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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 



 4 
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1. IKERELLÉSEK ELİFORDULÁSA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY HAZAI 
TEJTERMELİ TEHENÉSZETBEN 

Szelényi Zoltán, Boldizsár Szabolcs, Szenci Ottó 
 
2. TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS TÜNETEIVEL ÉRKEZETT KLINIKAI BETEG 
DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA 

Bohák Zsófia, Kutasi Orsolya, Hevesi Ákos, Szenci Ottó 
 

3. RENDİRLOVAK STRESSZ-KEZELÉSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
Kovács Rezsı, Nagy Krisztina, Regina Fischer, Povázsai Ágnes, Garamvölgyi 
Mónika, Christine Aurich, Bajcsy Árpád Csaba 
 

4. KRANIÁLIS ELEKTROTERÁPIA NYUGTATÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
RENDİRLOVAKON 
 Nagy Krisztina, Kovács Rezsı, Regina Fischer, Povázsai Ágnes, Garamvölgyi Mónika, 

Christine Aurich, Szenci Ottó 
 
5. MACSKA PETEFÉSZEK XENOGRAFT IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 

Thuróczy Julianna, Müller Linda, Kollár Eszter, Bodri Anna, Balogh Lajos 
 

6. INTRATESZTIKULÁRIS TESZTOSZTERON KONCENTRÁCIÓ JELENTİSÉGE 
MACSKÁBAN 

Kollár Eszter, Gyécsek Nikoletta, Müller Linda, Thuróczy Julianna 
 
7. A ZSÍRSZÖVET ÉS EGYES HORMONOK HATÁSA AZ INZULINÉRZÉKENYSÉG 
VÁLTOZÁSÁRA KUTYÁBAN 

Müller Linda, Kollár Eszter, Thuróczy Julianna 
 

8. LYMPHOMÁS KUTYÁK CSONTVELİVIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK  
ÖSSZEFÜGÉSEI A BETEGEK KLINIKAI ÉS KÓRSZÖVETTANI LELETEIVEL 

Vajdovich Péter, Besze Anna, Perge Edina, Koltai Zsófia 
 
9. TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉK MŐKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
„FLOWCYTOMETRIA” ALKALMAZÁSÁVAL DAGANATOS KUTYÁK 
NYIROKCSOMÓ MINTÁIBAN 

Vajdovich Péter,  Szabó Bernadett, Szendi Eszter és Bóna Márta 
 
10. LYMPHOMÁS KUTYÁK NYIROKCSOMÓIBÓL KÉSZÜLT „SHORT TERM” 
SEJTKULTÚRÁK ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁS VIZSGÁLATAI IN VITRO 
KEMOTERÁPIÁS KEZELÉSEK HATÁSÁRA 

Vajdovich Péter, Szabó Bernadett, Fejes Alexandra  
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11. AZ 5-ALA INDUKÁLT FOTODINAMIKUS TERÁPIÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ 
TRANSZPORTFOLYAMATOK 
Szabó Bernadett, Molnár Péter, Merész Laura, Vajdovich Péter, Jakus Judit 

12. KUTYÁK ORRDAGANATAINAK KEZELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
LOKÁLIS KEMOTERÁPIÁRA 

Vajdovich Péter, Szendi Eszter, Bokor Apor, Csébi Péter és Szalay Barbara  
 
13. KUTYÁK ENDOSZKÓPOS MÓDSZERREL VETT GYOMORBIOPSZIÁINAK 
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA   

Psáder Roland, Sterczer Ágnes, PhD, Pápa Kinga, Jakab Csaba, Harnos Andrea, 
Hınich Eszter  

 
14. KÜLÖNBÖZİ HATÁSMECHANIZMUSÚ ÁLTALÁNOS ANESZTETIKUMOK A 
SZERVEZETRE KIFEJTETT EFFEKTUSAINAK VIZSGÁLATA 
SZÍVFREKVENCIA-VARIANCIA (HRV) ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL KÍSÉRLETI 
ÁLLATOKBAN 

Kıvágó Csaba, Szabó Zsuzsanna, Veres Adrien Mercédesz és Szász András  
 
15. A HAGYOMÁNYOS ÉS A SZENZOROS ELEKTRONIKUS FONENDOSZKÓPOK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA BEAGLE KUTYÁKBAN  

Szilvási Viktória, Vörös Károly, Manczur Ferenc, Reiczigel Jenı, Novák István, Fekete 
Dániel 

 
16. AZ ENDOTHELIN MEGHATÁROZÁSA KUTYÁK VIZELETÉBEN 

Kubik Noémi,  Manczur Ferenc 
 

17. A KUTYÁK EPILEPSZIÁS MŐKÖDÉSZAVARAINAK ÚJ DIAGNOSZTIKAI és 
TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI 
Kiss Gabriella 

 
18. VIMENTINNEL ÉS PANCYTOKERATINNAL VÉGZETT 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK VADÁSZGÖRÉNYEK INTAKT 
SZÖVETEIBEN 

 Oppe Nikoletta, Jakab Csaba,  Gál János, Rusvai Miklós, Demeter Zoltán 

 
19. CLAUDIN-1-EL VÉGZETT IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK KUTYÁK 
ORSÓSEJTES DAGANATAIBAN 

Jakab Csaba, Rusvai Miklós, Demeter Zoltán 
 

20. PROBIOTIKUMOK VÉDİHATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA OXIDATÍV 
STRESSZ OKOZTA GYULLADÁSOKBAN IPEC-J2 SEJTVONALON 

Pásztiné Gere Erzsébet, Szekér Krisztina, Csibrikné Németh Edina, Csizinszky Rita, 
Gálfi Péter 

 
21. KÜLÖNBÖZİ TÍPUSÚ MEMBRÁN INZERTEKEN TENYÉSZTETT SERTÉS 
VÉKONYBÉL HÁMSEJTEK NÖVEKEDÉSI ÉS H2O2-KEZELÉST KÖVETİ 
GÉNEXPRESSZIÓS JELLEMZİINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Szekér Krisztina, Csibrikné Németh Edina, Csizinszky Rita, Pásztiné Gere Erzsébet, 
Jakab Csaba, Gálfi Péter 
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22. IPEC-J2 SERTÉS VÉKONYBÉLHÁM SEJTEK PKC IZOENZIM MINTÁZATA 

