikáns  különbséget 
kaptunk. A 3. és a 4.  időpontban a görbe alatti  terület mérésével  klinikailag alkalmazható 
határértéket állapítottunk meg, amelynek azonban érzékenysége egyik időpontban sem volt 
50 % feletti, specificitása viszont megfelelő volt. Eredményeink alapján az  ikervemhességek 
elkülönítése a vemhesség 85. napja előtt nem  javasolt a vemhességi fehérjék mérésével és 
további  vizsgálatok  szükségesek  egy  még  jobb  érzékenységű  diagnosztikai  teszt 
kidolgozásához,  jóllehet  a  korai  vemhességvizsgálatkor  felállított  ikervemhességi diagnózis 
megerősítésére is alkalmas lehet a tesztünk. 
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HUMÁN ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
Dr. Konc János1, Dr. Kanyó Katalin1, Prof. Dr. Cseh Sándor2 
1Szent János Kórház, Budai Meddőségi Centrum 
2SZIE, Állatorvostud. Kar. Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék 
 
Az  asszisztált  reprodukciós  technikák  (ART)  robbanásszerű  fejlődésen mentek  keresztül  az 
elmúlt két – három évtizedben. Az ART új lehetőségeket nyitottak azoknak a házaspároknak 
a  kezelésében,  akiknek  meddőségét  korábban  megoldhatatlannak  tartották.  Az  új 
reprodukciós technikák közül ma már több rutineljárássá vált /pl.  in vitro  fertilizáció  (IVF)/, 
embriófagyasztás, ICSI (Intracytoplazmatikus spermium injekció), embrió biopszia, az embrió 
megtapadását elősegítő un. asszisztált hatching (AH) eljárások, stb.). Az ART  indikációja ma 
már nemcsak nőgyógyászati problémák (pl. hormonális diszfunkció, a petevezető elzáródása, 
stb.)  következtében  fellépő  meddőség  esetében  merül  fel,  hanem  andrológiai  okokra 
visszavezethető infertilitáskor vagy szubfertilitáskor is eredményesenalkalmazhatóak.  
 
Hazánkban  az  első  sikeres  IVF  –  ET‐t  követő  szülés  1989‐ben  történt  és  az  első  években 
tapasztalható megtorpanást követően 1992 óta a módszer gyors ütemben és folyamatosan 
terjed.  Jelenleg  hazánkban  12  meddőségi  központban  végeznek  IVF‐ET  beavatkozást. 
Hazánkban kb. 6000‐7000  IVF‐ET – kezelést végeznek és az átlagos „takehome baby” arány 
kb. 25‐30% körül alakul. Ez megfelel a nemzetközi sikerességi aránynak. 
 
A petefészek‐stimulációs kezelések hatékonysága javult, köszönhetően az új hormonkezelési 
protokolloknak  és  a  korábbinál  lényegesen  nagyobb  tisztaságú,  vizeletből  kivont,  vagy 
rekombináns  technológiával  előállított  gonadotrop  hormon  tartalmú  készítményeknek, 
továbbá a gyűjtött petesejtek száma jelentősen megemelkedett. A korszerűbb, a petesejtek 
igényeit  jobban  kielégítő  tápoldatokban  több  petesejt  termékenyül  meg  és  a 
megtermékenyült petesejtek nagyobb arányban fejlődnek tovább. Nem feledkezhetünk meg 
a  mikromanipulációval  társított  megtermékenyítés  eljárásokról,  amelyek  közül  mára 
egyeduralkodóvá vált a spermium citoplazmába történő injektálása (ICSI).Ennek  segítségével 
a  ‐  néhány  évvel  ezelőtt még  ‐  reménytelennek  tűnő  andrológiai meddőségi  estekben  is 
fertilizációt  érhetünk  el.  A  korszerű  embrió  transzfer  katéterek  és  technikák  szintén 
nagymértékben hozzájárultak az IVF‐ET kezelések hatékonyságának javulásához. 
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ORRSZARVÚAK VÉGVESZÉLYBEN: ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓS ELJÁRÁSOK A FAJOK 
MEGMENTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN 
Sós Endre1, Mezősi László2, Liptovszky Mátyás3, Kertész Péter1, Koroknai Viktória1, 
Verőczey Tamás1, Molnár Viktor4 
1Fővárosi Állat‐ és Növénykert, Budapest, drsos@zoobudapest.com, 2Szimba Állatorvosi 
Rendelő, Budapest, 3Zoomedica.hu Kft., Gödöllő, 4Erlebnis Zoo, Hannover 
 
A korábban Délkelet‐Ázsiában, jelenleg leginkább Dél‐Afrikában dúló esztelen mértékű orrszarvú 
pusztítás egyik következménye, hogy az élőhelyek és egyedek védelme mellett a fogságban való 
szaporítási  technikák,  a  modern  szaporodásbiológiai  módszerek  és  kutatások  egyre 
hangsúlyosabban  jelennek meg a védelmi  törekvések palettáján. A déli szélesszájú orrszarvúak 
(Ceratotherium simum simum) megmentésében az egyre jobban funkcionáló EEP‐nek (European 
Endangered Species Program) a  jövőben  lényeges szerepe  lehet. Az állandó  fejlesztés alatt álló 
próbálkozásoknak  köszönhetően  mesterséges  termékenyítésből  (AI)  a  Fővárosi  Állat‐  és 
Növénykertben látott napvilágot a világon első és második déli szélesszájú orrszarvú borjú. Ezen 
komoly  eredmények  eléréséhez  az  IZW  (Leibnitz  Institute  for  Zoo  and  Wildlife  Research) 
professzionális vezető szerepe mellett még számos  tényező  járult hozzá, valódi csapatmunkára 
volt szükség.  Az afrikai orrszarvúak mellett – bár kisebb léptékben – hasonló jellegű munka folyik 
a páncélos (Rhinoceros unicornis) ‐ és szumátrai orrszarvú (Dicerorhinus sumatrensis) fajokkal is. 
Visszatekintve  2001  szeptemberére  –  az  első  közös  déli  szélesszájú  orrszarvú  (Ceratotherium 
simum  simum) altatásra és  szaporodásbiológiai állapotfelmérésre az  IZW  (Leibnitz  Institute  for 
Zoo and Wildlife Research) szakembereinek segítségével  ‐ sokakban  felmerülhet, hogy miért  is 
indult el egy orrszarvú szaporodásbiológiai program Budapesten és mit ért el azóta. Röviden: a 
világon mesterséges termékenyítésből 2007. januárjában elsőként élve született déli szélesszájú 
orrszarvú  bébit,  és  2008.  októberében  másodikként,  a  világon  mélyfagyasztott  sperma 
felhasználásával  elsőként  született  „cryo‐rinót”.  Hosszabban,  hogy  ne  csak  a  szépre 
emlékezzünk: volt még egy teljes terminusú vemhességünk és halva ellésünk (2005. augusztus), a 
vemhesség  első  trimeszterében  felszívódott  magzatunk,  számos  sikertelen  mesterséges 
termékenyítési kísérletünk, de  rengeteg olyan  információhoz  is  jutottunk, amit a munka  során 
tanultunk/tapasztaltunk meg.  Ezek  jó  része  egyetlen  szakkönyvben  sincs  leírva,  sőt  a  terület 
művelőit megkérdezve sokszor még a vélemények is szögesen ellenkeztek. 
Az alapkérdés persze az, hogy több száz inszemináció után a szélesszájú orrszarvú AI bébik száma 
miért mindig  csak 10  alatti? Az biztos, hogy  a  sikernek nincs egyértelmű  receptje, de  sok‐sok 
apróságnak lehet meghatározó szerepe. 
Kezdjük a fajjal, ami az állatkerti állatorvos számára egy adottság. A múlt század végén és a 2000‐
es  évek  elején  az  állatkertek  nagyszámú  állatot  importáltak  Dél‐Afrikából,  ahol  félvad 
körülmények között szaporították őket. A déli szélesszájú orrszarvú EEP önfenntartónak tűnt, de 
valójában  az  importok  nélkül  nem  volt  az.  Ez  a  felismerés  adott  lendületet  az  európai 
tenyészprogram állatainak szaporodásbiológiai felméréséhez, ami alapján kirajzolódtak, hogy hol 
érdemes  ilyen  jellegű  beavatkozásokat  végezni,  illetve  milyen  állatcserékre/szállításokra  van 
szükség.  Lényeges  cél  volt  az  is,  hogy  az  itt megszerzett  tudással  a  kihalás  szélére  sodródott 
északi szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum cottoni) is megmenthető legyen. Sajnos azóta 
az  utolsó mentsvárként  számon  tartott  Garamba Nemzeti  Parkban  lezajlott  polgárháború,  és 
különböző politikai döntések következményében ez a  faj/alfaj már csak néhány,  fogságban élő 
példánnyal  képviselteti magát,  és  az  IZW  többszöri  próbálkozása  ellenére  néhány  éven  belül 
szinte biztosan kihal.  
Fontosak a megfelelő egyedek. Amikor 2001‐ben Budapesten elkezdtünk dolgozni a fajjal, akkor 
az 1980‐as becsült születésű állataink már túl voltak azon a kritikus, 20 éves életkoron, amikor 
elsősorban a nőstények nemi szervrendszerében  irreverzibilis elváltozások  indulnak el, az addig 
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rendszeres, de vemhességgel nem végződő ciklusok miatt. Ezt a jelenséget az angol szakirodalom 
„reproductive  ageing”  névvel  illeti.  Nos,  2001‐ben  az  akkor  meglévő,  de  ivarilag  inaktív 
tenyészpárunknál, Lulu (0,1) és Easy Boy (1,0) esetében is kimutatta már az ultrahangos vizsgálat 
a  kezdeti degeneratív elváltozások meglétét,  amit  β‐karotin  adásával próbáltunk orvosolni. Az 
ekkori  budapesti  helyzet  egy  jellemző  tartástechnológiai  probléma  eklatáns  példája  volt:  ez  a 
„brother‐sister relationship”, ami a fiatal, nagyjából egykorú állatok importja miatt adódott. Ezek 
az állatok együtt nőttek  fel, és emiatt nem  tekintették egymást szexuális partnernek. Ha pedig 
nincs  szaporodás,  csak  békés  egymás  mellett  élés,  akkor  óhatatlanul  bekövetkezik  a 
„reproductive ageing”. Ha pedig nincs vemhesség, akkor a  folyamat hamar visszafordíthatatlan 
lesz. Egy orrszarvú szaporodásbiológiai programot ezen alaphelyzet ismerete mellett négy fontos 
szakaszra lehet bontani, melyek közül mindegyikben kiemelkedő szerepe van az állatorvoslásnak: 
 
