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Bevezetés 

Rezisztens baktériumok száma nő 
Antibiotikumok használatának korlátozása 
Alternatív lehetőségek előtérbe kerülése 
 Szerves savak 
Védett szerves savak (mikrokapszula, triglicerid forma) 
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Célkitűzés 

Védett szerves savak takarmányba és ivóvízbe keverve 
 Salmonella Typhimuriummal mesterséges fertőzés 
Védett és szabad forma összehasonlítása 

• Takarmány és ivóvízfogyasztás, takarmányértékesítés 
• Klinikai, kórbonctani, kórszövettani vizsgálatok 
• CFU számlálás (telepformáló egység) 
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Anyag és módszer 

4 
A vizsgálatot a Pest Megyei Kormányhivatal PE/EA/1773-3/2017 állatvédelmi 

ügyiratszámon hagyta jóvá. 

 



Vizsgálati csoportok 

Csoportok 
Vizsgált 

készítmény 
ivóvízben 

Vizsgált 
készítmény 

takarmányban 

1. Referencia 
készítmény 
ivóvízben 

2. Referencia 
készítmény 
ivóvízben 

Salmonella 
fertőzés 

1. csoport 
Pozitív 
kontroll 

- - - - + 

2. csoport 
Negatív 
kontroll 

- - - - - 

3. csoport 0,1% - - - + 
4. csoport 0,2% - - - + 
5. csoport - 0,1% - - + 
6. csoport - 0,2% - - + 
7. csoport - - 0,2% - + 
8. csoport - - - 0,2% + 5 



Felhasznált készítmények 

     Referencia készítmény - SZABAD FORMA 
1. 80% hangyasav 20% propionsav 
2. 75% hangyasav 25% propionsav 

 
 Vizsgált készítmény - VÉDETT FORMA 
 Hangyasav és propionsav triglicerid formában 
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Vizsgált készítmény 
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Vizsgálat menete 

Testtömegmérés 
Takarmány és vízfelvétel regisztrálása  
 31. nap mesterséges fertőzés 106  CFU koncentrációval 
 33. nap 1. CFU számlálás 
 36. nap 2. CFU számlálás, kórbonctani, kórszövettani 

vizsgálatok 
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Eredmények 



Testtömegmérés 
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Takarmányfelvétel 
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Vízfogyasztás 
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Takarmányértékesítés 
Csoport Takarmány (g) * 

1. Pozitív kontroll 2979±482 

2. Negatív kontroll 1888±213 

3. 1869±139 

4. 1918±287 

5. 2458±389 

6. 2022±163 

7. 2067±293 

8. 2173±312 
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* 1000 g elősúly előállításához szükséges takarmány mennyisége a 29-36.napig 



Klinikai tünetek 
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Kórbonctani, kórszövettani eredmények 
Az összes csoport szignifikánsan különbözik a pozitív 

 kontroll csoporttól 
Csoportok között nincs szignifikáns eltérés 
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Kórszövettani metszetek-jejunum 
    Negatív kontroll (2.csoport) 

16 Dr. Jakab Csaba felvétele 



Kórszövettani metszetek-jejunum 
                Pozitív kontroll(1.csoport) 

17 Dr. Jakab Csaba felvétele 
 



CFU számlálás XLD agaron (xilóz-lizin-dezoxikolát) 

18 



CFU számlálás 

              33. nap 
 Szignifikáns csökkenés: 
5. csoport 

 
Csökkenő tendencia: 
7. és 8. csoport 

                 36. nap 
 Szignifikáns csökkenés: 
2., 5., 6., és 8. csoport 
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Megbeszélés 

Védett rövid szénláncú zsírsavak bizonyított antibakteriális 
hatás 
Későbbi felszabadulás 
Védett és szabad forma együttes adagolása 
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Köszönetnyilvánítás 

Dr. Jerzsele Ákosnak 
Dr. Jakab Csabának 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék összes dolgozójának 
Barátaimnak 
Családomnak 
    „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) 

társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: EFOP-3.6.2-16-
2017-00012, projekt címe: Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer 
termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus 
kutatási hálózatban 

 
 

21 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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