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Összefoglaló 

Az állatgenetikai kutatások közül kiemelendő a gímszarvas genom projekt, valamint a Kárpát-

-medencében élő domesztikált (juh, ló, szarvasmarha és sertés) és vadon élő állatfajok 

(vaddisznó és mezei nyúl) genetikai diverzitásának felmérése. Új módszert dolgoztak ki az 

őshonos baromfi fajok szaporítóanyagának tárolására, ezzel kiegészítve az in situ 

génmegőrzést. Kiemelkedő eredmény volt három új nyúlfajta (Pannon fehér, Pannon Ka és 

Pannon nagytestű) kialakítása. Az állattenyésztési kutatásokhoz elsőként alkalmaztak 

képalkotó, CT és MRI, technikákat. A haltenyésztési kutatások során genetikai markereket 

fejlesztettek ki számos halfaj (süllő, sebes pisztráng, ponty, afrikai harcsa, törpeharcsa, atlanti 

tok, angolna) fajazonosításához, származás és populációgenetikai vizsgálatához. Elsőként 

hoztak létre fajok közötti androgenezissel ponty ikrásból származtatható aranyhal utódokat. Új 

halszaporítási módszert dolgoztak ki gonadotropin-releasing hormon alkalmazásával, továbbá 

számos halfaj (ponty, süllő és a harcsa) spermamélyhűtési módszerét fejlesztették. Kiemelkedő 

eredményt értek el a balatoni angolna szaporítása során, mert először sikerült a tengervízben 

szaporodó angolnát édesvízben termékeny ikratermelésre késztetni. Új halszaporítási módszert 

fejlesztettek ki, amelynek során a spermiumokat az anyahal petefészkébe juttatják, így íváskor 

a gaméták együtt ürülnek. A kérődzők takarmányainak értékeléséhez új fehérjeértékelési 

rendszert alakítottak ki, amely alkalmas a szükséglet meghatározására. A gazdasági állatok 

legeltetéses tartásával és takarmányozásával kapcsolatban vizsgálták a legelő növényzetének 

táplálóanyag tartalmát és állateltartó képességét, a különböző legeltetési módok hatásait a 

gyepalkotók összetételére és a legeltetett állatok termelési színvonalára. Modellt dolgoztak ki a 

mikotoxinok hatásainak felmérésére, amellyel felmérhető azok lipidperoxidációs folyamatokra 

és a glutation redox rendszer működésére és a zsírsav metabolizmusra kifejtett hatása. 
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Citogenetikai kutatások 

Szarvasmarhában az 1,29 transzlokációtól való mentesítésfolytatása mellett egy új komplex 

hármas transzlokációs esetet is leírtak, és egy meddő kancában 63, X0 kariotípust találtak [1]. 

Lámában 74, XX-sex-reversal hím álhermafrodita esetet diagnosztizáltak [2], amely az első 

tevefélékben leírt kromoszóma rendellenesség volt. Kecskében XX/XY kiméra meddő 

gödölyéket és szarvtalan 60, XX-sex-reversal hím álhermafroditákat találtak és új módszert 

dolgoztak ki ezek diagnosztizálására [3]. 

Spermatológiai kutatások 

Az ondósejtek komplex élő-elhalt és akroszóma festésére leírt módszerüket [4], világszerte 

alkalmazzák. Fluoreszcens in situ hibridizációval elsőként azonosították az X-, illetve Y-

kromoszómát hordozó bikaondósejteket, lehetővé téve az ivardeterminált spermák ellenőrzését 

[5]. Kecskében pedig elsőként írták le a Dag-defekt ondósejt-rendellenességet [6].   

 

 



Állatgenetikai kutatások 

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszer tudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Állatgenetikai Laboratóriumában széleskörű kutatások folytak az állatgenetika területén. A 

kutatások elsődlegesen a klímaváltozás Kárpát-medencében élő domesztikált-, így például juh 

[7], ló [8], szarvasmarha [9], sertés [10] és vadon élő állatfajok közül a vaddisznó [11] és a 

mezei nyúl [12] genetikai diverzitására és biodiverzitásra gyakorolt hatásainak vizsgálatára 

irányultak. A kutatások nemzetközi tekintetben is kiemelkedő eredményei az állattenyésztés, a 

környezetvédelem és a vadgazdálkodás területén hasznosulnak. 

Baromfi génmegőrzési kutatások 

Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzésének fenntartására és további hasznosításuk 

lehetőségeire évtizedekkel ezelőtt kutatócsoportok alakultak, többek között a Haszonállat 

Génmegőrzési Központban és a Nyugat-Magyarországi (Széchenyi István) Egyetem 

Mezőgazdasági és Élelmiszer tudományi Karán, Mosonmagyaróváron [13]. A 

baromfitenyésztésben, az in situ génmegőrzés mellett, modern eljárásokkal történő 

szaporítóanyag tárolásra kifejlesztett módszereket dolgoztak ki, illetve adaptáltak [14]. A 

genetikai sokszínűség biztosítása mellett kiváló ellenálló- képességükkel szerepet kaphatnak az 

őshonos baromfifajok és fajták korunk nagy kihívásában, a klímaváltozás hatásainak 

csökkentésében, mint keresztezési partnerek, de távol-keleti országokban is javítani tudták az 

ott őshonos tyúkok hústermelő képességét [15, 16].  A genetikai markerek kutatása során elért 

eredményeik szintén jelentős szerepet játszottak az őshonos baromfifajták kutatásában [17,18]. 