1. Hogyan  vemhesítsük  az  állatainkat;  a  megfelelő  egyedek  és  időzítés  mellett  alapvető 

fontosságú  a  jó  tartástechnológia,  a  beavatkozás  megtervezése  (reproduktív  monitoring, 
hormonok  általi  ivarzásindukció  (akár  több  hetes  chlormadinone  adagolás,  a  beavatkozás 
előtt 24 órával hCG adása, illetve többszöri termékenyítéskor az első altatáskor rövid hatású 
GnRH‐analóg implantátum beültetése)). Az intenzív program nem képzelhető el biztonságos 
anesztézia  és megfelelő  altatási monitorizálás  nélkül,  hiszen  sokszor  két  egymást  követő 
napon kell ugyanazt az állatot immobilizálni.  

2. Ha sikerül a vemhesítés, akkor a vemhesség nyomon követése a következő  lépés (bélsárból 
kimutatott gesztagén metabolitok, vér progeszteronszintje). A  (16)‐18 hónapos vemhesség 
alatt  felmerülhet  az  anyaállat  ultrahangos  vizsgálatának  az  igénye  is.  Ennek  a  szakasznak 
fontos eleme az ellés időpontjának pontos megbecslése. 

3. A következő, igen problémás lépcső maga az ellés folyamata. A dystocia nem jellemző a fajra 
(bár erre is volt példa a Boras Zoo‐ban), de halva elléssel mi is találkoztunk. Az ellés hossza, a 
magzat  fekvése  és  a  teljes  zavartalanság  nagyon  fontos  tényezők.  Nem  szabad 
megfeledkeznünk  a  maternalis  agresszivitás  tényéről  sem,  illetve  nem  mindegy,  hogy  a 
megszületett borjú milyen fejlettségű (normális esetben 40‐60 kg), mennyi idő alatt áll fel és 
mennyi idő után kezd el szopni. 

4. Az utolsó esetleges szakasz a borjú mesterséges nevelésére való előzetes felkészülés. 
 
A  fentiek  alapján  is megítélhető,  hogy  egy  szélesszájú  (de  bármilyen)  orrszarvú mesterséges 
termékenyítése, az ellésre és az azt követő időszakra való felkészülés igazi csapatmunka, ahol az 
ápolók,  kurátorok  és  állatorvosok  szerepe  egytől  egyig  lényeges  az  eredmény  eléréséhez. 
Többször megemlítésre került, de külön kiemelendő, hogy az IZW munkatársai (Robert Hermes, 
Thomas Hildebrandt és Frank Göritz) vezető  szerepet  játszottak a budapesti  sikerben, de nem 
elhanyagolható Franz Schwarzenberger  (hormon analízis, Bécsi Állatorvos‐tudományi Egyetem) 
és  Chris  Walzer  (a  kezdeti  anesztéziai  protokoll  kidolgozása,  Bécsi  Állatorvos‐tudományi 
Egyetem) közreműködése sem.  
Fontos  még  megjegyezni,  hogy  a  déli  szélesszájúaknál  nagyobb  arányban  megszerzett 
tapasztalatokat  már  most  is  próbálják  a  még  veszélyeztetettebb  ázsiai  orrszarvú  fajok 
(elsősorban a páncélos és szumátrai orrszarvú) megmentésére fordítani.  
A  jövő  útja  a  jó  EEP  ajánlások  (időben, megfelelő módon  végrehajtott  állatmozgatások)  és  a 
tovább  fejlesztett AI  techikák ötvözete  lehet,  ahol –  remélhetőleg  ‐ megoldás  születik  a  korai 
magzat felszívódás problematikájára is. 
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PRODUKCIÓS ÉS REPRODUKCIÓS SERTÉSSTRATÉGIAI KUTATÁSOK AZ 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TAKARMÁNYOZÁSI ÉS HÚSIPARI KUTATÓ INTÉZETBEN 
2010‐2015 KÖZÖTT 
Rátky József, igazgató, egyetemi magántanár 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Állattenyésztési, Takatmányozási és Húsipari 
Kutatóintézet, Herceghalom 
 
A  2012.  évi  sertésstratégiai  kormányprogramhoz  tartozó  kutatás‐fejlesztési  projektek 
meghatározó  részét  a NAIK‐ÁTHK  végzi,  amelyek  közül néhányat  az  alábbiakban  foglalunk 
össze. 
 
1. Húsminőség és intramuszkuláris zsírtartalom felmérése hazai sertésállományokban 
A vizsgálataink elsődlegesen a jobb minőségű, nagyobb élvezeti értékű, ízletesebb sertéshús 
előállítását  célozták.  A  sertéshúsok  porhanyóssága  és  ízletessége  valamint  az 
intramuszkuláris zsírtartalom mennyisége között igen szoros az összefüggés. A vizsgálatokba 
270 sertést vontunk be. Az állatok 12 tenyészetből érkeztek a Herceghalmi tesztállomásra. 
Összességében  megállapíthatjuk,  hogy  az  úgynevezett  intenzív  fajták  intramuszkuláris 
zsírtartalma bizonyos esetekben már 2% körüli vagy az alá csökkent (pietrain, magyar lapály). 
Az  árutermelésben  résztvevő,  zömében  F1  kocák minősége  viszont még  jónak mondható, 
köszönhetően a magyar nagyfehér hússertés anyai  vonalának. A hazai gabonára alapozott 
sertéshús előállításnak meg kell őriznie a jobb húsminőséget, és nem kell törekedni a minél 
nagyobb  hústömeg  előállítására,  amely  együtt  jár  a  gyengébb minőséggel.  Jelenlegi  távol 
keleti export piacaink: Japán, Dél‐Korea, Kína, főleg a sötétebb és zsírosabb húsokat kedvelik. 
 
2.  A  magyar  nagyfehér  hússertés  és  a  magyar  lapály  fajták  szaporodás‐biológiai 
potenciáljának javítása. 
A nyereséges sertéstenyésztés egyik legfontosabb kritériuma a magas szaporaság elérése. A 
futó projekt célja a hazai tenyésztésű magyar nagyfehér hússertés (MNF) és a magyar lapály 
fajták  szaporodásbiológiai  teljesítményének  felmérése  és  a  nagyobb  szaporaságú, 
egészséges, nagy életteljesítménnyel bíró  vonalak  felkutatása. A hagyományos  tenyésztési 
eljárásokon kívül a modern molekuláris genetikai szelekciós módszeren alapuló tenyészállat 
kiválasztást alkalmaztuk. A magas szaporasággal rendelkező kocasüldők mindig keresettek a 
piacon.  A  genetikai  vizsgálatok  segítségével  felgyorsulhatnak  az  eddig  hagyományos 
szelekcióra  épülő  szapora  vonalak  feltárása,  ami  lerövidíti  a  generációs  intervallumot,  és 
segíti a nyereséges tenyész alapanyag előállítást.  
 