Szekér Krisztina, Peter Gruber, Johann Hofmann, Csordás Ádám, Gálfi Péter 

 
23. A NA-BUTIRÁT, NA-BUTIRÁT+GYÖMBÉR KIVONAT, TOVÁBBÁ A BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS HATÁSA BROJLERCSIRKÉK CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
FERTİZÉSSEL MESTERSÉGESEN KIVÁLTOTT NECROTICUS ENTERITISÉRE 

Jerzsele Ákos1, Szekér Krisztina, Csizinszky Rita, Gálfi Péter, Jakab Csaba, Juan Jose Mallo 

 
24. A NÁTRIUM-N-BUTIRÁT IN VIVO HATÁSA HÁZITYÚK CYP450 
GÉNEXPRESSZIÓJÁRA 

Csikó György, Szekér Krisztina, Jerzsele Ákos, Csizinszki Rita, Gálfi Péter 
 
25. KORMORÁNOK NEHÉZFÉM-SZENNYEZETTSÉGE A KIS-BALATON RÉGIÓBAN 

Lehel József, Berta Erzsébet, Marosán Miklós, Gál János 
 
26. A BELSİ MÉHNYOMÁS ALAKULÁSA ADEKVÁT KALCIUM-KEZELÉS HATÁSÁRA 
HIPOKALCÉMIÁS TEHENEKBEN A PUERPÉRIUM KEZDETÉN 

Bajcsy Árpád Csaba; Armand Yves; Bolla Ágnes; Urbán Sándor; Mádl, István; Tibold János; 
Szenci Ottó  
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SZIE-ÁOTK, Nagyállat Klinika, Üllı1                                      Klinikumok,Gyógyszertan 
 

IKERELLÉSEK ELİFORDULÁSA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY HAZAI 
TEJTERMELİ TEHENÉSZETBEN 

 
Szelényi Zoltán1, Boldizsár Szabolcs1, Szenci Ottó1 

 
 
Négy hazai tejtermelı tehenészetben vizsgáltuk az ikerellések elıfordulási gyakoriságát, 
valamint annak következményeit. A 2002 és 2007 közötti ellések adatait összesítve 
végeredményben 12995 ellés adatait dolgoztuk fel. Az adatok értékelésénél a gazdaságok 
saját termelési mutatóit vettük alapul az eredmények összehasonlításakor. 
Az ikervemhesség elıfordulási gyakorisága összességében 3,4 % volt. A legmagasabb 
elıfordulást (8,2%) az „A” gazdaságban lehetett mérni, míg a legalacsonyabbat a „D”-ben, 
ahol is az elıfordulási gyakoriság a teljes vizsgálati idıszakban a legalacsonyabb volt (1,8 %). 
Vizsgáltuk az ikerellések havi megoszlását is. Megállapítható volt, hogy az ikerellések 
leggyakrabban május, június hónapban fordulnak elı, azaz a kora ıszi termékenyítésekbıl. Ez 
összhangban áll azzal a felvetéssel, amely szerint a hıstressz csökkenı hatása kedvez az 
ikerovulációk kialakulásának. Szoros korreláció állt fenn az ellések száma és az ikerellések 
elıfordulása között. A harmadik vagy késıbbi vemhesség során jóval valószínőbb volt az 
ikerellés bekövetkezése. Eltérés mutatkozott a vemhesség hosszában is: az ikervemhesség 4-8 
nappal rövidebb volt. Összehasonlítottuk az állatok tejtermelését is az éves telepi átlaggal 
abban a laktációban, amikor az ikervemhesülés bekövetkezett. Megállapítható volt, hogy az 
ikervemhesülés során az egyed laktációs teljesítménye egyértelmően magasabb volt a 
gazdaságok átlagos laktációs termeléséhez viszonyítva. A „B” gazdaságban az eltérés 
minimális volt, de a másik 3 gazdaság esetében a különbség 400 kg és 2200 kg között 
mozgott az ikervemhesek javára. Az üszıutánpótlás vonatkozásában elmondható, hogy az 
üszık mintegy 0,5-2,5 hónappal késıbb vemhesültek egyes ellésbıl származó társaikhoz 
viszonyítva. 
Vizsgáltuk az ellés utáni szaporodásbiológiai mutatókat is. A magzatburok-visszatartás 
átlagos mértéke 33 % és 54 % között volt ikerellések esetén, míg a vizsgált idıszakban egyet 
ellett tehenek esetében 8 % és 20 % között változott. Ikerellések esetén az elsı termékenyítés 
ideje 10 nappal lett hosszabb, míg a vemhesülésig eltelt idıszak (szerviz periód) 41 nappal. 
Az ikerellett állatok termékenyítési indexe jelentıs mértékben nem különbözött az egyet ellett 
társaikhoz viszonyítva. A két ellés közötti idıszak 19 nappal különbözött. 
Mindezen adatok alapján egyértelmően megállapítható, hogy az ikervemhesség és az ikerellés  
nemkívánatos hatást gyakorol elsısorban a szaporodásbiológiai paraméterekre, ezeken 
keresztül pedig a tejtermelés gazdaságosságra. Tehát egy olyan monitoring rendszer fölállítása 
cél, amellyel bár a kórosnak nem mondható, mégis nemkívánatos vemhességeket idıben ki 
tudjuk szőrni és megfelelı menedzsmenttel a ikervemhesség káros hatásait ki tudjuk védeni, 
és ezáltal a tejtermelés gazdaságosságát növelhetjük. Ennek egyik eszköze lehet a 
technológiába illesztett korai vemhességvizsgálat ultrahang, ill. a vérszérumban megjelenı 
vemhességi fehérjék meghatározásának segítségével. További vizsgálatok szükségesek annak 
eldöntésére, hogy az általánosan alkalmazott, a vemheség 30. napja körüli 
vemhességvizsgálat alkalmas idıpontot jelent-e az ikervemhességek diagnózisára. 
Vizsgálatainkat ki akarjuk terjeszteni a vemhesség utolsó harmadára is az egy, ill. több 
borjúval vemhes állatok endokrinológiai profiljának az összehasonlítására is. 
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SZIE ÁOTK, Nagyállat Klinika, Üllı – Dóra major1 Klinikumok 
 
TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS TÜNETEIVEL ÉRKEZETT KLINIKAI BETEG 
DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA 
Bohák Zsófia1, Kutasi Orsolya1, Hevesi Ákos1, Szenci Ottó1 
 
A lovak szubklinikai, vagyis nyugalmi helyzetben tünetet nem okozó betegségeinek 
diagnosztizálása az utóbbi idıben egyre inkább elıtérbe kerül. Az ilyen jellegő 
megbetegedések felderítésének elsıdleges módszere a teljesítményvizsgálat. Ilyenkor 
vizsgáljuk az energiatermelés folyamatának fokozatos anaerobbá válása által megjelenı 
úgynevezett anaerob küszöböt, ennek terhelés-élettani hatásait, vagyis a sav-bázis egyensúly 
eltolódás által behatárolt terhelésintenzitást. Emellett nyomon követjük a pulzusszámot és a 
pulzus-variabilitást.  
 
2010 novemberében egy elsı versenyeit futó angol telivér kancát hozott a tulajdonos az Üllıi 
Nagyállat Klinikára, azzal a panasszal, hogy a ló nem hozza az elvárt eredményeket a 
versenyen, munkában kedvetlen, lusta.  
Nyugalmi vizsgálatok (fizikális vizsgálat, hasőri- és mellőri UH, légúti endoszkópia, 
gasztroszkópia, mellkas RTG, EKG, nyugalmi vérlabor)  során releváns elváltozást nem 
találtunk. A broncho-alveolaris lavage (BAL) citológiai lelete alapján az EIPH (exercise-
induced pulmonary hemorrhage) gyanúja merült fel. 
Az elvégzett teljesítményvizsgálat során a ló bemelegítés után 400/perces sebességgel futott 
400 m-t, majd a rajthoz lépésben visszaérve, 500 m/perces sebességgel 500 m-t galoppozott. 
Ezután ismét visszatért lépésben a rajthoz, és 600 m-t vágtázott egy 600/perc-es sebességgel, 
majd így tovább 1000 m-ig. Vénás vérmintát győjtöttünk a vizsgálat elıtt, minden vágta 
között, illetve a vizsgálat vége után fél órával nyugalomi állapotban. Artériás mintát munka 
elıtt nyugalomban, a bemelegítés végén, a munka végén, illetve fél órával a munka után 
vettünk. A ló végig Polar-pulzusmérıvel volt felszerelve. A vérmintákból sav-
bázisegyensúlyt (pO2, pCO2, sO2, pH, HCO3-, ABE), ionogramot (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 
laktát) illetve hematológiai paramétereket (RBC, HGB, HCT, WBC, LYM, MID, GRA, N:L, 
PLT) határoztunk meg. A munka után fél órával megismételtük a BAL mintavételt. 
 
A munka után vett BAL-minta citológiai vizsgálata friss vérzésre nem utalt, de az EIPH 
továbbra sem zárható ki. A pulzusvariancia vizsgálata során nyugalomban a szimpatikus 
tónus túlsúlyát találtunk, amely azonban a ló fáradásával (700-800 m-es táv után) már vágta 
közben is átcsapott paraszimpatikus túlsúlyba. Szakirodalmi adatok alapján ez a jelenség 
fokozott stresszre utalhat. (Nagy et al., 2009) Kórosnak vélhetı vizsgálati eredmény ezen 
kívül az artériás vér parciális O2 nyomásának (pO2a) változása a munka során. Szakirodalmi 
adatokkal ellentétben (Hinchcliff et al., 2004.) a vizsgált lónál a pO2a viszonylag alacsony 
nyugalmi értéke (89,9 Hgmm)  az intenzív munka eredményeként jelentısen megemelkedett 
(117 Hgmm), majd a nyugalmi helyzetben a kezdeti értéknél is alacsonyabbra (74,5 Hgmm) 
esett vissza. Ez a jelenség a légzırendszer rendellenes mőködésére, ezen belül a légutak 
szőkületére, és/vagy a légzıfelület csökkenésére utalhat. A többi mért paraméter a nemzetközi 
szakirodalom alapján várt eredményt mutatta. A laktátgörbe a ló korához és fajtájához mérten 
megfelelı kondícióra utalt (v4= 9,83-11,1 m/s között), a Ht megfelelı ütemben emelkedett 
(max= 60,1%), az ionok értéke az elvártak szerint változott. 
 
A lovat pontos diagnózis felállításához további vizsgálatoknak kell alávetni, azonban ha 
továbbra is negatív eredményekhez jutunk, lehetséges, hogy csupán a telivérekre kifejezetten 
jellemzı stresszes életmód okozza a teljesítménycsökkenést. 
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Klinikumok 
1. SzIE, ÁOTK, Nagyállat Klinika 
2. Veterinärmedizinische Universität, Bécs, Ausztira 
3. ORFK Készenléti Rendırség, Lovas Alosztály 

 
RENDİRLOVAK STRESSZ-KEZELÉSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
 
Kovács Rezsı1 , Nagy Krisztina1, Regina Fischer2, Povázsai Ágnes1, Garamvölgyi Mónika3, 
Christine Aurich2, Bajcsy Árpád Csaba1 
 
A lovak stressz-kezelési képessége igen fontos mutató, ami megmutathatja, hogy mely állatok 
esetében számíthatunk az emelkedett stressz szint miatt esetlegesen kialakuló szervi 
elváltozásokra (fekélyképzıdések, kólikás panaszok) illetve viselkedési változásokra (pl. 
sztereotípiák megjelenése). 
 

A rendırlovak különösen sokszor kerülnek megnövekedett stressz-állapotot elıidézı 
helyzetbe (futball-meccsek, járırszolgálat, felvonulás nemzeti ünnepeken). A kiképzésük 
egész életük során folyamatosan történik, a korábban megtanultak felfrissítése céljából 
rendszeresen (évente minimum kétszer) részesülnek különleges edzésekben. Egy ilyen 
edzésen vehettünk részt 2010 októberében. Erre a gyakorlatra budapesti és vidéki (Kaposvár, 
Debrecen) rendırlovak is érkeztek. Vizsgálatunkhoz véletlenszerően választottunk ki 13 (6 
pesti, 7 vidéki) rendırlovat. Fı kérdésünk az volt, hogy az egységben régebb óta szolgálatot 
teljesítı lovak képesek-e megszokni az ıket érı stresszorokat. 
 