Nyúltenyésztési kutatások 

A Kaposvári Egyetemen három nyúlfajtát (Pannon fehér, Pannon Ka, Pannon nagytestű) 

állítottak elő és nemesítenek, amelyek a hazai tenyésznyúl állomány felét teszik ki [19]. A 

házinyúl viselkedésével és jóllétével kapcsolatos kutatásokban a csoport a világon a legaktívabb 

[20, 21]. Emellett számos vizsgálatot végeztek hústermeléssel és húsminőséggel kapcsolatban 

is a Padovai Egyetemmel közösen [22]. 

Gímszarvas tenyésztés és gímszarvas genom program 

A Kaposvári Egyetemen kidolgozták a gímszarvasok zártrendszerű, legelőre alapozott komplex 

tartásrendszerét, úttörő szerepet vállalva Európában, hasznosítva az új-zélandi tapasztalatokat 

is. Az Egyetem Bőszénfai, 1300 hektáros szarvas farmján kiterjedt - nemzetközi érdeklődésre 

is számot tartó – vizsgálatok folytak takarmányozási, tartástechnológiai, szaporítás biológiai, 

biotechnikai, viselkedésbiológiai, agancsépítési, hústermelési és minőségi, valamint 

állategészségügyi kérdéskörökre kiterjedően [23]. Az 1998-ban Kaposváron megrendezett 

Szarvasbiológiai Világkongresszus alkalmából jelentették meg a gímszarvas anatómiai CT és 

MR atlaszát, amely a maga műfajában az első volt a világon [24]. A kiváló minőséget képviselő 

gímszarvas-állományból eddig már 12 ország vásárolt tenyészállományokat. A Kaposvári 

Egyetem az ELTE, a SOTE, a NAIK MBK és a Szent István Egyetem összefogásával 2018-ra 

a világon elsőként elkészítették a gímszarvas teljes genetikai térképét [25]. A gímszarvas 

genom program CerEla 1.0 néven elérhető az NCBI (USA) genom adatbázisból, NCBI, MKHE 

00000000 azonosítóval.          

Digitális képalkotó rendszerek CT és MRI állattenyésztési alkalmazásai 

A digitális keresztmetszeti képalkotó rendszerek – CT és MRI – állattenyésztési területen 

történő alkalmazásában, új módszerek kidolgozásában a Kaposvári Egyetem nemzetközi 

szinten is kiemelkedő kutatási és fejlesztési tevékenységet végzett. Vizsgálták in vivo a 

testösszetétel fajtától és életkortól függő változását sertés, tyúk, pulyka, lúd, nyúl, juh és 

halfajokban [26]. A CT vizsgálatok alapján szelekciós programokat végeztek különböző 



értékmérő tulajdonságokra sertéssel, húscsirkével, lúddal és hústípusú nyúllal. Elsőként 

végeztek volumetrikus CT-re alapozott testösszetétel meghatározást sertésen [27]. Elsőként 

végeztek továbbá EKG vezérelt CT és MRI rendszerrel szívteljesítmény vizsgálatokat sertéssel 

[28] és pulykával [29], ezzel lehetővé téve az ilyen irányú szelekciót is. 1991 óta az e területen 

folyó vizsgálatokról összesen mintegy 700 publikációt közöltek.  

Hal szaporodásbiológiai kutatások 

Az indukált halszaporítás új módszerét dolgozták ki szintetikus gonadotropin-releasing hormon 

(GnRH) analógok alkalmazásával [30]. Kidolgozták továbbá hazánk legnagyobb 

mennyiségben előállított halfajának, a pontynak, spermamélyhűtési módszerét, amelyet a ponty 

spermabank kialakítása során is felhasználtak [31]. Ragadozóhalak esetében kialakították a 

süllő (Sander volgensis) és a harcsa (Silurus glanis) spermamélyhűtési módszerét [32]. 

Kiemelkedő eredményeket értek el a balatoni angolna szaporításra történő előkészítésében 

újszerű biomanipulációs-biotechnológiai eljárásokkal, valamint technológiai fejlesztésekkel 

egy gyógykezelési és káros-anyag mentesítési eljárással. Ezt követően gonadotrop kezeléssel 

spontán, illetve indukált ovulációt értek el, majd a sikeres termékenyülést követően életképes 

lárvákat is sikerült keltetniük. Először sikerült a tengervízben szaporodó angolnát édesvízben 

termékeny ikratermelésre késztetni, hím ivarban pedig édesvízi ivarérlelést követően 

spermamélyhűtés segítségével japán angolna és európai angolna hibrideket hoztak létre [33]. 