3.  A  magyar  törzstenyészetekben  található  sertésfajták  andrológiai  ‐  spermatológiai 
felmérése, a legkiválóbb kanoktól spermaminták mélyhűtése. 
Régi, de sajnos ma is aktuális téma: a magyar törzstenyészetek kanjai közül a HVT tesztek és 
tenyésztési adatok alapján, a  tenyésztő egyesülettel egyeztetve apaállatokat választunk ki, 
amelyeket  andrológiai  és  spermatológiai  vizsgálatnak  vetünk  alá. A  vizsgálati  eredmények 
kiértékelése  után  kiválasztjuk  a  legjobb  termékenyítő  képességű  kanokat  sperma‐
mélyhűtésre.  Fiatal  kanok  esetén  vizsgáljuk  az  egyedi  tesztoszteron‐termelés  mértékét, 
amely  alapvetően  meghatározza  a  hímivarú  állat  reprodukciós  teljesítményét.  GnRH 
kezelésre adott tesztoszteron válasz megbízhatóan jelzi az állat hormontermelő képességét, 
többlet  információhoz  juthatunk  a  herék  endokrin  működéséről,  a  spermatermelési 
potenciálról az egyed andrológiai megítéléséhez.  

  19



4. Központi sertés teljesítmény‐vizsgáló állomás. 
A  központi  teljesítmény  vizsgálat  során  a  különböző  tenyészetekből  származó  ivadékok 
standard  körülmények  között  kerülnek  tesztelésre,  azaz minden  beszállított  egyed  azonos 
környezeti  hatásoknak  van  kitéve.  Az  üzemek  eltérő  adottságai  így  nem  módosítják  az 
egyedek  potenciális  teljesítményét,  segítve  ezzel  az  objektív  összehasonlíthatóságot.  A 
tesztállomáson  a  sertés  teljesítményvizsgálatban  (nemzetközi  standardok  alapján)  előírt 
egyfázisú takarmányon történik az ivadékok hizlalása 80. életnaptól 105 kg élősúly eléréséig. 
A korábbiakkal szemben az új állomás részletesebb elemzéseket tesz lehetővé. Az állomásra 
érkező  ivadékok 80. életnapjukon, amikor  is a  tesztelésük elindul, egyedi azonosító  chipet 
kapnak,  amit  az  önetető‐berendezés  érzékel,  így  lehetővé  válik  csoportos  körülmények 
között  is  a  folyamatos,  egyedi  takarmányfelvétel  regisztrálása,  valamint  az  etetőnél  tett 
látogatások száma és időtartama. 
 
A  fentieken kívül számos  takarmányozás élettani és alapanyag vizsgálatot végzünk a hazai 
takarmánybázis fejlesztése és az import kitettség csökkentése érdekében. A témák többsége 
konzorciumban  történik  más  kutató  műhelyekkel  és  innovatív  szellemiségben  vezetett 
vállalkozásokkal.  
 
A  projektek  jelentős  része  arra  irányul,  hogy  a  hazai  tenyésztésből  szármató  legkiválóbb 
kanvonalak és import állatok kerüljenek be a magyar sertésfajták mesterséges termékenyítő 
állomására. A magyar sertéstenyésztés történetében láthatjuk, hogy sikert csak akkor értünk 
el,  amikor  specifikus  és  hagyományos  céljainkat  a  legkorszerűbb  módszerekkel  tudtuk 
ötvözni.    
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MIKOTOXINOK HATÁSA HÍM ÁLATOK SZAPORODÁSI FOLYAMATIRA 
Tornyos G.1, Szabó‐Fodor J.2, Cseh, S.3, Somoskői B.3, Pósa R.1, Hafner D.1, Kachlek M.1, 
Kovács M.1,2 
1Kaposvári Egyetem, Agrár‐ és Környezettudományi Kar, Kaposvár 
2MTA‐KE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár 
3SZIE Állatorvos‐tudományi Kar, Budapest 
 
Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kap az ún. reprodukciós és/vagy genetikai toxicitás 
kiszűrése. A reprodukciós hatással kapcsolatos modell vizsgálatokat elsősorban nőstényeken 
végzik/végezték. Mára azonban a szakemberek többsége felismerte, hogy a hímek  legalább 
olyan  érzékenyek  az  őket  ért  környezeti  terhelő  hatásokra,  mint  a  nőstények.  A 
környezetterhelő  toxikus  anyagok  közül  a  penészgombák  által  termelt  mikotoxinok 
folyamatosan bekerülnek az élelmiszerláncba, egyelőre nem kiiktatható táplálékszennyezők. 
Kb. 20 olyan mikotoxin van, amelynek kifejezett állat‐ vagy humán‐egészségügyi hatása van. 
Ezek a következők: rákkeltő hatás (afltoxinok, fumonizinek, ochratoxin A), immunszupresszív, 
lipidperoxidációt  és  apoptózist  fokozó  hatás,  reprodukciós  zavarok  (zearalenon, 
trichotecének)  és  idegrendszeri  zavarok  (ochratoxin  A,  fumonizinB1).  Míg  az  egyes 
mikotoxinok szaporodási folyamatokra gyakorolt káros hatásai nőivarú állatokban viszonylag 
jól feltártak, addig a hímivarúakban kevésbé ismertek.  
Saját vizsgálatainkban a mikotoxinok (T‐2 toxin, fumonizin B1, DON és zearalenon) szubakut 
és krónikus hatását vizsgáltuk baknyulak (modell állat) reprodukciós folyamataira, az alábbi 
paramétersorok  meghatározásával:  komplex  spermatológiai  paraméterek,  ondóplazma 
összetétele,  alap  és  GnRH  indukált  tesztoszterontermelés,  comet  assay  (génkárosodás 
kimutatására), antioxidáns paraméterek, kórszövettani elváltozások. 
A szubakut  T‐2  expozíció  kedvezőtlen  hatása  (spermium  motilitása,  morfológiája, 
tesztoszterontermelés) még 48 nappal a toxinterhelés megszűnte után  is kimutatható volt. 
Alacsony dózisú, krónikus kísérletben meghatároztuk a T‐2 toxin No Observed Adverse Effect 
Level (NOAEL) értékét   baknyulakban (<0.1 mg/állat/nap; <0.02 mg/kg ts/nap). A fumonizin 
B1, a DON és a zearalenon önálló és együttes hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy az EU‐s 
ajánlásokban szereplő határértékek körüli toxin koncentrációk is károsítják a hím ivarszervek 
működését  (spermiumok  motilitása,  morfológiája  és  DNS  károsodása, 
tesztoszterontermelés).  A  vizsgált  mikotoxinok  között  additív,  szinergista  és  antagonista 
hatás egyaránt  kimutatható  volt. Mindhárom  toxin enyhe  lipidperoxidációt és  génkárosító 
hatást fejtett ki. 
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Kísérleteink  során  két  Fusarium mikotoxin, a T‐2 és  Fumonizin B1  (FB1) hatását  vizsgáltuk 
preimplantációs egérembriókban,  in vitro  rendszerben. Az elsősorban F. sporotrichoides és 
poae  által  termelt,  trichotecének  családjába  tartozó  T‐2  mind  állat‐  mind  pedig 
humánegészségügyi szempontból (táplálkozási toxikus aleukia) jelentős. Sejtkárosító hatásai 
közül legismertebb a DNS‐, RNS‐ valamint protein szintézis gátlása és apoptózis indukálása. A 
T‐2  szaporodásbiológiai  zavart okozó hatásai  is  ismertek,  többek  között  a  spermaminőség 
romlását,  késleltetett  ovulációt,  csökkent  progeszteron  szintet  eredményezhet,  valamint 
fetotoxikus  hatásait  is  dokumentálták.  A  FB1 mikotoxint  a  Fusarium  verticillioides  és  vele 
rokon  gombafajok  termelik.  A  ma  ismert  számos  fumonizin  közül  a  FB1‐nek  van  a 
legnagyobb  állat‐  és  humánegészségügyi  jelentősége.  A  toxin  a  sejtnövekedésben,  ‐
differenciálódásban  és  ‐kommunikációban  kulcsszerepet  betöltő  szfingolipidek 
bioszintézisének  inhibitora.  Fumonizinekkel  szennyezett  takarmány  fogyasztása  többek 
között  agylágyulás  (equine  leucoencephalomacia)  és  tüdőödéma  (porcine  pulmonary 
edeme) kialakulását váltja ki.  
A  szuperovuláltatott  BDF1  nőstény  egereket  a  hCG  injekciót  követően  egy  éjszakára 
hímekhez helyeztük. A zigótákat a párzást követő reggelen nyertük ki. Ezt követően 96 óráig 
in vitro tenyésztettük az embriókat. A tápfolyadék különböző koncentrációkban tartalmazta 
a T‐2 (0,5; 0,75; és 1 ng/ml) és FB1(1; 2 és 10 ng/ml) toxinokat valamint azok kombinációit 
(0,5 ng/ml T‐2 + 1 ng/ml  [A], 2 ng/ml  [B] és 10 ng/ml  [C] FB1). A kontroll csoport embrióit 
toxint  nem  tartalmazó  mediumban  tenyésztettük.  A  kísérlet  során  megvizsgáltuk  a 
blasztociszták  arányát  az  egyes  kezelési  csoportokban.  A  morfológiailag  megfelelő,  jó 
minőségű  blasztociszták  esetében  megvizsgáltuk  blasztomerek  számát  és  a  kormatin 
állomány minőségét (mikronukleuszok). 
A  blasztociszták  aránya  a  kontrollal  megegyező  volt  a  0,5  ng/ml  T‐2  és  az  FB1‐kezelt 
csoportokban. A T‐2 koncentráció növelésével, valamint az A, B és C kezelési csoportokban 
azonban ez az arány szignifikánsan csökkent. A blasztociszták sejtszáma mind a T‐2‐ és FB1‐
kezelt, mind pedig  az A, B  és C  csoport  esetén  csökkent  a  kontroll  embriókhoz  képest. A 
mikronukleuszokat  tartalmazó blasztomerek aránya T‐2  szennyezettség esetén kismértékű, 
de  nem  szignifikáns  emelkedést    mutatott  a  kontroll  csoporthoz    képest.  Az  FB1  és  a 
kombinált kezelések nem eredményeztek növekedést a mikronukleuszok arányában. 
A vizsgálat anyagi feltételeit az OTKA‐100810 pályázat biztosította. 
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Gödöllő 
*varadi.eva@hagk.hu 