A tréning egy zárt katonai területen történt, ahová a lovakat lószállítóval szállították. 
Megérkezés után kb. egy óra állt a lovasok rendelkezésére, hogy lovukat bemelegítsék, majd 
ezután éles bevetési helyzeteket szimuláló gyakorlatokban kellett részt venniük (pl. 
puskalövésre meg kellett ırizzék rendjüket, sőrő, színes füstön kellett átléptetniük stb.). 
 
A gyakorlat során a lovak stessz-kezelési képességét noninvazív módszerekkel mértük. A 
belsı emocionális állapot mérésére egyrészt a szívfrekvencia-variabilitás merıszámait 
választottuk ki, amit a lóra szerelt „Polar Equine” pulzusmérı rögzített (a gyakorlat napján 
szinte egész nap, az istállóból való indulástól kezdve összesen kb. 7,5 órán át). Másrészt 
mértük a nyál kortizol szintjét. A nyálmintákat Salivette (Sarsedt) csövekbe vettük a gyakorlat 
napján (összesen 8 minta lovanként: istállóban indulás elıtt, lószállítás után, bemelegítı 
lovaglás után, a lövés és füstös gyakorlat utáni 5., 15. és 30. perc múlva, valamint hazaérkezés 
után 30 és 60 perccel). Viszonyításképpen nyugalmi napokon is győjtöttünk mintát (a 
különleges gyakorlatot megelızı napon 3 órát volt fent a pulzusmérı óra és 3 nyálmintát 
vettünk, a gyakorlat utáni napon pedig 5,5 órát volt fent a pulzusmérı óra és 5 nyálmintát 
vettünk). 
 
A mért adatok kiértékelése és statisztikai elemzése folyamatban van. A szívritmus-görbék 
elızetes vizsgálata alapján az látható, hogy a gyakran utaztatott rendırlovak pulzusa a 
szállítás során nem változik jelentısen a nyugalmi körülményekhez képest, míg a gyakorlatok 
során erıs kilengések láthatók a görbén.  
 
A vizsgálatok anyagi hátterét az NKB 2010/15935 fedezte. 
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KRANIÁLIS ELEKTROTERÁPIA NYUGTATÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
RENDİRLOVAKON 
Nagy Krisztina1, Kovács Rezsı1, Regina Fischer2, Povázsai Ágnes1, Garamvölgyi Mónika3, 
Christine Aurich2, Szenci Ottó1 

A humán terápiában már több évtizede elérhetı a transzkraniális stimulációnak nevezett 
elektroterápiás kezelés, mely során mikroárammal ingerlik az agyat, befolyásolva például 
annak szerotonin- és kortizol-szintjét. Ez a noninvazív eljárás a humán gyakorlatban már 
bizonyítottan hatásos alvászavarok, depresszió vagy szenvedélybetegségek (pl. 
drogfüggés) kezelésében. Egy amerikai cég (Fisher Wallace Laboratories) kidolgozta az 
eszköz lóra szerelhetı változatát, melyet „Happy Halter”-nek nevezett el. Noha a „Happy 
Halter” használata a lovas gyakorlatban még nem terjedt el,mégis számos versenyzı 
alkalmazza (pl. nagyobb versenyek elıtt a ló teljesítményét optimalizáló célzattal) és tartja 
hatásosnak. Objektív vizsgálat az eszköz alkalmazhatóságáról eddig még nem 
született.Jelen vizsgálat célja a transzkraniális stimuláció („Happy Halter”) nyugtató 
hatásának vizsgálata lovakon. 

A vizsgálathoz 18 rendırlovat választottunk ki. Ezek a lovak különösen sokszor kerülnek 
megnövekedett stressz-állapotot elıidézı helyzetbe (futball-meccsek, járırszolgálat, 
felvonulás nemzeti ünnepeken) és nem mindig képesek az ıket érı stresszt megfelelıen 
feldolgozni (az elmúlt években megnövekedett a kólikás panaszokat mutató rendırlovak 
száma), így megfelelı alanynak bizonyultak a „Happy Halter” nyugtató hatásának 
teszteléséhez. A kezelések megkezdése elıtt a kiválasztott lovakat három csoportba 
osztottuk úgy, hogy mindegyik csoportba kerüljön 3-3 átlagosnál kevesebb, ill. több 
szorongást mutató ló. A lovak szorongási szintjét egy korábban már validált személyiség 
kérdıív segítségével határoztuk meg. Az elsı csoport lovait (n=6) semmiféle kezelésben 
nem részesítettük (kontroll csoport), míg a második csoport lovain (n=6) egy hónapon 
keresztül heti 5 alkalommal 20 percigtranszkraniális stimulációt alkalmaztunk (kezelt 
csoport), a harmadik csoport lovaira (n=6) a kezelt lovakhoz hasonlóan egy hónapon 
keresztül heti 5 alkalommal 20 percig szintén feltettük a „Happy Halter”-t, de a készüléket 
nem kapcsoltuk be (placebo csoport).A lovak stessz-kezelési képességét noninvazív 
módszerekkel mértük. A belsı emocionális állapot (szorongás) mérésére egyrészt a 
szívfrekvencia-variabilitás merıszámait választottuk ki, amit a lóra szerelt „PolarEquine” 
pulzusmérı rögzített, másrészt mértük a nyál kortizol szintjét. Méréseket az élettani 
stressz-paraméterek alapértékeirıl az egy hónapos kezelés elıtt és után végeztük,valamint 
néztük a kezelés elsı és utolsó napján a „Happy Halter” által okozott hatást. A lovak 
viselkedésében mutatott változásokat az ıket jól ismerı lovasoktól kérdeztük meg a 
vizsgálat végén. 

