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ELİSZÓ 
 
Kedves Kolleganık és Kollegák !     Budapest, 2011. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2011. január 24-27 
között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 37. „akadémiai beszámoló” 
üléssorozatot.  
 
Az idei Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámolók elıadássorozatnak különös jelentıséget ad az, hogy ezzel 
az eseménnyel veszi kezdetét a hazai Vet2011 rendezvénysorozat, mellyel az önálló állatorvos-képzés 
megindulásának 250. évfordulóját ünnepeljük. Az elsı állatorvos-képzı intézményt 1761-ben Lyon-ban 
alapította meg Claude Bourgelat, és büszkék lehetünk arra, és egyben a szakma magyarországi megbecsülését is 
jelzi az, hogy ezután hamarosan a hazai hasonló jellegő intézmény is megnyitotta kapuit, hatodikként a világon. 
Az elsı állatorvosi iskola alapítása azonban nem csak egy tanintézmény mőködésének kezdetét jelenti, hanem 
egy önálló hivatás alapjait is letette. Ettıl kezdve beszélhetünk egyáltalán állatorvosi szakmáról, illetve a 
gyakorlati alapokon felnövı állatorvos-tudományról. Az Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámoló 
elıadássorozat szervesen illeszkedik az állatorvos.-tudomány 250 éve töretlen fejlıdési folyamatába, amely 
nemzetközi és hazai vonatkozásban is segíti szakmai identitásunk fejlesztését és megırzését. 
 

 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is elvárjuk.  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az elıadások és azt követı megvitatás idıtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a  megadott maximális idıtartamot senki ne lépje túl ! Elızı évek gyakorlatának megfelelıen, aki 
azonos témán belül jelentett be 2 vagy több elıadást, a 10 + 5 percnél többre az se számítson !  Ne az elıadások 
számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt !  
 
Az elıadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre. Kérjük, hogy az 
összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra alkalmas formában – elıadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevıket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, hogy, 
kérdéseikkel, hozzáfőzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az elıadottak részletesebb 
megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan úgy véljük, hogy a 
tudományos elırehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása szempontjából a vita (ha 
szükséges, megfelelı kritikai elemeket sem nélkülözı vita) épp olyan fontos mint maga az elıadás.  
Ezért a hasznos és elırevivı vitához szükséges „mőhely légkör” kialakítását és fenntartását valamennyi 
résztvevıtıl de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktıl ez úton is tisztelettel kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésrıl február végéig készítsenek és juttassanak el 
hozzám egy-egy rövid, közérthetı formában megírt, s a szekció elnökkel(elnökökkel) egyeztetett  tájékoztatót (a 
Magyar Állatorvosok Lapja részére), mely tartalmazza az elhangzott legfontosabb megállapításokat. 
 

A szekció ülések anyagait az MGSZH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (Dr. Soós Tibor 
bizottsági titkár úr) irányítása alatt rendezte füzetekbe és küldte meg az egyes intézeteknek, illetve 
személyeknek. Kérjük az intézetek vezetıit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak ill. 
kellı példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklıdı nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, hogy 
munkatársaikat segítsék az üléseken való aktív és sikeres részvételben.  
 
Elıre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi elıadó munkáját, s külön is 
köszönjük az összefoglaló füzetek elıállításában segédkezı dr. Vinczer Péterné segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendıt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök s.k.      mb. elnök s.k. 
MTA Áo-tud. Bizottsága     SzIE Áo-tud Doktori Iskola Tanácsa 



Az akadémiai beszámolók beosztása és szekcióbizottságai (2011. január 24-27) 

A szekció 

megnevezése 

A szekcióülés 

ideje 

A szekcióülés  

helye 

Társelnökök Titkár Bizottsági 

tagok 

Megemlékezés Prof. dr. Huszenicza 
Gyula munkásságáról 
Vet2011 rendezvénysorozat: 
megnyitó 

