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Újdonságok a ló szaporodásbiológiában 

• Zürichben bejelentették az első OPU-ICSI csikó megszületését 

• Új tények, szaporodásbiológiai szakma átalakulása 

• Mozgolódás minden országban, IVF laborok létesítése 

• A ló IVF-nagyhatalom: Galli 

• Több ezer ET és IVF embrió  

• Ha nem lépünk, lemaradunk 
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Ló in vitro embrió produkció 

• MT ára 25-30 Eur 

• OPU ára 750 Eur 

• ICSI (labor) 350-400 Euró 

• Hazai költségek: meddő kanca akár 1 millió Ft (sperma, áo) 

• Magyar tulajdonos Ausztriában: 20000 Euró 1 kancára  

• Következtetés: van pénz, csak itthon kell tartani 

• Jövő: magyar IVF laboratórium létesítése 
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A megoldás: 

EGYÜTT  
(Kutatók + Praktizáló 

Állatorvosok) 
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Mén 1. 

MT legjobb eredmények – ovuláció előtti 24 h inszeminálás 

Kérdés: hol van jobb helye a spermának? 

Sperma öregedése CLC (ún. semen ageing) 

Kanca méhe vs. Hűtőszekrény? 
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Mén 2. 
• 1980’s évek óta tudjuk 

• Spermavételt követően hígítás után 4 fokon 

• De! 

• Battut et al. 

• INRA96 
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Newcombe, John 

ET 
Többszörös ovulációs arány 29% max. 
Sikertelen protokollok 
De! 
Buserelin (GnRH-agonista) 50 
 microgram 8 óránként sc 
 
2,38 ovuláció/ciklus! 
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Karen 
Wolfsdorf et 
al. 
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Versenyló ipar 
Szezon késői beindulása 
Átmeneti és acikliás 
kancák kezelése: 
fényprogram 
buserelin 



Fényprogram - Equilume 

• Ellés előtti kancák vizsgálata 

• Vemhesség rövidebb lett 

• Csikó kisebb (-4 kg) 

• Rövidebb szőrű csikók 

• Magzat reakciója a fényre 
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Altrenogeszt immunmoduláló hatása 

• Terápia, ivarzási viselkedés elnyomása, 
(méhgyulladást okoz!) 

• 10 kanca standard dózisú kezelése (0,044 mg/kg) 

• Megszületett csikók gyengébb immunrendszerrel 

• Kisebb Ly/neu arány, növelte a citokinek számát 

• Csökkent granulocita szám! 
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MHC szociális jelzőrendszer szerepe a 
szaporodásbiológiában 
• MHC (immunrendszer, 

szociális érintkezés) 

• Burger et al. 2017 
• Minél különbözőbb a rendszer, 

annál vonzóbb 

• Mének spermiumszám és T 
szint 

• Kancák vemhesség 
fenntartása 

• Gyakorlati alkalmazás 
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Új vemhesség diagnosztika 

• ET – nem tudjuk, hogy vemhes-e 

• 7-8. nap 

• Power Doppler ultrahang 

• A felület (area) és intenzitás vizsgálata (véráramlás jellemzői) 
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www.obgyn.net (humán) 

http://www.obgyn.net/


Császármetszés utáni túlélési ráták 

• Donnelly et al. 

• 4-35% 

• 32 kanca és csikó (1987-2017) 

• Vérgáz, hematológia, laktát 

• Túlélők 4,5 mmol/l 

• Elpusztultak 15 mmol/l 

• konklúzió 
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Real-time in vivo 
konfokális lézer 
endoszkópia 

• Fluoreszcein 

• Akriflavin 

• Száloptika 

• 4 mg/kg Na-fluoreszcein 

• Hámréteg 

• Mirigyek 

• Fibrózis 

• „virtuális biopszia” 
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Saját kutatási projekt (Zürich együttműködés) 
Ivarmeghatározás anyai vérből 
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Köszönetnyilvánítás 

• Magyar Állatorvosi Kamara támogatása 2018 

• Magyar lógyógyász praktizáló kollégák 
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Köszönöm a figyelmeteket! 
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