 
A  gúnárondó  megbízható  mélyhűtéses  tartósításának  nem  csak  génmegőrzési,  hanem 
tenyésztői  szempontból  is  nagy  jelentősége  van. A  faj  szaporodásbiológiai  sajátosságaiból 
eredő  nehézségekre  (monogámia,  az  ebből  eredő  viszonylag  gyenge  termékenységi 
eredmények (60%), időbeli eltolódás az ivarsejtek érése és az ivari ciklus hossza között a két 
ivarban)  a  mesterséges  termékenyítés  alkalmazása  önmagában  is  megoldást  jelenthet, 
valamint  további  előnyökkel  járhat  a  mélyhűtött  ondóval  való  termékenyítés,  ezért 
tenyésztők körében nagy az érdeklődés a gúnárondó sikeres mélyhűtése iránt.  
A  szakirodalomban  néhány  ondómélyhűtési  próbálkozást  találhatunk  a  lúd  faj  esetében, 
melyek  a  számítógép  vezérlésű  programozott mélyhűtési módszereket  alkalmazzák. Mivel 
ezek  jelentős  laboratóriumi  beruházást  és  speciális  szakértelmet  igényelnek,  az  elmúlt 
években célul tűztük ki, hogy egy gyors, a gyakorlatban könnyen alkalmazható nitrogéngőzös 
eljárást  dolgozunk  ki,  amivel  a  programozott  protokollok  hatékonyságát  próbáljuk  elérni, 
ezzel elősegítve a mélyhűtött ondó használatát gyakorlati körülmények között is. 
Korábbi  vizsgálatainkban  megállapítottuk,  hogy  a  nitrogéngőzben  történő  mélyhűtés 
nagyobb  mennyiségű  krioprotektáns  használatát  igényli  (9  vs.  7%  DMF),  valamint 
kriocsövekben  nagyobb  volt  a  túlélő  spermiumok  aránya  a  felolvasztást  követően,  mint 
műszalmában (52 vs. 38%).   
Ezt követően teszteltük különböző koncentrációjú nem permeábilis ozmoprotektív anyagok 
(szacharóz,  trehalóz,  betain)  esetleges  pozitív  hatását  is  a  nitrogéngőzös  és  a  lassúbb 
programozott mélyhűtés  esetén,  kriocsövekben,  egyúttal  tovább  emelve  a  krioprotektáns 
koncentrációját  (10‐12%).  A  módszerek  hatékonyságát  in  vitro  tesztekkel  (spermium‐
koncentráció,  motilitás,  morfológiai  rendellenességek  aránya)  vizsgáltuk,  majd  a 
legpraktikusabb eljárás alkalmazásával in vivo, mesterséges termékenyítéseket végeztünk. 
Az ozmoprotektánsok kis mértékben, de nem  szignifikánsan  javították a  spermium‐túlélést 
az egyes protokollok esetében, ami mind a programozott, mind a nitrogéngőzös eljárások 
esetében 43‐46% körül alakult, így az egyszerűbben és olcsóbban kivitelezhető ‐ 10% DMF‐et 
alkalmazó ‐ nitrogéngőzös eljárás hatékonyságát ellenőriztük mesterséges termékenyítéssel. 
Átlagosan 58,5%‐os termékenységet értünk el a 3 hetes termékenyítési periódus alatt, mely 
megközelítette a gyakorlatban friss, hígított ondóval történő inszeminálással elért 60% körüli 
termékenységet.  Következésképpen  a  korábban  jelzett  okok,  valamint  a  tartási  költségek 
csökkentése (kevesebb gúnár szükséges) miatt javasolt a lúd tenyésztelepeken a mélyhűtött 
ondóval történő mesterséges termékenyítés alkalmazása is.  
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A magas hőmérséklet stresszor, amely minden termelési paraméterre negatívan hat, viszont 
megfelelő technológia alkalmazása esetén a madarak hőtűrő képessége növelhető, ezáltal a 
szaporasági paraméterek, így a kelési eredmények javulhatnak hosszan tartó meleg időjárás 
esetén.  
A vizsgálatokat Kendermagos Erdélyi Kopasznyakú tyúkoktól származó tojásokkal végeztük. A 
tojások  kezelt  (EK)  és  kontroll  csoportoktól  (EKNK)  származtak.  A  PG  sejttenyészetek 
létrehozására  úgynevezett  telepi  kontroll  (EKTK)  (se  hőkezelésnek,  se  hőstressznek  nem 
voltak kitéve, de azonos állományból származtak a kezelésnek kitett egyedekkel) tojásokat is 
használtunk.  A  kísérlet  első  felében  a megfelelő  fejlődési  állapotban  levő  (HH16‐os  korú) 
embriók dorzális aortáját üveg kapillárissal megszúrtuk, a kapillárison keresztül szájpipettával 
2‐3  μl  vért  vettünk.  47‐47‐47  tojást  bontottunk  fel  PG  sejttenyészetek  létrehozásának 
céljából. Amikor a tojókat hőstressznek tettük ki, majdnem kétszer több volt a hőkezelt tojók 
(EK)  esetében  a  PG  sejt  kinyeréshez megfelelő  állapotú  embrió  (46,8%), mint  a  kontroll 
tojóktól  (EKNK)  származó  tojások  esetében  (29,8%).  A  telepi  kontroll  esetében  a  tojások 
42,6%‐a  volt  alkalmas  PGC  sejtek  kinyerésére.  A  vérből  kinyert  PG  sejteket  megfelelő 
tenyésztő médiumban  tovább  tenyésztettük,  a  10.  a  20.  és  40.  napon mintát  vettünk  a 
tenyészetekből  immunfluorescens  festéshez,  illetve  qPCR  analízishez.  A  40.  nap  után  a 
megfelelően  növekedő  tenyészeteket  lefagyasztottuk,  kb.  105  PG  sejtet  fagyasztó 
csövenként.  Az  így  eltett  minták  molekuláris  analízisét  a  munka  következő  szakaszában 
fogjuk elvégezni. Az EK és EKNK  tojótól  származó  tojások esetében közel azonos arányban 
kaptunk sejttenyészeteket (72,3%, 78,6%), míg a telepi kontroll esetében csak a kitett sejtek 
60%  esetében  kaptunk  PGC  tenyészeteket.  Az  EK,  EKNK  és  EKTK  tojóktól  származó  56 
embrióból  összesen  39  független  eredetű  PG  sejttenyészetet  hoztunk  létre,  melyből  26 
tenyészetet a kísérlet  sorozat végén visszafagyasztottunk. A munka következő  szakaszának 
előkészítéseként a  legfontosabb pluripotencia markerekre,  illetve a HSP70 hősokk fehérjére 
primereket  terveztünk.  Az  általunk  tervezett  primereket  nem  kezelt  telepi  kontroll  tojók 
tojásaiban növekvő, HH16 fejlődési állapotú embrióból izolált PG sejttenyészeten teszteltük. 
A  főbb  pluripotencia markerek  expressziója  kimutatható  volt  a  PG  sejttenyészetekben.  A 
HSP70 hősokk  fehérje expressziója az EK és kontroll EKNK  tartósan 300C‐on  tartott állatok 
tojásaiban  fejlődő embriók esetében magasabbnak adódott, mint a hősokknak ki nem  tett 
telepi  kontroll  embriók  ivarszerveiben.  A  jövőben  a  különböző  időpontokban  eltett  PGC 
tenyészetek estében is el fogjuk végezni a  HSP70 expressziójának analízisét. 
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A  NAIK  Mezőgazdasági  Biotechnológiai  Kutatóintézet  Állatbiotechnológiai  Főosztályán 
többek  között  transzgénikus  állatok,  és  különböző  betegségek  állat  modelleinek  a 
létrehozásával  foglalkozunk.  A  géntechnológiai  eljárásokkal  létrehozott  állatokon  képesek 
vagyunk  számos,  akár  humán  akár  más  fajok  betegségeit  modellezni,  továbbá  a 
transzgenezis  segítségével,  lehetőség  nyílik  terápiás  fehérjéket  termeltetni  genetikailag 
módosított állatainkban. A biotechnológiai eljárások több évtizedes múltjával ellentétben a 
géntechnológiailag módosított  állatok  örökítő  sejtjeink minőségi  vizsgálatai mondhatni  új 
területnek  számítanak.  Laboratóriumunkban  jelenleg  három  különböző  transzgénikus  nyúl 
vonalat  tartunk  fent  hemizigóta  formában.  Az  állatok  azonos  háttérrel  (Új‐Zélandi  Fehér) 
rendelkeznek,  viszont  a  hordozott  transzgén  konstrukciókban  jelentősen  eltérnek.  A 
munkánk  során  vizsgált  vonalakat  három  különböző  promótert  tartalmazó  transzgén 
konstrukcióval  hoztuk  létre.  Így  vizsgáltuk  a  spermiumok minőségi  értékeit  egy  Sleeping 
Beauty  transzpozon  technikával  létrehozott  CAG  promóter  által  vezérelt  állomány 
egyedeiben, egy szívkamra specifikus β‐miosin nehéz lánc promótert, illetve egy mWAP (egér 
savó  savas  fehérje)  emlőszövet  specifikusan  expresszálódó  promótert  tartalmazó  vonal 
esetében.  Kísérleteink  során  közel  azonos  korú  heterozigóta  bakokkal  dolgoztunk,  a 
spermiumok  értékeinek  meghatározására  a  CASA  (Computer  Assisted  Sperm  Analysis) 
rendszert használtuk.  
A vizsgálatok  során a motilitás, a progresszív motilítás, a  lineáris mozgás  illetve a mozgási 
sebesség tekintetében végeztünk összehasonlítást mind a különböző transzgénikus vonalak, 
mind  pedig  a  kontroll  állatok  között.  A  CASA  analízist  Herceghalmon  a  NAIK  ÁTHK 
laboratóriumában  végeztük,  az  ejakulátumokat  töményen  illetve,  citrátos  hígítóval  1:5 
arányban  hígítva  szállítottuk.  A  mérési  eredmények  alapján  nem  találtunk  szignifikáns 
különbséget  a  kontroll  és  a  transzgénikus  csoportok  között.  A  tömény mintáknál  jobban 
látható egyedi különbözőségeket  tapasztaltunk, míg a hígítva  szállított minták esetében az 
állatok egyedi különbözőségei kevéssé befolyásolták a spermiumok minőségi adatait. 
Eeredményeink  alapján  a  hemizigóta  állapotú  bak  nyulak  esetében  a  géntechnológiai 
módosítás  nem  befolyásolja  a  spermiumok minőségét,  és  termékenyítő  képességét,  és  a 
meglévő egyedi különbözőségek az ejakulátum hígításával, csökkenthetőek.   
A kutatásokat támogatta: OTKA NN 108921 (BZS) és az RGB‐Net (COST Action TD1101). 
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A  flow  citometria,  mint  automatizált  sejtanalitikai  technika  mára  már  a  spermatológiai 
vizsgálatok megkerülhetetlen eszközévé vált. Egyszerű, könnyen kezelhető modellek már a 
mesterséges  termékenyítő  állomások  rutin  spermabírálati  munkájához  is  elérhetők.  A 
műszerekkel  gyorsan,  nagy  mennyiségű  adat  gyűjthető  sejtszinten.  A  citometria  gyenge 
pontja azonban az adatelemzés – az egyes sejtpopulációk azonosítása, elkülönítése mind a 
mai  napig  jórészt  szubjektíven  történik,  a  felhasználó  az  egyes  „régiókat”  vizuálisan 
azonosítja  és  jelöli  meg.  Bár  ezen  gyenge  pontot  felismerve  több  kutatócsoport  és 
szoftverfejlesztő  is  dolgozik  az  automatizált  régiófelismerés  és  –elemzés  flow  citométeres 
szoftverekbe való beépítésén, ezen opciók többnyire jelentősen megnehezítik az adatelemző 
munkát.  Egy  lehetséges  alternatívaként  alkalmazható  az  F.  L.Battye  (The Walter  and  Eliza 
Hall  Institute of Medical Research, Ausztrália) által kifejlesztett CellularSymphony program, 
amely  a  flow  citométerrel  generált  adatfájlok  audio  monitorozását  teszi  lehetővé.  A 
szoftverrel  az  egyes  szórfény‐  és  fluoreszcencia‐intenzitási  paraméterekhez  hangszín,  az 
intenzitási  értékekhez  hangmagasság  rendelhető.  Az  előadás  során  citogenetikailag 
egészséges  és  terhelt  tenyészbikák  kromatinvizsgálatainak  eredményei  kerülnek 
audiovizuális bemutatásra. 
 