Viselkedés szintjén csupán egy különösen félıs/szorongó ló esetén tapasztaltunk 
szembetőnı változást (a ló nyugodtabb lett),viszont – bár ez nem egyértelmően 
tulajdonítható a kezelés hatásának –egyetlen kezelt ló sem mutatott kólikás panaszokat a 
vizsgálat során,azonban anem kezelt lovak közül négy is kólikázott.A nyálminták és a 
szívritmus adatok jelenleg elemzés alatt állnak, de az elızetes eredményeink azt sugallják, 
hogy a „Happy Halter” hatására a lovak élettani stressz-szintje csökken.A vizsgálathoz az 
NKB 2010/15935 pályázata nyújtott anyagi támogatást. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék1 Klinikumok 
„FJC” Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet2 
 
 
MACSKA PETEFÉSZEK XENOGRAFT IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
Thuróczy Julianna1, Müller Linda1, Kollár Eszter1, Bodri Anna1, Balogh Lajos2 
 
A petefészek mélyhőtése és transzplantációja lehetıséget nyújthat kihalástól fenyegetett 
macskafélék esetében is a szaporodóképesség és a biodiverzitás megırzésére. A macska 
petefészek mélyhőtésére, majd immunhiányos egerekbe ültetésére már történtek kísérletek 
(1). A xenotransplantált petefészekszövet mőködésérıl és életképességérıl és esetleges 
xenograftként történı fejlıdésérıl (tüszıérés, tüszırepedés) a receptor expresszió és apoptózis 
immunhisztokémiai vizsgálatával kaphatunk képet. Vizsgálataink célja immunhiányos 
egerekben xenotranszplantált macska petefészek immunhisztokémiai vizsgálatával a 
tüszıfejlıdés, revaszkularizáció, nemi hormon receptor expresszió nyomonkövetése volt. 
 

Egészséges házimacskák ivartalanítása során az altatás megkezdése elıtt alvadásban nem 
gátolt vérmintát győjtöttünk. A vérszérum hormonkoncentrációjának meghatározását 
macskára validált ELISA tesztekkel végeztük (Quanticheck, Budapest, Hungary; E2-EIA-
2693, Testosteron-EIA-1559 DRG, Mountainside, USA). Az eltávolított petefészek 
kortexébıl sztereomikroszkóp alatt 2x2x1mm-es darabokat metszettünk. Egy mintát 5-8%-os 
pufferolt formaldehid oldatban fixáltunk, a többi darabot kettesével immunhiányos egerek 
bıre alá ültettük (Balb/c nunu). A xenotranszplantált petefészek darabokat egy hónappal 
késıbb eltávolítottuk. Négy µm vastag metszeteket készítve és hematoxilin-eosinnal 
megfestve vizsgáltuk a revaszkularizációt és tüszıfejlıdést. A további metszeteket En Vision 
technikával, immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk. A SzIE Állatorvos-tudományi Kar, 
Szülészeti Tanszékének laboratóriumában elıállított és kvantitatív ELISA vizsgálatoknál 
alkalmazott progeszteron antitestet (2), AE1/AE3, CD3, CD79a, Ki67 (DAKO Glostrup, 
Denmark), ösztrogén receptor, progeszteron receptor, PCNA antitestet (Abcam, Cambridge, 
UK) használtunk. A hormonkoncentráció és immunhisztokémiai reakciók összefüggését 
polinomiális regresszió analízissel vizsgálatuk. A szignifikancia szint p<0.05. 
 
A közvetlenül fixált és xenotranszplantált petefészek szövet epithel sejtjeinek cytokeratin 
pozitivitása csökkent. A T és B sejt receptorok száma ill. a proliferáció mértéke mindkét 
mintában alacsony volt. A Ki67 pozitivitás megszőnt a xenotranszplantáció során, ami a 
nyugvó sejtek (G0) jelenlétére utal. A primer tüszık és petesejtek PCNA pozitivitásukat 
megtartották. Bár az ösztrogén receptorok mindkét mintában jelen voltak a petesejtek 
felszínén, a xenotranszplantált szövetben progeszteron receptor és progeszteron pozitivitás a 
granulosa sejtekben csökkent. 
 
A macska és a rágcsálók gyakori modell állatai a humán szaporodásbiológiai vizsgálatoknak. 
A petefészek xenotranszplantációja megváltoztatja a hormonhatásokat és receptor 
kifejezıdést. A xenotranszplantált petefészek szövet mőködésének vizsgálata segíthet a nemi 
hormonok szubcelluláris szintő hatásának és a luteolízisnek a megértésében valamint a 
késıbbiekben esetleg kihalással fenyegetett macskafajok (friss hulla, idıs kor, egyéb 
betegségek …) egyedeibıl származó különbözı érettségő tüszık xenograftként történı 
érlelésében, in vitro megtermékenyítésében és ezáltal újszülöttek nyerésében. . 
1) Bosch P, és mtsai. Theriogenology 2004; 61:581–94. 2) Thuróczy J, és mtsai. Journal of 
Comparative Pathology 2007; 137:122-129. 



 12 

SzIE  Állatorvos-tudományi Kar,   Klinikumok 
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika1      
SzIE Állatorvos-tudományi Kar, V. évfolyam2 
 
INTRATESZTIKULÁRIS TESZTOSZTERON KONCENTRÁCIÓ JELENTİSÉGE 
MACSKÁBAN 
 
Kollár Eszter1, Gyécsek Nikoletta2, Müller Linda1, Thuróczy Julianna1  

 
. 
A spermiumtermelés feltétele a szérum tesztoszteronszintjét meghaladó intratesztikuláris 
tesztoszteron (ITT) szint. A rendellenes szöveti hormonszint a sejtek rendellenes fejlıdését, 
majd apoptózisát és abnormális spermium alakok megjelenését okozza.1 Vizsgálatainkban 
igyekeztünk a here morfometriai vizsgálatát a vérszérum és az ITT szint mérésével 
összekötni. A korrelációk elemzésével lehetıvé válhat a kandúrok szaporodásbiológiai 
tanulmányozása, a hímivarsejt termelés lépéseinek követése.  
 
