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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„KOMBINÁLT DIAGNOSZTIKAI KIT FEJLESZTÉSE SERTÉS MEGBETEGEDÉS GYORS 
DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA SERTÉSTELEP HELYSZÍNI ÉS LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT” 
CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSA 

 

A Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Kft. konzorciumi partnerével, a Carlsbad Research 
Organization Kft.-vel a Széchenyi 2020 program keretében kapott lehetőséget egy kombinált 
diagnosztikai kit fejlesztésére a sertés megbetegedések gyors diagnosztizálásának érdekében. A 
projekthez elnyert vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege 337,44 millió forint, a projekt 
összértéke 553,87 millió forint. 
 

A GINOP-2.1.1-15-2015-00529 azonosító számú projekt keretein belül kifejlesztésre került egy újszerű 

diagnosztika, mely elősegíti a sertés megbetegedések gyors diagnosztizálását, valamint a betegségek 

hátterében álló okok feltárását. A projekt a Galen Bio Kft. mosonmagyaróvári és a Carlsbad Kft. újrónafői 

telephelyén valósult meg. 

 

A projekt eredményeként létrejött szellemi termékek, megvalósult fejlesztés: Molekuláris diagnosztikai fejlesztés 

eredményeként összeállt egy, a minta feltárását és kórokozók kimutatását újszerű protokollban, platformban 

egyesítő tudásanyag. Kifejlesztésre került egy laboratóriumban alkalmazható multiplex real-time PCR alapú 

kimutatási rendszer. A rendszer lehetővé teszi a minták gyors és egyszerű feldolgozását. A real-time alapú 

megközelítés segítségével használt tesztek alapot szolgáltatnak a kórokozók helyben történő kimutatása, 

valamint a telepen kivitelezhető formájának megvalósíthatóságához. Az így megszerzett tudásanyagnak 

köszönhetően, megteremthető egy gyors és egyszerűen kivitelezhető eljárás, melyből a későbbiek során piaci 

termék keletkezhet.  

 

A projekt során olyan epitop keverékeket teszteltünk, amelyeket az innovatív, fejlesztés tárgyát képező in silico 

megközelítésünkkel (un. pipeline) a pályázat eredményeként létrejövő adatbázisok alapján bioinformatikai 

módszerekkel terveztünk. A kutatás során olyan epitopokat definiáltunk, melyekkel a piacon elérhető szerológiai 

kimutatási lehetőségeknél jobb eredményeket sejtető (hosszabb kimutathatóság, csökkent keresztreakciók) 

gyorsdiagnosztikai, szerológiai alapú kimutatási módszer alapjait tudjuk lefektetni.  

 

A projekt kapcsán egy újszerű, összetett mikrobiológiai, higiéniai, fiziko-kémiai és molekuláris biológiai 

paramétereken alapuló karakterizáló rendszer kerül kidolgozásra. A rendszer segítségével megállapíthatóvá 

válik a PRRSV és a Mycoplasma fertőzés hatása a sertés hús minőségére és annak higiéniájára. A fejlesztés 

2019. februárjában fejeződött be. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében valósult meg. 

 

A projekt keretein belül lehetőség nyílt a PRRSV és a Mycoplasma diagnosztizálása, melynek 

eredményeképpen pontosan és időben felfedezhetők a fertőzések, megakadályozva ezzel a fertőzések 

elterjedését, és megteremtve a gazdasági károk mértékének csökkentését. 

 

 

További információ: 
Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tel.: (+36) 30 618 8414 

E-mail: info@galenbio.hu 