I. 24. hétfı  
10.30 h 
10.40 h 

Élettan tanterem Emlékbeszéd:   
Dr. Solti László 
Vet2011 Megnyitó: 
Dr. Rusvai Miklós 

Az Afrikai Sertéspestis:  
a járványtan, diagnosztika és a 
védekezés aktuális kérdései 

I. 24. 
10.45-11:30 h  

Élettan tanterem Elıadó: Dr. Pálfi Vilmos 

Élelmiszer-higiénia 
 
 

I. 24 hétfı 
11.30 h 

Továbbképzés 
tanterem 

Dr. Laczay Péter 
Dr. Sas Barnabás  

Dr. Székely 
Körmöczy Péter 

Dr. Bíró Géza           Dr. Kovács Sándor  
Dr. Lombai György  Dr. Nagy Béla 
Dr. Szita Géza 

 
Bakteriológia 
 
 
 
Virológia 

I. 25. kedd,  
8.30 h 

Élettan tanterem Dr. Nagy Béla 
Dr. Fodor László 
Dr. Bernáth Sándor 
 
Dr. Benkı Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Soós Tibor 

 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 
Dr. Pálfi Vilmos 
 

Dr. Hajtós István        Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László      Dr. Tóth István 
 
 
Dr. Drén Csaba          Dr. Dán Ádám 
Dr. Rusvai Miklós      Dr. Tekes Lajos 
Dr. Tuboly Tamás 

Állathigiénia Állattenyésztés  
Genetika Takarmányozástan  
 

I. 26. szerda 
8.30 h 
 

Továbbképzés 
tanterem 
 

Dr. Szabó József  
Dr. Brydl Endre 

Dr. Bersényi 
András 
 

Dr. Fekete Sándor        Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László   
Dr. Kovács Melinda     Dr. Jakab László 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 26. szerda 
8.30 h 

Élettan tanterem  Dr. Kassai Tibor 
Dr. Molnár Kálmán 
Dr. Hornung Erzsébet  

Dr. Baska Ferenc Dr. Békési László 
Dr. Csaba György 
Dr. Farkas Róbert 
Dr. Varga István 

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 
 

I. 27. 
csütörtök 
8.30 h 

Belgyógyászat 
tanterem 

Dr. Gálfi Péter 
Dr. Vörös Károly  
Dr. Szenci Ottó 
Dr. Hevesi Ákos 

Dr. Sterczer 
Ágnes 
Dr. Németh Tibor 

Dr. Sályi Gábor         Dr. Semjén Gábor 
Dr. Várnagy László   Dr. Zöldág László 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 
 
ÖSZTROGÉN- ÉS PAJZSMIRIGYHORMON RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK 
LIGANDUM-FÜGGİ VÁLTOZÁSAI A FEJLİDİ KISAGYBAN 

Somogyi Virág, Gyırffy Andrea, Trudy J. Scalise, Kiss Dávid Sándor, Goszleth Gréta, 

Bartha Tibor, Frenyó V. László és Zsarnovszky Attila 

 
A MELANIN-KONCENTRÁLÓ HORMONT TERMELİ NEURONOK SZÁMÁNAK és 
ELOSZLÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA HÍM és NİSTÉNY EGEREKBEN 

Várkonyi Emese, Jancsik Veronika 

 
A BUTIRÁT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MÁJSEJTTENYÉSZETBEN: A PRIMER 
TENYÉSZET JELLEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIA ÉS WESTERN BLOT SEGÍTSÉGÉVEL 

Mátis Gábor, Neogrády Zsuzsa, Csikó György
 
és Annus Kata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beszámolók megtartására - a szekció elnökök kérése alapján - nem kerül sor. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Élettani és Biokémiai Tanszék   Élettan 
 

 
ÖSZTROGÉN- ÉS PAJZSMIRIGYHORMON RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK 
LIGANDUM-FÜGGİ VÁLTOZÁSAI A FEJLİDİ KISAGYBAN 
 
