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Természettudományos gyűjtemények 
• Tradícionális gyűjtési, preparálási és tárolási technikák 
• Klasszikus taxonómia, anatómia, parazitológia, táplálékbázis 

elemzés
• Alkohol/formalin, bőrbe tömött, feltűzve



Ősi DNS (arche DNS, aDNS)
Nílusi krokodil 
(Crocodylus
niloticus)

Mintagyűjtés:
• Friss minták
• 57 múzeumi minta (8 természettudományos 

és archeológiai gyűjteményből  –
egyiptomi fáraók sírjából előkerült múmiák)

• 7 ázsiai és újvilági krokodil-faj
• 197 bp 12s rRNS + 219 bp D-loop



Ny‐i

K‐i

Újvilági fajok

• C. niloticus parafiletikus
• Ny-i  testvérkládja a k-i és újvilági krokodiloknak
• 8.13 mya
• Minden múmia krodokilminta a nyugati kládhoz tartozott => egykor mind a két 

klád élt a Nílus-folyó alsó szakaszán  (ősi egyiptomi papok két formát írtak le – a 
kisebbet használták a szertartásokhoz)

• C. suchus koponya alapján leírva – nyugati klád



Betegségek feltérképezése
• Fehér orr szindróma (WNS) gombabetegség
• Észak-Amerikában több millió denevér pusztulását okozta
• 2006-ban bukkant fel Keleti-parton, 2016-ra elérte a Nyugati-partot.
• Pseudogymnoascus destructans
• Denevér bőrén telepszik meg
• Eurázsiában is jelen – nem okoz tömeges pusztulást
• Campana et al 2017 – Emerging Infectious Diseases
• 138 19- és 20-ik századi denevérpéldányok alkoholban
• Washingtoni TTM – bőrkenet, DNS-vizsgálat
• Myotis bechsteinii (nagyfülű denevér)1918-ban gyűjtött, Franciaországban
• Eurázsiai eredet



Röntgenfelvétel

• Együttműködés a Fővárosi Állat- és Növénykert, Állatorvotudományi Egyetem és
az MTM között

• Minden madárcsalád képviselőjéről 3 oldali röntgenfelvétel
• Összehasonlító anatómiai anyag összeállítása
• (harkályfélék biomechanikai vizsgálata – mi védi meg őket a fejsérüléstől –

humán fejsérülések megelőzése)
• FÁNK-ban elhullott példányok, ÁTE-re vizsgálatra és kezelésre behozott egyedek,

és MTM gyűjteményi példányok.
• 72 madárcsalád, 128 faj, 155 egyed, 777 röntgenfelvétel







• Limitált felhasználás (pl. csak rövid szakaszok, inhibíció a 
mintákban, rossz minőségű DNS

100/15.000 bp mtDNS

• Ugyan egyre modernebb technikákat fejlesztenek (pl. 
formalin‐fixált példányok vizsgálata), jóval drágább, mint 
friss mintán dolgozni.

10x‐es ár
• Rengeteg, nehéz munka.

=> Megfelelő terepi mintavétel, friss minta, megkönnyíti 
az életet.



Szövetminta gyűjtemény
• Tradícionális gyűjtőtechnikák kiegészítve modern mintavétellel
• Szövetminta vétele  terepen Nem-destruktív mintavétel (pl. toll, 

szőr, bőrkaparék), vagy elhullott állatból
• Szövetminta vétele a beérkezett példányokból
• Megfelelő felszerelés: steril olló, gyűjtőcső, csipesz, 
• Megfelelő folyadékban tárolni, megfelelő körülmények között

Abs ethanol v. RNA later (NEM formalin)
Hűtőben/mélyhűtőben

• DNS degradáció pár percen belül

• Tárolás célja
– Hosszú távú tárolás
– Jó minőség: mtDNS, nDNS, RNS, fehérje
– Keresztszennyeződés elkerülése



Szövetminta gyűjtemény

MTM: 17.000 szövetminta, adatbázisban rögzített (főként gerinces)



Szövetminta gyűjtemény

Litoria raniformis

Australian Biological Tissue Collection (2005): 150.000 minta

Litoria raniformis

Litoria major



Hazai gerinctelen fauna barcoding?



Genomszekvenálás



Genomszekvenálás
Standard mintavételi protokolok
• **** Friss szövetminta, esetleg azonnali DNS izolálás, 1 mg 

DNS, amit már DNS barcoding validált, párhuzamos minták 
transcriptom elemzéshez, élő sejtvonalak

• *** fagyasztott szövetminta 1 mg DNS, párhuzamos minták 
transcriptom elemzéshez és RNS szekvenáláshoz

• ** fagyasztott szövetminta (700 ug DNS)
• * etanolban eltett szövet, 700 ug jó minőségű DNS, vagy kis 

mennyiségű DNS de elegendő a teljes genom-szekvenálást
kiegészítendő vizsgálatokhoz   



Miért fontos a genomszekvenálás?

Kétéltűek:
Ascaphus truei ősi tulajdonságok

(amphibian tree of life)

Hüllők:
4 krokodilfaj genomja: archosauria (krokodilok+madarak) és magzatburkosok 
ősi genomja – lehetőség a dinoszaurusz genomok megértéséhez.

