esélyét.

A

vemhesség

perzisztensen

fertőzött

30–125.
(PI)

napja

borjú

közötti

születik.

A

fertőződés

esetén

PI-egyedek

minden

testnedvükkel, nagy titerben, egész életükön át ürítik a vírust, ezáltal
mint vírusrezervoárok a vírusátvitel legfőbb forrásai.
A

szerzők

Igazgatóság
módszereket,

ismertetik

a

NÉBIH

Állat-egészségügyi

által alkalmazott közvetlen
amelyek

alkalmasak

a

Diagnosztikai

és közvetett diagnosztikai
fertőzöttség

egyedi

és

állományszintű megállapítására, valamint a látszólag egészséges, PIegyedek kiszűrésére.

Czeibert K. – Pintér Á. – Ivády A. – Samu K.: AZ IDŐJÁRÁS ÉS AZ EPILEPSZIA
KAPCSOLATA

EGY

JACK

RUSSELL

TERRIER

ROHAMAINÁL.

ESETTANULMÁNY
A

szerzők

tanulmányukban

azt

vizsgálták,

hogy

egy

több

éve

epilepsziás Jack Russell terrier rohamai mennyiben függnek a rohamok
környezetében mért meteorológiai változásoktól. A rohamtipizálás a
tulajdonosok és az állatorvos hosszú távú megfigyelésein, valamint az
epileptológiai véleményezésen alapult, az időjárási tényezők rögzítése
és kiértékelése pedig egy hivatalos budapesti meteorológiai állomáson
zajlott. Az elemzés kimutatta, hogy a 2012. január 1-je és 2014. április
30-a

között

vizsgált

időszakban

megfigyelt

tizenkilenc (fokális és

generalizált) roham alapján több mint tizenhatszor gyakoribb, hogy az
érintett állatnál a roham hidegfront jellegű komplex meteorológiai
változások bekövetkezése esetén jön létre, mint köztes időszakban, és
ezen rohamok 83%-a a felületes alvási szakaszból generalizálódott. Az

esetet

egy

másik,

összehasonlítva

hasonló

módon

megállapították,

hogy

vizsgált
a

epilepsziás

meteorológiai

állattal

változások

szerepet játszanak az epilepsziás rohamok előidézésében. Véleményük
szerint még a hasonlónak tűnő epilepsziás tüneteket mutate állatok sem
ugyanúgy érzékenyek a fronthatásokra, és ez az időjárás-érzékenység
idővel (a korral, a gyógykezeléssel és az ingerküszöb növekedésével)
változhat,

kedvező

esetben

pedig

csökkenő

rohamfrekvenciát

eredményez.

Castillo A. L. – Németh Cs. – Németh Z. – Tóth K. – Jónás G. – Friedrich L. –
Póti P.: NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁS HATÁSA AZ ÉLELMISZEREK
MIKROBIOLÓGIAI

ÁLLAPOTÁRA:

LABORATÓRIUMI

ÉS

FÉLÜZEMI

KÉSZÜLÉKEN MÉRT EREDMÉNYEK
A

szerzők

30)fertőztek

különböző
meg

élelmiszermintákat

patogén

( Listeria

és

tápoldatokat

monocytogenes,

(n

=

Salmonella,

Escherichia coli, Staphylococcus aureus ), ill. élelmiszerekben romlást
okozó (Pseudomonas ) mikrobákkal. A mintákat nagy hidrosztatikus
nyomású berendezésben kezelték 300–600 MPa nyomáson 1–30 percig.
A kezelt mintákban megvizsgálták a fertőzéssel mintákba vitt mikrobák
élőcsíraszámát, így meghatározhatták a különböző kezelések adott
mikrobára vonatkozó mikrobapusztító hatékonyságát.
A

vizsgálatokat

mind

laboratóriumi,

mind

félüzemi

berendezésen

elvégezték. Eredményeikből kiderült, hogy a laboratóriumi és félüzemi