Somogyi Virág, Gyırffy Andrea, Trudy J. Scalise, Kiss Dávid Sándor, Goszleth Gréta, Bartha 
Tibor, Frenyó V. László és Zsarnovszky Attila 

 
 

Bevezetés: A kisagy fejlıdésében meghatározó szerepet játszanak az úgynevezett trófikus 
hormonok. Ezek közül is kiemelkednek az ösztrogének és a pajzsmirigy hormonjai, melyek 
specifikus receptorok aktiválása útján szabályzó szerepet játszanak a sejtmigráció, 
differenciálódás, sejtproliferáció, valamint a kisagyi összeköttetés-rendszer kiépítésében. Az 
utóbbi évek irodalmi adatai arra engednek következtetni, hogy az említett két hormoncsalád 
tagjai kölcsönösen befolyást gyakorolnak egymás receptorainak a kifejezıdési szintjeire. A 
feltételezések szerint egy esetleges, az ösztrogén- és pajzsmirigyhormon receptorok között 
létezı interaktív mechanizmus komplexebb módon, de precízebben szabályozhatja a korai 
posztnatális szövet-fejlıdéstani eseményeket a kisagyban, ezért a kérdés beható vizsgálata 
élettani és klinikai szempontból is indokolt.  
 
Jelen vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy ösztrogén és az egyes 
pajzsmirigyhormonok (fiziológiás koncentrációban való) jelenléte vagy hiánya hogyan 
befolyásolja az adott hormon specifikus receptorának a kifejezıdési szintjét primer kisagyi 
sejttenyészetben. Hét napos patkányok kisagyából készült olyan primer sejttenyészeteket 
hoztunk létre, melyek vagy tartalmaztak természetes módon szaporodó glia sejteket is, vagy 
pedig a glia fejlıdését kísérletesen blokkoltuk. Ilyen körülmények között, a kísérletesen 
manipulált hormonális környezetben nem csupán a különálló- és kombinált hormonhatásokat, 
de a glia jelenlétének vagy hiányának a következményeit is megfigyelhettük. Eredményeinket 
minden esetben összehasonlítottuk hasonló korú (fejlettségi szintő) in situ kisagyból vett 
minták mérési eredményeivel. Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk az ösztrogén- 
és pajzsmirigyhormonok receptorainak kifejezıdési viszonyairól, Western blot technikával 
határoztuk meg a receptor fehérjék relatív mennyiségét, és kvalitatív PCR technika 
alkalmazásával határoztuk meg a vonatkozó receptorok mRNS szintjeit.  
Eredményeink egyértelmően mutatják, hogy mind az ösztrogén receptorok, mind pedig a 
pajzsmirigyhormon receptorok kifejezıdési szintje függ mindkét hormon jelenlététıl, és azt is 
kimutattuk, hogy a glia sejtek is fontos szabályozó szerepet töltenek be az egyes vizsgált 
hormon receptorok expressziójának a szabályozásában. Ugyanakkor az in situ kisagyi 
mintákkal történt összehasonlító vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a szöveti integritás 
elveszítése is egyértelmő hatással van a vizsgált receptorok mennyiségi viszonyaira, egyúttal 
felhívva a figyelmet az in vitro és in vivo kísérleti eredmények közötti relevancia-kérdésekre 
is. 
 
Eredményeink határozottan mutatják, hogy a kisagy megfelelı fejlıdésében meghatározó 
szerepe van az ösztrogén és pajzsmirigyhormonok fiziológiás arányának, és arra is adatokat 
szolgáltatunk, hogy a szöveti integritás elveszítése (szövetsérülés) kompenzációs változásokat 
idéz elı a fejlıdı kisagy nukleáris receptorainak expressziójában.  
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék  Élettani szekció 
 
 
A MELANIN-KONCENTRÁLÓ HORMONT TERMELİ NEURONOK SZÁMÁNAK és 
ELOSZLÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA HÍM és NİSTÉNY EGEREKBEN 
 