Madarak: 
vázrendszer repüléshez való adtaptációja, tollak kialakulása 

Emlősök:
Domesztikáció folyamata, speciális adaptációs 
mechanizmusok feltérképezése, 
mint pl. a jak magas-hegységi adaptációja



Élő sejtek

• San Diego – Frozen Zoo Project
• 10.000 élő sejtkultúra, petesejt, sperma, embrió
• 1000 taxon, 1 kihalt: Pouli-gyapjasmadár
• Északi szélesszájú orrszarvú projekt

– 3 példány maradt a Földön
– 12 sejtvonal létezik a San Diego Zooban
– Ezekből hím és női ivarsejteket fejlesztenek
– In vitro megtermékenyítés
– Embrió transzfer a déli szélesszájú orrszarvúba
– Feltámasztani az északi szélesszájú orrszarvút

Frozen Zoo®



• Ausztrál erszényesfarkas
• 1936-ban 
• Australia Múzeum Sydney
• Múzeumi példány klónozása
• Egyes gének replikálása sikerrel járt
• Teljes genom összerakása?
• Kromoszómák képzése
• Ivarsejtek létrehozása
• Megtermékenyítés
• Másik faj hordja ki (tasmán ördög, óriás erszényesnyest)

Élő sejtek



eDNS (e=environmental)
• ÉLŐ organizmusból származó genetikai anyag, amelyet az 

ÉLETTELEN környezet mintázásával mutatnak ki (pl. talaj, 
üledék, jég, víz)

• Ritka, nehezen hozzáférhető fajok kimutatása
• Eredetileg: mikrobiális élőlények (baktérium, alga)

• Közelmúltban: makrobiális élőlények  (pl. bálnák, emlősök, 
halak, kétéltűek, rákok, rovarok) 

• Mikrobiális: teljes élőlény

• Makrobiális: az állat darabjai (pl. bőrdarabok, ürülékdarabok)

• DNS degradációs ideje: órák – évezredek. Víz: kb. 2 hét



eDNS
• 3x15 ml vízminta, 
• 98 tó, pocsolya, patak, 5 EU országban (Svédország, Dánia, 

Németország, Lengyelország, Észtország)
• 454 pyroszekvenálás
• Pelobates fuscus
• Triturus cristatus
• Misgurnus fossilis
• Leucorrhinia pectoralis
• Lepidurus apus
• Lutra lutra

Thomsen et al (2011): Monitoring 
endangered freshwater biodiversity 
using environmental DNA. 
Molecular Ecology 21(11): 2565-
73.



eDNS
• 82-100% kimutathatósági ráta
• Olyan helyekről kimutatták, ahonnan vizuális felmérésekkel nem 
• Érzékenyebb, mint a tradícionális módszerek

• eDNS minták tárolása, regisztrációja
• GGBN protokol



iDNS (i=invertebrate)

Kocher et al 2017: iDNA screening: disease vectors as vertebrate samplers.  Molecular Ecology 26(22): 6478-6486.

=DNS gerinctelen parazitákból



iDNS
• Francia Guyana, Amazónia
• 209 vérszívó Diptera
(99 szúnyog, 110 lepkeszúnyog)
• Szívott vért kinyerték
• 3 mitokondriális marker: id. szúnyog, id. emlősök, id. gerincesek
• Széles taxonómiai spektrum
• 100 bp hosszú szakaszok
• 19 gerinces faj – kétéltűek, gyíkok, madarak, terresztris és 

arboreális emlősök (kis és nagytestűek) 



• Kiváltható-e a klasszikus taxonómia az eDNS, iDNS, 
metabarcodolás, stb. technikákkal?

• Nem! Sok buktatója van.

• Negatív eredmény nem eredmény. Ha megtalálják a 
DNS-t, ott van a faj. Ha nem találják, nem biztos, hogy 
nem él ott.

• Hatalmas változatosság – nincs referencia anyag 
(szekvencia), nincs találat

• Wolbachia baktériumok ízeltlábúak intracelluláris
fertőzői (rovarfajok 65-70% fertőzött) => szekvencia is 
félrevezető eredményt mutat.



Dokumentáció
• Fotó a példányról, az élőhelyen
• Videó – tudománykommunikáció
• Georeferált adatfelvétel (GPS koordináta)



Epidemiológia
Batrachochytrium dendrobatidis
1998

Batrachochytrium salamandrivorans
2014



Hangfelvételek (bioakusztika)
• Hívóhangok: pre-zigotikus reproduktív izoláció
• Fontos taxonómiai karakterek

• Kelet-Kárpátokban 
• 10 hím és 2 nőstény példány hangfelvétele
• 20 hím és 13 nőstény morfometriai vizsgálata=> 

I. camptoxyfa fajcsoport 



• Capnia bifrons – Közép- és Észak-Európa
Murányi, Gamboa & Orci: Zwicknia gen. n., a new genus for the 
Capnia bifrons species group, with descriptions of three new species 
based on morphology, drumming signals and molecular genetics, and 
a synopsis of the West Palaearctic and Nearctic genera of Capniidae
(Plecoptera). Zootaxa 3812, No 1.

• Bioakusztikai elemzés
• Morfológia + genetika => több fajra bontották
• Új genus leírása => Zwicknia Murányi gen. n.

Z. acuta Murányi & Orci sp. n.
Z. kovacsi Murányi & Gamboa sp. n.
Z. rupprechti Murányi, Orci & Gamboa sp. n.
Zwicknia bifrons (Newmann, 1838) – típusfaj kinevezése és leírása



3D szkenner és nyomtató
• Zöld leguán együttműködés – tradícionális és modern 

preparálási technikák bemutatása kiállításban

• Komodói varánusz együttműködés – két elpusztult példány a 
Nyíregyházi Állatkertből, Indonéz Állam

3D scan
3D nyomtatás

3D scan
3D nyomtatás



3D szkenner és nyomtató

• MTM Embertani Tárban
• Adatbázis több száz honfoglalás kori koponyáról
• Sok féle mérés, finomabb felbontás 



Köszönöm a figyelmet!