Olyan új halszaporítási módszert fejlesztettek ki, amellyel a spermiumok biológiai aktivitásukat 

megtartva hosszabb ideig, 40 óráig, „tárolhatók” hal petefészekben az indukált szaporítást 

megelőzően anélkül, hogy termékenyítő képességüket elvesztenék. Íváskor (ovulációkor) a 

gaméták együtt ürülnek és vízaktivációkor bekövetkezik a termékenyülés. A sperma katéteres 

petefészekbe juttatását a programozott ovuláció kiváltására alkalmazott hormonkezeléssel 

egyidejűleg lehet végrehajtani, amikor a szeminális plazmát a hormon vivőanyaga helyettesíti. 

A módszert eredményesen alkalmazták gazdaságilag jelentős édesvízi halfajok (ponty, amur, 

afrikai harcsa, dél-amerikai ezüstharcsa, stb.) és tengervízi környezetben szaporodó halak 

(tengeri süllő, angolna) szaporítása során egyaránt [34,35].  

Biotechnológiai és molekuláris genetikai eljárások alkalmazása gazdasági haszonhalaink 

termeléstechnológiájában 

A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének munkatársai genetikai markereket 

fejlesztettek ki több hazai és európai jelentőségű tenyésztett, védett, őshonos és invazív halfaj 

(süllő, sebes pisztráng, ponty, afrikai harcsa, törpeharcsa, atlanti tok, angolna) 

fajazonosításához, valamint származás és populációgenetikai vizsgálatához. Ennek során 

vizsgálták az egyes fajok genetikai hátterét, hibridizációját, illetve az azokban kimutatható 

antropogén hatásokat [36,37]. Egyedülálló multiplex molekuláris genetikai markerrendszert 

fejlesztettek az egyik legnagyobb gazdasági jelentőségű tenyésztett halfajunk, az afrikai harcsa, 

ivarának és tenyésztett populációinak vizsgálatára, amelyeket a faj molekuláris genetikai alapú 

nemesítésében kívánnak felhasználni. Elsőként hoztak létre interspecifikus (fajok közötti) 

androgenezissel ponty ikrásból származtatható aranyhal utódokat [38]. 

Új fehérjeértékelési rendszer kidolgozása kérődzők takarmányozásában 

A kérődzők takarmányozásában 1999. január 1-től hazánkban egy új, az ún. metabolizálható 

fehérje értékelési rendszert vezettek be, amelyet a Schmidt János professzor vezetésével 

dolgozó munkacsoport alakított ki. Ezzel a rendszerrel pontosabban jellemezhetjük és adhatjuk 

meg a kérődző takarmányok fehérjetartalmát, illetve az állatok fehérje szükségletét. A rendszer 

alkalmazásával lehetővé vált a külföldi rendszerekkel való összehasonlítás is, mert mindegyik 

rendszer a vékonybélben rendelkezésre álló aminosavak, amelyek a bendőben képződött 

mikrobiális és a bendőben lebontatlan takarmányfehérjéből származnak, mennyiségének és 

felszívódásának mérésén alapul [39]. 



Takarmány-toxikológiai kutatások  

A Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén folyó takarmány-toxikológiai 

kutatások a szelén toxicitásának felmérésére [40], majd a Fusarium penészek által termelt 

mikotoxinok hatásainak leírására terjedtek ki egyes baromfi fajok [41] és a ponty [42] 

lipidperoxidációs folyamataira és a glutation redox rendszerre. Az MTA-KE-SZIE 

Mikotoxinok az élelmiszerláncban kutatócsoport keretében vizsgálataikat kiterjesztették multi-

mikotoxin terheléses modellekre [43], valamint a zsírsav metabolizmusra is [44]. Újszerű 

modell rendszert alakítottak ki az Aspergillus penészek által termelt aflatoxin B1 [45] hatásának 

a glutation redox rendszer egyes elemeit kódoló gének expressziójának változásának 

vizsgálatához. 

Gyepgazdálkodási kutatások 

A hazai gyepalkotó növények újszerű, takarmányérték-alapú, csoportosítási rendszerét a Szent 

István Egyetemen alakították ki [46]. Felmérték a legeltetési módok hatásait a gyepalkotók 

összetételére, a hasznosítható és hasznosult gyeptermés mennyiségére, valamint a legeltetett 

állatok termelési színvonalára [47]. Új megállapításokat tettek a legeltetésnek a tejösszetételre 

gyakorolt kedvező hatásairól [48].  

Állattenyésztés technológiával és állatjólléttel kapcsolatos kutatások 

A Szent István Egyetemen az állattenyésztés technológiával, állatjólléttel kapcsolatos 

kutatások, fejlesztések is folytak. Ennek keretében eredmények születtek a tejhasznú borjak 

tartásában alkalmazható hőstressz-csökkentő nem invazív vizsgálati módszerekkel 

kapcsolatban [49], valamint igazolták a karusszeles fejőtermi fejés állatjólléti előnyeit [50]. 
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