Munkánkhoz különbözı életkorú (5-74 hó) és fajtájú kandúr macskákat használtunk (n=27). 
Testtömegük 2-5,2 kg volt. A macskák teljesen eltérı környezetbıl származó egyedek, 
melyeket ivartalanítás alkalmával vontunk vizsgálatainkba. A beavatkozások elıtt minden 
egyedbıl alvadásban nem gátolt vért vettünk, majd a herék eltávolítása után az egyik herébıl 
homogenizátumot, a másikból szövettani metszetet készítettünk. A szérumból és 
homogenizátumból ELISA módszerrel tesztoszteron szintet mértünk. Négy µm vastag 
metszeteket készítve és hematoxilin-eosinnal megfestve a kanyarulatos csatornák átmérıjének 
és a csírahám magasságának a mérését végeztük el. A minták feldolgozása után kapott 
eredmények átlagértékeit a Pearson-féle korrelációs analízissel elemeztük. 
 
Az adatok elemzése alapján, az ITT mindig többszöröse a szérumban mért koncentrációknak, 
de köztük szignifikáns korreláció nem mutatható ki. A here kanyarulatos csatornájának 
átmérı átlaga és a testtömeg között mérsékelten erıs, pozitív korreláció áll fenn (r= 0.507), 
amely statisztikailag szignifikánsnak tekinthetı (p<0.05). A csírahám magassága és az ITT  
kapcsolata mérsékelten erıs korrelációt mutat (r=0.56). Az intratesztikuláris tesztoszteron 
szint pozitívan korrelál az életkorral (r=0.739), de ez nem szignifikáns. Az ivarérett és a 
juvenilis (I.) csoportokat kialakítva vizsgáltuk a paraméterek közti korrelációt. Az 
eredményeink értelmében, kandúrban az ITT pozitívan korrelál az életkorral és az ivarérett 
életkort elérve a here kanyarulatos csatornáit adó csírahám magasságával is. Eredményeink 
alapján, az ivarérett (> 8 hónap) életkorban a testtömeg jól korrelál a kanyarulatos csatorna 
átmérıjével.  
 
1. HILL, C.M. et al.: Intratesticular Androgen Levels, Androgen Receptor Localization, and Androgen Receptor 

Expression in Adult Rat Sertoli Cells. In: Biology of Reproduction, 2004. no. 71. p. 1348- 1358. 
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1Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar,           Klinikumok és Gyógyszertan 
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika 
 
 
A ZSÍRSZÖVET ÉS EGYES HORMONOK HATÁSA AZ INZULINÉRZÉKENYSÉG 
VÁLTOZÁSÁRA KUTYÁBAN 
 
Müller Linda1, Kollár Eszter1, Thuróczy Julianna1 
 
Társállataink esetében az inzulinrezisztenciát, az elhízott egyedekre jellemzı metabolikus 
állapotnak, illetve egyes endokrin kórképek kísérıjének tartják. Mivel szakirodalmi adatok 
szerint kialakításában nagy jelentısége lehet a nemi hormonoknak is, szuka kutyák inzulin 
szenzitivitásának változását vizsgáltuk, elsı sorban az ivarzás és vemhesség alatt fellépı 
hormonális változásokkal összefüggésben, valamint a zsírszövet megoszlásának, a zsírsejtek 
méretének függvényében. Fontosnak tartottuk a Homeostasis Model Assessment vagyis a 
HOMA index alkalmazhatóságának vizsgálatát kutyákban, annak érdekében, hogy egy 
egyszerően, a mindennapi gyakorlatban is alkalmazható módszert találjunk az inzulin 
rezisztencia fokának kifejezésére. 
 
A vizsgálatok elsı felében a Szülészeti Klinika beteganyagából származó 35 egészséges 
vemhes, valamint 43 nem vemhes kutyából származó, közel 190 vérminta esetében, a 
mintákból történı vércukor-, inzulin-, progeszteron-, ösztrogénszintek meghatározását 
végeztük el. A vérvétel minden esetben koplaltatás után történt, a reggeli órákban vagy mőtét 
elıtti vizsgálat során. Az állatokból alvadásban nem gátolt vérmintákat győjtöttünk, melyeket 
a vércukorszint meghatározása után centrigufáltunk, majd -18 oC-on hőtve tároltuk a 
hormonszintek ELISA vizsgálattal történı meghatározásáig. Ötven, hasi mőtéten átesett állat 
esetében a beavatkozás során mintát vettünk a lig. falciforme hepatis és a subcutis 
zsírszövetébıl is, a depókra jellemzı átlagos zsírsejtméret meghatározására, melyet natív 
elnyomati minták elemzésével határoztunk meg. 16 állat esetében lehetıségünk nyílt a 
visceralis, valamint a subcutan zsírmennyiség meghatározására CT felvételek alapján. 
Nyolcvankét minta esetében az elıbb említett hormonok mellett a szérum leptin, kortizol 
valamint T4 koncentrációt is vizsgáltuk. Az eredmények elemzése során az átlagos visceralis 
illetve subcutan zsírsejtméret, valamint a visceralis és subcutan zsírtömeg arány, valamint az 
elızıekben vizsgált paraméterek összefüggéseit vizsgáltuk.  
 
Vizsgálataink alapján nem volt különbség az inzulinrezisztencia tekintetében a vemhes és 
nem vemhes állatok csoportja között. Az inzulin szenzitivitás progeszteron- vagy 
ösztrogénszinttel való összefüggését sem a vemhes, sem a nem vemhes állatokban nem tudtuk 
statisztikailag kimutatni. A vemhes állatok esetében a vemhességi idı és a hormon szintek 
változásával, nem járt együtt a HOMA-IR növekedése, de értéke, a szakirodalomnak 
megfelelıen jelentısen magasabb volt a cukorbeteg állatok esetében. Az egyedek átlagos 
zsírsejtméretei, illetve a visceralis valamint a subcutan zsírraktárakat alkotó zsírsejtek mérete 
különbözött. Az állatok kondíciója összefüggést mutatott a visceralis zsírsejtek méretével, de 
ezen paraméterek korrelációja az inzulinrezisztencia fokával kisebb (0,32-0,34) és csak p<0,1 
szinten volt szignifikáns. A HOMA-IR index érték erıs, szignifikáns korrelációt mutatott a 
leptinszinttel (0,71 p<0,05). A szérum leptiszint pedig szignifikánsan korrelál (0,65-0,56 
p<0,05) visceralis zsírmennyiséggel de nem mutat korrelációt a subcutan zsírraktár méretével. 
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Matrix Citológiai és Kórszövettani Szolgáltatás3 
  