Várkonyi Emese, Jancsik Veronika 
 
 
A melanin-koncentráló hormon (MCH) az állatvilágban széles körben megjelenı, ciklikus 
szerkezető polipeptid. Az MCH kémiai szerkezete, valamint a benne található funkcionális 
szempontból fontos diszulfid híd egyaránt erısen konzervativ. Funkcióját a hypothalamo-
hypophizeális rendszeren keresztül hormonként, valamint a központi és perifériás 
idegrendszeren belül neurotranszmitterként tölti be. Emlıs állatokban szerepet játszik 
fiziológiai és viselkedési folyamatok, például a táplálkozási, szaporodási aktivitások 
szabályozásában. Az MCH-t termelı neuronok sejttestjei a hypothalamus területén 
találhatóak, fıként a laterális hypothalamus és a zona incerta területein. A neuronok 
nyúlványai kiterjedt projekciós mintázatot mutatnak, a bulbus olfactoriustól a gerincvelıig.  
 
Az MCH-val folytatott vizsgálatok során az irodalmat tanulmányozva nem találtunk adatot 
nemek közötti különbségre vonatkozólag, így célunk ez irányból is tanulmányozni az MCH 
neuronok megjelenését. 
 
A vizsgálat során BALB/c fehér egértörzsbe tartozó hím és oestrus stádiumban levı nıstény 
egereket használtunk fel (mindösszesen 4 állatot). A nıstények ciklusát a kísérletet megelızı 
héten folyamatosan ellenıriztük hüvelykenet vizsgálattal. Az egereket euthanyles mély 
altatásban transcardiális perfúziónak vetettük alá, majd az agyban az MCH-t 
immunhisztokémiai technikával lokalizáltuk. Ennek során M8440 anti-MCH (Sigma) 
poliklonális primer ellenanyagot és biotinilált anti-rabbit IgG (Vector) szekunder ellenanyagot 
használtunk. Az immunreakció vizualizálása érdekében glükóz-oxidáz/DAB reakciót 
alkalmaztunk.  
 
Az immunhisztokémiai kezeléssel nyert metszetek elemezése során felvételeket készítettünk 
azokról, majd a hím és nıstény egyedek megfelelı metszeteirıl készített felvételeket 
párosítva összehasonlítást végeztünk. 6 metszet párt értékeltünk ki, ezekben metszetenként 
100-160 sejt fordult elı. Azt találtuk, hogy a hím és nıstény egyedek metszetei között 
sejtszám tekintetében átlagban 7% eltérés figyelhetı meg, egyes esetekben a hím másokban 
pedig a nıstény javára. 
 
Az eddigi eredmények alapján úgy tőnik, hogy a hím és nıstény egerek hypothalamusában az 
MCH-t termelı neuronok száma és eloszlása között nincs nagymértékő különbség, azonban 
az alacsony egyedszám és a kevés adat miatt a meglévı metszetek további kiértékelése és 
további egyedek bevonása is szükséges az eredmények megerısítése érdekében. A tervezett 
vizsgálatok részét képezi továbbá a neuronok regionális eloszlásának, valamint a 
nyúlványrendszer kiterjedésének összehasonlítása a hím és nıstény egyedek között .  
 
A munka megvalósításának anyagi fedezetét az NKB 15931 pályázat biztosította. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar   Élettan, Biokémia, Kórélettan, Morfológia 
Élettani és Biokémiai Tanszék1 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék2 

 
A BUTIRÁT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MÁJSEJTTENYÉSZETBEN: A PRIMER 
TENYÉSZET JELLEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIA ÉS WESTERN BLOT SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Mátis Gábor1, Neogrády Zsuzsa1, Csikó György2 és Annus Kata1 
 