A kutatás támogatója: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA K‐109039 
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KÜLÖNBÖZŐ KONCENTRÁCIÓBAN ITATOTT TEJPÓTLÓ TÁPSZER HATÁSA A 
MALACOK NÖVEKEDÉSÉRE, AZ ELHULLÁSRA, AZ ALOMKIEGYENLÍTETTSÉGRE ÉS A 
KOCA HÁTSZALONNA VASTAGSÁG VÁLTOZÁSRA A FIAZTATÓBAN 
Győri Zs.1,*, Balogh P.2, Huzsvai L.2, Novotniné Dankó G.1 
1Debreceni Egyetem Mezőgazdaság‐, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Állattenyésztéstani Tanszék 
2Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kutatásmódszertani és Statisztika Tanszék 
*gyorizs@agr.unideb.hu 
 
A mai modern  sertéstenyésztésben a genetikai kapacitások kihasználásával egyre nagyobb 
alomméretek  jellemzőek, ezzel együtt azonban a  születési  súlyok  lecsökkenhetnek és nő a 
heterogén  almok  gyakorisága  is.  A  koca  tejtermelése  meghatározó  a  malackori 
testtömeggyarapodásra. A választáskori malacsúlyok almonként különbözőek, amely főleg a 
kocatej mennyiségi és minőségi különbségéből adódik.  
 
Tanulmányunk célja a pótlólagos tejkiegészítés hatásának vizsgálata a fiaztatóban a malacok 
növekedésére,  a  választási  súlyra,  a  fiaztatóbeli  elhullásra,  az  alomkiegyenlítettségre, 
valamint a tenyészkocák kondíciójának alakulására.  
 