LYMPHOMÁS KUTYÁK CSONTVELİVIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK  
ÖSSZEFÜGÉSEI A BETEGEK KLINIKAI ÉS KÓRSZÖVETTANI LELETEIVEL 
 
Vajdovich Péter1,2,  Besze Anna1, Perge Edina3, Koltai Zsófia2  
 
Bevezetés: Lymphomás kutyák vérvizsgálata során tapasztalt haematológiai és biokémiai 
eltérések, a csontvelıben lévı sejtalakok arányeltolódásai, a betgség stádiuma (a betegség 
elırehaladottsága, kiterjedése a szervezetben), alstádiuma (állapotromlás tüneteinek megléte 
illetve hiánya) valamint a szövettani eredmények fontos állapotjelzı paraméterek. 
Cél: Munkánk célja az volt, hogy lymphomás kutyák vérvizsgálata során tapasztalt 
haematológiai és biokémiai eltérések, a csontvelı aspirációs mintáiban az egyes 
sejtvonalakhoz tartozó sejtalakok arányeltolódásai, százalékos megoszlása, a betgség 
stásiuma, alstádiuma, valamint a szövettani eredmények közötti összefüggéseket keressük, 
vizsgáljuk.  
Módszer: 64 páciens vérvizsgálati leletét és csontvelı aspirációs cytológiai mintáját értékeltük 
a recidívamentes és teljes túlélési idık figyelembe vételével Pearson-féle korrelációvizsgálat 
és Student-féle kétmintás, kétszélő, nem egyenlı varianciájú t-próba segítségével. 
Eredmény: A magasabb stádiumú betegek csontvelıjében magasabb volt a myeloid 
precursorsejtek, a plazmasejtek, a lymphoblastok és a nagy lymphocyták aránya, a 
szegmentált neutrophilok és a monocyta sejtvonal aránya pedig csökkent. A magasabb 
stádiumba sorolás együtt jár a vér haemoglobin- és glükózszintjének csökkenésével és a kis 
lymphocyták arányának, az összfehérje-koncentrációnak és az LDH aktivitásának az 
emelkedésével. Az állapotromlás tüneteinek megléte pozitív összefüggést mutat a 
csontvelıben a lymphoblastok arányával, de ellentétesen változik a csontvelıben a 
thrombocyta sejtvonal aktivitásával és a túlélési idıvel. T-sejtes lymphomák esetében nı, B-
sejteseknél pedig csökken a csontvelı szegmentált neurophiljainak aránya. T-lymphoblastos 
lymphomáknál magasabb volt a stádium-besorolás és kisebb volt a vérben a stab neutrophilok 
aránya. A diffúz nagy B-sejtes lymphomák esetében fokozottabb volt a vér inorganikus 
foszfát-koncentrációja. A Burkitt-lymphoma együtt jár a vér vörösvérsejt-számának, 
haemoglobin-koncentrációjának és a haematokritnak a csökkenésével és a máj egyes 
enzimparamétereinek (ALKP - alkalikus foszfatáz, GGT – γ-glutamil-transzferáz) az 
emelkedésével. Magasabb recidívamentes túlélési idıket tapasztaltunk azokban az esetekben, 
ahol magasabb volt a csontvelıben a prorubryblastok, stab neutrophilok és basophil 
granulocyták aránya, valamint a vér haemoglobin-koncentrációja. A teljes túlélési idı akkor 
volt magasabb, ha nagyobb volt a csontvelıben a  stab neutrophilok aránya, magasabb volt a 
recidívamentes túlélési idı és kedvezıbb volt az alstádiumba sorolás. High grade T- és high 
grade B-lymphomák összehasonlításával azt az eredményt kaptuk, hogy a csontvelıi 
prorubryblastok és jugend neutrophilok aránya, valamint a vérben a stab neutrophilok 
százalékos aránya és abszolút száma, az inorganikus foszfát jakoncentrációja és az LDH 
aktivitása egyaránt a high grade B-lymphomáknál volt magasabb. A low grade B-lymphomák 
szintén magasabb csontvelıi haemopoeticus proliferációval (magasabb prorubryblast, 
rubryblast, myeloblast arány a csontvelıben, magasabb stab neutrophil arány a vérben) 
járnak, mint a szintén low grade T-lymphomák, és ezzel együtt a recidívamentes és a teljes 
túlélési idık is hosszabbak.  
Következtetés: Eredményeink nem alapvetıek a betegség diagnosztizálása és a prognózis 
felállításának szempontjából, mégis fontos, kiegészítı információkkal szolgálnak. 
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TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJÉK MŐKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
„FLOWCYTOMETRIA” ALKALMAZÁSÁVAL DAGANATOS KUTYÁK 
NYIROKCSOMÓ MINTÁIBAN 
 