A vastagbélben képzıdı vagy a takarmány-kiegészítıként adott n-butirát in vitro hatásainak 
vizsgálatához patkány primer májsejttenyészeteket készítettünk, melyeket specifikus 
markerfehérjékkel kívántunk jellemezni, western blot és immunhisztokémia segítségével. 
Tanulmányoztuk a hepatocytákra specifikus IGFBP1 (insuline-like growth factor binding 
protein 1), a glutamináz, valamint a májsejtekben stressz-faktorként termelıdı ASMA (α-
smooth muscle-actine) expresszióját. A minták összfehérje-koncentrációjának mérése után 
vizsgáltuk a butirát hatását a differentációs markerként szolgáló alkalikus foszfatáz (ALP) 
aktivitására. 
 
A májsejteket három lépésbıl álló perfúzióval izoláltuk, majd kollagénnel (Type I) bevont 
tenyésztıedényekben primer sejttenyészeteket készítettünk. A western blot vizsgálatokhoz és 
az ALP-aktivitás meghatározásához 6 lyukú (Greiner; 3,5 cm átmérı/lyuk) lemezeket 
alkalmaztunk. A 24 órás tenyészetek tápfolyadékát újabb 24 órán keresztül 10 mmol/l Na-n-
butiráttal egészítettük ki (kontroll: Na-n-butirát kiegészítés nélkül). A 48 órás tenyészeteket 
tripszinnel emésztettük, a sejteket lizáló puffer és merkaptoetanol segítségével lizáltuk, majd a 
fehérjéket 95°C-on denaturáltuk, és elektroforézist (200V, 36 perc) követıen nitrocellulóz 
membránra vittük át. A membránokat blokkolás után a primer, majd a tormaperoxidázzal 
konjugált szekunder ellenanyagokkal inkubáltuk, színképzıként diamino-benzidin szolgált. 
Az ALP-aktivitás vizsgálatához a 48 órás tenyészeteket 0,25%-os dezoxikolát-oldattal 
lizáltuk, majd para-nitrofenilfoszfát szubsztrát hozzáadását követıen a keletkezett 
paranitrofenol mennyiségét spektrofotométer segítségével határoztuk meg. Az összfehérje-
koncentráció mérésére BCA (Bicinchoninic acid Protein Assay) módszert használtunk. Az 
immunhisztokémiai vizsgálatok céljára a sejteket 24 lyukú tenyésztıedényben (Greiner; 1,6 
cm átmérı/lyuk), kollagénnel bevont üveglemezeken tenyésztettük 48 órán keresztül. Az 
üveglemezeket a tápfolyadék leszívása után blokkoló oldatban, majd a primer és Cy3 
fluoreszcens festékkel jelzett szekunder ellenanyagokkal inkubáltuk. 
 
A western blot vizsgálatok során az IGFBP1, glutamináz és ASMA fehérjét egyaránt sikerült 
azonosítanunk és kimutatnunk a sejtlizátumból. A butirát ezen fehérjék expressziójára 
gyakorolt hatásának mennyiségi jellemzéséhez azonban további vizsgálatokra van szükség. 
Az összfehérjére vonatkoztatott ALP-aktivitás a kontroll tenyészetek esetében átlagosan 
12,81±2,24 NE/g-nak adódott, míg a Na-n-butiráttal kezelt sejtek esetén az enzim aktivitása 
13,65±2,48 NE/g-nak bizonyult. A kis mértékő, nem szignifikáns emelkedés arra utal, hogy a 
48 órás tenyészetben a hepatocyták nem, vagy csak igen kis mértékben differenciálódnak. Az 
immunhisztokémiai vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a tenyésztett sejtek jelentıs része 
pozitivitást mutat mind az IGFBP1-re, mind a glutaminázra nézve. A stressz-faktorként 
szereplı ASMA expressziója viszont csak a sejtek kisebb hányadánál figyelhetı meg. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a 48 órás primer májsejttenyészet megfelelı modell a 
butirát in vitro hatásának további vizsgálatához. 
 
A munkát az NKB 15922. pályázat támogatásával végeztük. 
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