Százötven fialásból származó 1709 malac súlyát mértük születéskor, 14 napos korban, illetve 
választáskor  (28 naposan). A vizsgálatban 5 különböző  csoport volt. A kontroll  csoportban 
(n=363)  a  malacok  szoptak  és  10  napos  kortól  prestarter  tápot  kaptak.  A  4  kísérleti 
csoportban különböző tömegszázalékos oldatban (T1:10,7; T2: 13; T3: 14,5; és T4:16,6 m/m 
%)  kapták  a malacok  (n=  347;  305;  347  és  347)  a  tejpótló  tápszert  10  napos  koruktól,  a 
kocatej  és  a  prestarter  táp mellett.  A  Duncan‐féle  többszörös  középérték  összehasonlító 
teszt alapján a 14 napos kori és a választáskori testtömegek szignifikánsan nagyobbak voltak 
a kísérleti csoportban a kontrollhoz képest. A variációs koefficiens alapján pozitív tendencia 
figyelhető meg az alomkiegyenlítettség  javulásában a kísérleti csoportoknál. A Pearson‐féle 
Khi‐négyzet  teszt  alapján  a  kísérleti  csoportokban  az  elhullás  választásig  szignifikánsan 
kisebb, mint  a  kontrollnál.  A  kocák  szoptatás  alatti  hátszalonna  vastagság  csökkenése  a 
kontroll  csoportban  volt  a  legnagyobb,  szignifikáns  különbséget  pedig  a  T3‐as  csoportnál 
találtunk a kontrollhoz képest.  
 
Vizsgálataink  alapján  elmondható,  hogy  a  kiegészítő  folyékony  tápszer  adagolása  a 
fiaztatóban  elősegíti  a  malacok  jobb  súlygyarapodását,  a  választási  súlyok  növekedését, 
csökkenti az elhullást, pozitív hatással van az alomkiegyenlítettségre és a kocák választáskori 
jobb kondíciójára. 
 
További  vizsgálatok  folynak  a  tejpótló  tápszer  itatás  hatásának  vizsgálatára  a  kocák  és 
tenyészkoca‐süldők későbbi szaporodásbiológiai teljesítményeire.  
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SZARVATLAN GIDÁK IVARÁNAK MEGHATÁROZÁSA PCR SEGÍTSÉGÉVEL 
Fábián R.1, Kanizsai B.1, Frank K.1,2, Bordán J.3, Kovács A.3, Egerszegi I.4, Oláh J.3, Stéger V.1, 
Bodó Sz.1,4,5,* 
1NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő 
2Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
3Debreceni Egyetem, Debrecen 
4Szent István Egyetem, Gödöllő 
5NAIK, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet 
*bodo@abc.hu 
 
Az utóbbi évtizedekben a mezőgazdasági  termelés egy  fontos haszonállatává vált a kecske 
(Capra  aegagrus  hircus), mely  többféle  célra  is  hasznosítható.  A  tenyésztők  világszerte  a 
szarvatlan  kecskék  tenyésztését  részesítik  előnyben  a  könnyebb  kezelhetőség,  valamint  a 
szarvatlan  nőstények  hiperfertilitása miatt. A  szarvatlan  egyedek  terjedésével  szükségessé 
vált  egy  gyors,  egyszerű  és megbízható módszer  kifejlesztése  a  Polled  Intersex  Syndrome 
mutációt hordozó egyedek kizárására, mivel a szarvatlanságra homozigóta nőivarú egyedek, 
bár 60 XX kariotípusúak, steril, valódi‐ vagy álhermafrodita hím jellegű fenotípusúak. Ezeket 
a baknak látszó egyedeket a tenyészállat nevelésből minél előbb ki kell zárni. Ehhez az állatok 
valódi  ivarának egyszerű meghatározását  lehetővé  tevő, PCR alapú módszert  fejlesztettünk 
ki.    A  hatékony  ivar  meghatározási  módszer  hús,  szőr,  fekália,  és  vérmintából  képes  a 
tényleges  ivar  kimutatására.  Célunk  nem  invazív  (széklet  és  szőr) mintagyűjtési  eljárások 
támogatása volt, a könnyű mintavétel, a nagyobb mintaszám és az állatokra ható minimális 
zavaró tényezők miatt. 
 
Vizsgálataink során egyetlen primer párral amplifikáltuk az amelogenin gén X és Y kapcsolt 
alléljait.  A  gerincesek  között  az  amelogenin  gén  egy  konzervált  régió.  Számos  fajnál 
megfigyelték  a  gén  X  és  Y  specifikus  szekvenciahossz  közötti  különbségeit.  A  PCR  termék 
könnyen  megkülönböztethető  agaróz  gélelektroforézis  segítségével:  a  nőstényekből 
származó  mintáknál  egyetlen  X  specifikus  sáv  detektálható,  míg  a  hímektől  gyűjtött 
mintáknál két (X és Y) sávot kapunk.  
 
A kifejlesztett PCR eljárással már újszülött korban is lehetővé válik a terméketlen, szarvatlan 
egyedek  valódi  nemének  meghatározása,  ellentétben  a  csak  pubertás  után  megjelenő 
fenotípusos  jellegekkel.  Így már az ellést követően kizárhatók a  tenyésztésből PIS mutációt 
hordozó homozigóta nőstény egyedek.  
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SPERMIUMOK AUTOMATIZÁLT CITOGENETIKAI ÉRTÉKELÉSE VYBRANT GREEN 
FESTÉSSEL 
Kakasi B.1, Nagy Sz.2* 
1Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar,Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém 
2Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, Keszthely 
*nagy.szabolcs@georgikon.hu 
 
A  spermiumnak  a  sikeres  termékenyítés  érdekében  egy  sor  tulajdonság  tekintetében  kell 
megfelelőnek bizonyulnia (megfelelő anyagcsere, motilitás, morfológia, stb). Mindemellett a 
szállított  genetikai  csomagnak  is  tartalmaznia  kell  a  fejlődéshez  szükséges  géneket,  és 
mentesnek  kell  lennie  a  mutációktól.  Az  apai  genomot  több  szinten  vizsgálhatjuk:  a) 
mutációk; b) a kromatin  integritása; c) a haploid kromoszómagarnitúra állapota. Ez utóbbi 
további  két  szinten  vizsgálható:  a)  strukturális  problémák  (pl.  transzlokációk,  deléciók, 
addíciók); b) számbeli problémák (eltérések a normál, haploid kromoszómaszámtól). A flow 
citometria rendkívül precíz és gyors sejtanalitikai vizsgálatokat tesz lehetővé, ezért hatékony 
eszköze  lehet  a  citogenetikai  szűrővizsgálatoknak, mindemellett  egyre  több mesterséges 
termékenyítő  állomáson  is  alkalmazzák  rutin  spermaértékelésre.  Az  egészséges  és 
citogenetikailag  terhelt  tenyészbikák  spermamintáinak  flow  citométeres  értékeléséhez 
korábban  sikerrel  teszteltünk  olyan  protokollokat,  amelyeket  sejtciklus‐,  illetve 
ploidiavizsgálatokra  alkalmaz  a  modern  sejtanalitika.  Ezek  azonban  a  DNS‐specifikus 
sejtfestéshez a plazmamembrán permeabilizálását és RNáz‐kezelést is alkalmaznak, amely a 
protokollt  kevéssé  gyakorlatiassá  teszik. A  jelen munka  célja egy olyan DNS‐festési eljárás 
tesztelése  volt,  amely  közvetlen  jelölést  tesz  lehetővé,  a  fent  említett minta‐előkészítési 
lépések nélkül. A vizsgálatban egy citogenetikailag egészséges kontroll, három transzlokáció‐
hordozó  és  egy  diploid  spermiumokat  termelő  tenyészbika  spermiumainak  DNS‐
hisztogramjainak  profiljait  vetettük  össze  Vybrant  Green  festés  alkalmazásával.  A  terhelt 
állatok  mindegyikének  szignifikánsan  eltért  a  hisztogramprofilja  a  kontroll  egyedétől 
(p<0,000001, Kolmogorov‐Smirnov  teszt). Eredményeink  szerint a Vybrant Green  festékkel 
végzett  direkt  DNS‐jelölés  ígéretes  alternatívája  lehet  a  bonyolultabb  minta‐előkészítést 
igénylő  teszteknek,  de  a  diagnosztikai  értékének  megállapításához  további,  nagyobb 
állományon végrehajtott vizsgálatok szükségesek. 
 
A kutatás támogatója: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA K‐109039 
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ÜREGI NYÚLSPERMA SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA MÉLYHŰTÉS 
SZÁMÁRA 
Debnár V. J.1, Altbäcker V.2, Bodó Sz.1,3* 
1Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Gödöllő  
2Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
3Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő 
*bodo@abc.hu 

 
A  NAIK  Mezőgazdasági  Biotechnológiai  Kutatóintézetével  és  a  Kaposvári  Egyetemmel 
együttműködve sikeres mélyhűtési eljárást dolgoztunk ki üregi nyúlon. A faj minél nagyobb 
genetikai változatosságának megőrzése érdekében ex  situ génbank  létrehozását  tervezzük. 
Ennek kialakításához kidolgoztuk a spermavétel és a spermamélyhűtés módszerét. A minél 
változatosabb  állomány  génmegőrzése  szempontjából  fontossá  vált  egy  szállítási, 
eltarthatósági  protokoll  kidolgozása,  így  a  távolabb  helyeken  tartott  bakok  ondóját  is 
képesek  leszünk a mélyhűtési eljárásba bevonni. Kísérletünkben arra próbáltunk megoldást 
találni,  hogy  a  spermiumok  életképességüket  milyen  szállítási  feltételek  mellett  tudják 
legtovább  megőrizni.  Ehhez  a  korábbi  előkísérletek  során  a  már  ugrásra  betanított, 
génmegőrzésben  részt  vevő  5  baknyúl  ivarsejtjeinek  motilitását  értékeltük.  A  mintákat 
minden esetben egyedileg vizsgáltuk a a NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari 
Kutatóintézetében,  Minitüb  CASA  SpermVision  rendszer  segítségével.  A  frissen  nyert 
ejakulátumokat  két  azonos  mennyiségre  bontottuk,  majd  az  egyik  csoporthoz  (A)  – 
bakonként‐  1:1  arányban Weitze‐Tris  puffert  adtunk.  A  kontroll  csoport  (B) mintáit  nem 
hígítottuk. A mintákat 16 °C‐os hűtőládában tároltuk, szállítottuk, átlagosan 2 órán át. 2015. 
május  29  ‐  július  30  között  6  alkalommal,  bakonként  átlagosan  249,48  µl  kinyert 
ejakulátumot vizsgáltunk. Mind a két csoport (A), (B) esetén figyelembe vettük: a mozgékony 
spermiumok  arányát  (%),  a  progresszív motilitási  százalékot,  a  spermiumok  sebességének 
változásait VAP  (a hímivarsejt  sebessége mozgásának átlagolt útvonalára  számolva,  μm/s), 
VCL  (a  hímivarsejt  sebessége  a  ténylegesen megtett  teljes mozgási  útvonalára  számolva, 
μm/s), VSL  (a hímivarsejt  sebessége mozgásának kiindulási és végpontja közötti  távolságra 
számolva –progresszív sebesség‐, μm/s), STR (a hímivarsejt átlagolt mozgási útvonalának az 
egyenestől számított eltérése, %), LIN (a hímivarsejt tényleges megtett mozgási útvonalának 
az  egyenestől  számított  eltérése,  %), WOB  (a  hímivarsejt  teljes mozgási  útvonalának  az 
átlagolt mozgási útvonaltól számított eltérése, %), ALH (a fej oldalirányú kitéréseinek átlagos 
nagysága, μm) és a BCF (a fej kilengésének átlagos nagysága, Hz) értékeket. A kiértékeléshez 
páros  t‐próbát  használtunk  a  GraphPad  Instat  3.05  statisztikai  program  segítségével.  A 
csoportok  átlagmennyiségeit  összehasonlítva  a  kezelés  javító  hatását  figyeltük  meg  a 
motilitás  (Δ=24,0  (±5,9)),  progresszív motilitás  (Δ=  22,2  (±5,8)),  VAP  (Δ=21,8  (±4,2)),  VCL 
(Δ=51,8  (±9,5)), VSL  (Δ=16,6  (±4,2)), STR  (Δ=0,008  (±0,03)), ALH  (Δ=0,8  (±0,4)), BCF (Δ=13,1 
(±2,5))  esetén  (P>0,05).  A  LIN  (Δ=‐0,03  (±0,03))  –  WOB  (Δ=‐0,02  (±0,03))  értékek  nem 
változtak a hígítás hatására. Annak ellenére, hogy a szezonalitás miatt jelentősen gyengülnek 
az értékek, a hígítás minden esetben javító hatást eredményezett, ami a mélyhűtés számára 
történő szállítás során nagy jelentőséggel bírhat.  
A  szerzők  köszönetet  mondanak  Dr.  Gábor  Györgynek,  Dr.  Balogh  Orsolyának  és  Szabó 
Jánosnénak a kísérletekhez nyújtott segítségükért.  A kutatást támogatta: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma  által  biztosított  Kutató  Kari  Kiválósági  Támogatás  –  8526‐5/2014/TUDPOL 
pályázat, OTKA K‐109252, NAIK‐MBK KFI BOD06 
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8111 Agárd 
Elza major, hrsz: 0101/34 
Telefon:  06 30 192 3078 
e‐mail:  adrienn.bene1988@gmail.com 
 
Bodó Szilárd 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
Telefon:  06 30 620 0079 
e‐mail:  bodo.szilard@gmail.com 
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Csáki Tamás 
Bovi Transzfer Embrióátültető Kft. 
8127 Aba 
Kálvin u. 58. 
Telefon:  06 30 3694035 
e‐mail:  dcsaki1@t‐online.hu 
 
Csápálros György 
4374 Encsencs 
Fő u. 76. 
Telefon:  06 20 254 0960 
e‐mail:  csaplarosdr@gmail.com 
 
Császár László 
7811 Szalánta 
Barátság u. 6/e 
Telefon:  06 30 369 7793 
 
Debnár Viktória Johanna 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság‐ és 
Környezet‐tudományi Kar 
2100 Gödöllő 
Páter Károly u. 1. 
Telefon:  06 20 824 8649 
e‐mail:  debnar.viktoria@gmail.com 
 
Dombi Tibor 
9300 Csorna 
Honvéd u. 5. 
Telefon:  06 30 636 8013 
e‐mail:  jutka.dombi@t‐onlone.hu 
 
Erdélyi Vanda 
4913 Panyola 
Szamosvég út 17. 
Telefon:  06 30 526 9757 
e‐mail:  erdelyi.vanda@gmail.com 
 
Fábián Renáta 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
2100 Gödöllő 
Szent‐Györgyi Albert u. 4. 
Telefon:  36 28 526 100/4144 
e‐mail:  renata.fabian89@gmail.com 
 
 
 

Faigl Vera 
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest 
Gyömrői út 19‐21. 
Telefon:  06 20 503 6103 
e‐mail:  faigl.vera@gmail.com 
 
Faluvégi József 
4266 Fülöp 
Arany János u. 82. 
Telefon:  06 20 669 6040 
e‐mail:  endorfer@freemail.hu 
 
Flink Ferenc 
Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal 
1024 Budapest 
Keleti Károly u. 24. 
Telefon:  06 30 973 2959 
e‐mail:  flinkf@nebih.gov.hu 
 
Fodor István 
Szent István Egyetem Álllatorvos‐
tudományi Kar 
Állatrgészségügyi Igazgatástani és 
Agrárgazdaságtani Tanszék 
1078 Budapest 
Isván u. 2. 
Telefon:  06 20 564 7917 
e‐mail:  fodor.istvan@aotk.szie.hu 
 
Földi József György 
Euvet Állategészségügyi Szolgáltató Bt. 
2100 Gödöllő 
Szent János u. 24. 3/46. 
Telefon:  06 20 967 0682 
e‐mail:  euvet.bt@gmail.com 
 
Gábor György 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
Telefon:  06 20 974 5162 
e‐mail:  h12617gab@helka.iif.hu 
 
 

 33



Gócza Elen 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állatbiotechnológiai Főosztály 
2100 Gödöllő 
Szent‐Györgyi Albert u. 4. 
Telefon:  06 28 526 100 
e‐mail:  elen@abc.hu 
 
Győri Zsolt 
Debreceni Egyetem MÉK 
Állattenyésztési Tanszék 
4032 Debrecen 
Böszörményi út 138 
Telefon:  06 30 401 6187 
e‐mail:  gyori.zsolti@gmail.com 
 
Hankó Faragó Emese 
Intervet Hungária Kft. 
1095 Budapest 
Lechner Ödön fasor 8. 
Telefon:  06 20 960 3904 
e‐mail: 
emese.hanko‐farago@merck.com 
 
Hatvani Csilla 
6237 Kecel 
Vagóhíd u. 17. 
Telefon:  06 30 908 4672 
e‐mail:  csillahatvani@gmail.com 
 
Helme László 
2800 Tatabánya 
Gyöngyvirág u. 3. 
Telefon:  06 30 927 6207 
e‐mail:  tata.allatpatika@gmail.com 
 
Kakasi Balázs 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 
Műszaki Kémiai Kutatóintézet 
8200 Veszprém 
Egyetem u. 10. 
Telefon:  06 30 995 2411 
e‐mail:  balazs.kakasi@gmail.com 
 
 
 
 
 

Kátai Levente 
Bonafarm 
1123 Budapest 
Alkotás u. 53. 
e‐mail: 
levente.dr.katai@boly.bonafarm.hu 
 
Katona Attila 
Virbac Hungary Kft. 
1055 Budapest 
Szent István krt. 11. II/21. 
Telefon:  36 70 338 7178 
e‐mail:  attila.katona@virbac.hu 
 
Kerekes Andrea 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
2100 Gödöllő 
Szent‐Györgyi Albert u. 4. 
Telefon:  06 30 370 0431 
e‐mail:  kerekes@abc.hu 
 

Kern László 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
Telefon:  23‐319‐133 
e‐mail:  dr.kern@gmail.com 
 
Kiss János 
4800 Vásárosnamény 
Rákóczi út 20 
Telefon:  06 30 595 2597 
e‐mail:  280555@vipmail.hu 
 
Kollár Kornél 
7681 Hetvehely 
Rákóczi u. 22. 
Telefon:  06 30 369 7793 
 
Konc János 
Szent János Kórház, Budai Meddőségi (IVF) 
Központ 
1125 Budapest 
Diós árok 1‐3. 
e‐mail:  janos.konc@janoskorhaz.hu 
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Kovács András 
Debreceni Egyetem MÉK 
Állattudományi, Biotechnológiai és 
Természetvédelmi Intézet 
4032 Debrecen 
Böszörményi út 138. 
Telefon:  06 30 200 8867 
e‐mail:  kovacs_cyto@hotmail.com 
 
Kútvölgyi Gabriella 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
Telefon:  23‐319‐133 
e‐mail:  kutvolgyi.gabriella@atk.hu 
 
Lajos Balázs 
Intervet Hungária Kft. 
1095 Budapest 
Lechner Ödön fasor 8. 
Telefon:  06 20 473 7692 
e‐mail:  balazs.lajos@merck.com 
 
Lázár Bence 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
2100 Gödöllő 
Szent‐Györgyi Albert u. 4. 
Telefon:  06 30 511 6158 
e‐mail:  lazbence@gmail.com 
 
Leskó Magdolna 
GEO‐MILK Kft. 
3950 Sárospatak 
Apróhomok 0455/2 hrsz. 
Telefon:  06 30 687 3439 
e‐mail:  ugyvezetes@geomilk.hu 
 
Liptói Krisztina 
Haszonállat‐génmegőrzési Központ 
2100 Gödöllő 
Isaszegi út 200. 
Telefon:  06 28 511 341 
e‐mail:  liptoi@katki.hu 
 

Magyar Károly 
4028 Debrecen 
Simonyi út 35. II/37 
 
Merész Lajos 
VIVAGEN AI Kft. 
9022 Győr 
Dunakapu tér 10. 
Telefon:  06 20 922 4853 
e‐mail:  mlajosdr@freemail.hu 
 
Mihajlovits János 
7400 Kaposvár 
Vak Bottyán u. 11. 
Telefon:  06 82 950 508 
e‐mail:  j.mihajlovits@freemail.hu 
 
Molnár Tamás 
Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal 
Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság 
1149 Budapest 
Tábornok u. 2. 
Telefon:  06 1 460 6300 
 
Nagy Péter 
Emirates Industry for Camel Milk & 
Products 
Dubai 
Telefon:  06 20 351 5632 
e‐mail:  pnagy@emirates.net.ae 
 
Nagy Szabolcs Tamás 
Pannon Egyetem 
Állattudományi és Állattenyésztéstani 
Tanszék 
8360 Keszthely 
Deák Ferenc u. 16. 
Telefon:  06 83 545 349 
e‐mail:  nagy.szabolcs@georgikon.hu 
 
Németh Andrea 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
2100 Gödöllő 
Szent‐Györgyi Albert u. 4. 
e‐mail:  nemeth.andi18@gmail.com 
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Novotiné Dankó Gabriella 
Debreceni Egyetem MÉK 
Állattenyésztéstani Tanszék 
4032 Debrecen 
Böszörményi út 138 
Telefon:  06 52 508 444/88202 
e‐mail:  novotine@agr.unideb.hu 
 
Nyiczky Éva 
Agárdi Farm Kft. 
8111 Agárd 
Elza major, hrsz: 0101/34 
Telefon:  06 30 978 8169 
e‐mail:  eva.nyiczky@gmail.com 
 
Páble Tamás 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
Telefon:  23‐319‐133 
e‐mail:  pable.tamas@atk.hu 
 
Pál Károly 
Agroprojekt Kft. 
1042 Budapest 
József A. u. 18. 
Telefon:  06 20 944 6264 
e‐mail:  pal.karoly1@upcmail.hu 
 
Pál László 
Pannon Egyetem Georgikon Kar 
8360 Keszthely 
Deák Ferenc u. 16. 
Telefon:  06 30 550 6736 
e‐mail:  pal‐l@georgikon.hu 
 
Péter Attila 
Virbac Hungary Kft. 
1055 Budapest 
Szent István krt. 11. II/21. 
Telefon:  36 70 338 7179 
e‐mail:  attila.peter@virbac.hu 
 
 
 

Rátky József 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ 
Állattenyésztési, Takarmányozási és 
Húsipari Kutatóintézet 
2053 Herceghalom 
Gesztenyés út 1. 
e‐mail:  jozsef.ratky@atk.hu 
 
Solti László 
Szent István Egyetem, Állatorvos‐
tudományi Kar 
1078 Budapest 
Isván u. 2. 
Telefon:  06 4 784 206 
e‐mail:  solti.laszlo@aotk.szie.hu 
 
Somoskői Bence 
Szent István Egyetem Álllatorvos‐
tudományi Kar 
Szülészeti Tanszék 
1078 Budapest 
Isván u. 2. 
e‐mail:  somoskoibence@gmail.com 
 
Sós Endre 
Fővárosi Állat‐ és Növénykert 
1146 Budapest 
Állatkerti krt. 6‐12, 1146 
e‐mail:  drsos@zoobudapest.com 
 
Szakács Attila Örs 
Génbank‐Semex Magyarország Kft. 
5820 Mezőhegyes 
Külterület 0646/15. hrsz. 
Telefon:  06 30 985 7563 
e‐mail:  aszakacs@semex.com 
 
Szelényi Zoltán 
Szent István Egyetem, Állatorvos‐
tudományi Kar 
Haszonállat‐gyógyászati Tanszék és Klinika 
2225 Üllő 
Dóra Major 
Telefon:  06 30 296 7012 
e‐mail:  szelenyi.zoltan@aotk.szie.hu 
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Szentpéteri László 
GEO‐MILK Kft. 
3950 Sárospatak 
Apróhomok 0455/2 hrsz. 
Telefon:  06 30 687 3439 
e‐mail:  ugyvezetes@geomilk.hu 
 
Szieberth István 
Magyar Állatorvosok Világszervezete 
1025 Budapest 
Szépvölgyi út 144/b. 
Telefon:  06 30 231 1652 
e‐mail:  szieberth.istvan@t‐online.hu 
 
Szollár István 
Génbank‐Semex Magyarország Kft. 
5820 Mezőhegyes 
Külterület 0646/15. hrsz. 
Telefon:  06 30 201 1689 
e‐mail:  iszollar@semex.hu 
 
Szőke Csaba 
6783 Ásotthalom 
Déli u. 49. 
Telefon:  06 30 324 5032 
e‐mail:  csabaszoke.dvm@gmail.com 
 
Tarpataki Tamás 
Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
 
Tornyos Gábor 
Kaposvári Egyetem 
Élettani és Állathigiéniai Tanszék 
7400 Kaposvár 
Guba Sándor u. 40. 
Telefon:  06 20 949 5545 
e‐mail:  tornyos14@gmail.com 
 
Tóth‐Petrovics Ágnes 
Alpha‐Vet Állatgyógyászati Kft. 
8000 Székesfehérvár 
Homoksor 7. 
Telefon:  06 30 573 8944 
e‐mail:  petrovics.agnes@alpha‐vet.hu 
 
 

Váradi Éva 
Haszonállat‐génmegőrzési Központ 
2100 Gödöllő 
Isaszegi út 200. 
Telefon:  06 28 511 334 
e‐mail:  varadi.eva@hagk.hu 
 
Vigh József 
GEO‐MILK Kft. 
3950 Sárospatak 
Apróhomok 0455/2 hrsz. 
Telefon:  06 30 687 3439 
e‐mail:  ugyvezetes@geomilk.hu 
 
Wekerle László 
NEDVET Bt. 
2112 Veresegyház 
Találkozók útja 9. 
Telefon:  06 20 945 3809 
e‐mail:  laszlowekerle@gmail.com 
 
 
A konferencia technikai szervezője 
 
Biszkupné Nánási Klára 
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. 
2100 Gödöllő 
Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz. 
Telefon:  06 28 432 985 
e‐mail:  biszkup@altagra.hu 
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