Vajdovich Péter1,2,  Szabó Bernadett1, Szendi Eszter2 és Bóna Márta1  
 
Bevezetés: Ez az ún. FACS (fluorescence activated cell sorting) eljárás. Ez a módszer 
alkalmas arra, hogy a sejtek membrántranszporter funkciója vizsgálható legyen. Ha a 
sejtekhez fluoreszkáló molekulát (calcein) adunk és inkubáljuk, akkor ez az anyag a sejtekbe 
jut. Amennyiben a sejt rendelkezik membrántranszporter fehérjékkel (P-glükoprotein /Pgp/, 
multidrug resistance associated protein-1 /mrp1/) és ún. „multidrug” rezisztencia funkcióval, 
akkor a calceint a sejtek kipumpálják magukból. 
Cél: Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a kemoterápiás kezelésben részesülı 12 lymphomás 
és 6 egyéb daganatos betegek daganatsejtjeinek membrántranszporter funkciója között van-e 
különbség. 
Módszer: A kutyák nyirokcsomójának, illetve szövetszaporulatainak lymphoid sejtjeit 
szeparáltuk, majd azok egy részét membrántranszporter gátló anyag hozzáadása nélkül 
calcein-nel inkubáltuk, egy másik részéhez 50µM-os verapamil-t adtunk, amely a Pgp és az 
mrp1 gátlója, harmadik részéhez ún. MK571 molekulát adtunk, amely az mrp1 gátlója, 
negyedik részéhez 10µM-os verapamil-t adtunk, amely az MDR1 /Pgp/ gátlója. Végül a 
három gátlóanyagot tartalmazó sejtszuszpenzióhoz is calceint adtunk. A FACS vizsgálat 
során mértük a sejteken belüli fluoreszcenciás aktivitás mértékét. Agátlás nélküli és a 
gátlóanyagokat tartalmazó sejtek eltérı fluoreszcenciás aktivitásának kifejezéséhez 
kiszámítottuk az ún. MAF-(multidrug rezisztencia aktivitási faktor-) értékeket. Ezek jelzik a 
sejtek Pgp és mrp1 funkcióját. 
Eredmény: Azon egyedek sejtjei mutatnak nagyobb fluoreszcencia értékeket calcein hatására 
bármely kezelés során, amelyek eleve jobban veszik fel a calceint, vagy kevésbé pumpálják ki 
magukból. Ugyanezen megállapítás igaz a kezeletlen sejtek esetében is, vagyis az egyedek 
sejtjei arányaiban hasonlóan mutatnak fluoreszcenciát a calcein hatására.  
A nagy dózisú verapamil hatására nyert aktivitás szoros korrelációt mutat azon értékekkel, 
mint amikor csak az MDR1-et, vagy csak az MRP1-et gátoljuk, illetve a két specifikus gátlás 
is egyenes arányosságban áll egymással.  
A 10 µM verapamil esetén tapasztalt fluoreszcencia érték fordított arányban van a túlélési 
idıvel. Ez azt jelenti, hogy több calcein maradt a sejtekben, tehát nagyobb fluoreszcencia 
érték esetén jobban gátlódik az MDR1. 
Következtetés: A nagy dózisú verapamil hatására nyert aktivitás eredményei azt bizonyítják, 
hogy az általunk vizsgált lymphomás nyirokcsomók felszínén mindkét transzporter 
expresszálódik, illetve a nagy dózisú verapamil valóban mind az MDR1, mind az MRP1 
fehérjét gátolja. Továbbá vizsgálataink alapján bizonyítható, hogy azok a daganatos sejtek, 
amelyek felszínükön mindkét rezisztenciafehérjét expresszálják, kevésbé reagálnak a 
daganatellenes kezelésre, ami a túlélési idejüket rontja. 
 
 
OTKA-azonosító: 68376   
 



 16 

SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék1    Klinikumok, gyógyszertan 
Á.H.O.K. Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ2 

  
LYMPHOMÁS KUTYÁK NYIROKCSOMÓIBÓL KÉSZÜLT „SHORT TERM” 
SEJTKULTÚRÁK ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁS VIZSGÁLATAI IN VITRO 
KEMOTERÁPIÁS KEZELÉSEK HATÁSÁRA 
 
Vajdovich Péter1,2, Szabó Bernadett1, Fejes Alexandra1 
 
Bevezetés: A lymphomás kutyák terápiájának megválasztása és prognózisa függ a 
daganatsejtek kemoterápiás szerekre mutatkozó érzékenységétıl. Vizsgálatunkban próbáltuk 
ezeket vizsgálni, hogy még specifikusabb terápiát alkalmazhassunk és még pontosabb 
prognózist kapjunk. A FACS (fluorescence activated cell sorting) eljárás alkalmas arra, hogy 
a sejtek kemoterápiás szerekre mutató érzékenységét vizsgáljuk. 
Cél: Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a lymphomás sejtek felületén 
expresszálódó CD-molekulák és a különbözı kemoterápiás szerekre adott apoptózis között. 
Módszer: Összesen 6 pácienst vizsgáltunk. Mindegyik esetben a klinikai vizsgálatokat, 
vérvizsgálatokat, csontvelı aspirátum vizsgálatot, valamint nyirokcsomó kimetszést követıen 
rutin szövettani és immunhisztokémiai elemzéseket is végeztünk. A kutyák betegségének 
elırehaladottsága jelölésére minden esetben elvégeztük a stádiumok és alstádiumok 
meghatározását. Számos immunhisztokémiai paraméter meghatározására került sor. A 
lymphoma immunfenotípusát CD3, CD4, CD5, CD8, CD14, CD21, CD34, CD45 és MHC II 
markerekkel, a proliferációs készséget a Ki67-es fehérje expressziójának vizsgálatával 
határoztuk meg. A betegeket két csoportba osztottuk a lymphoma spontán apoptózisának 
alapján, így lett egy 90% feletti (n=3) és egy 80% alatti (n=3) csoport.  
Ennek a két csoportnak a nyirokcsomó-mintáját ötféle kemoterápiás gyógyszer kétféle 
dózisával kezeltük, majd megfigyeltük, hogyan változott az apoptózisuk. 
Eredmény: A nagy spontán apoptózist muutató sejtek a kezelésre dózistól függetlenül a 
kontrollhoz hasonló százalékban apoptotizáltak. A kis spontán apoptózisú sejtek a kontrollhoz 
képest magasabb százalékban apoptotizáltak, a kezelési koncentrációtól függetlenül. 
A doxorubicin mindkét dózisa hasonló mértékő apoptózist indukál mint a ciklofoszphamid 
két dózisa. Tehát lehetséges, hogy ha a lymphoma kevésbé reagál a doxorubicin egyik 
dózisára, akkor ugyanilyen kismértékben fog reagálni a ciklofoszfamid hasonló dózisára. Ezt 
tudva el lehetne kerülni a felesleges gyógyszeralkalmazást. Ugyanilyen összefüggést találtunk 
a vinkrisztin és a metiloprednizolon két dózisa között. 
A sejtfelszíni markereket tekintve a CD14 pozitív (monocyta marker) és a CD34 pozitív 
(haemopoietikus ıssejt) sejtek egyértelmően negatívan korreláltak a vinkrisztin és a 
metilprednizolon mindkét dózisában bekövetkezı apoptózisra.  Tehát lehetséges, ha a 
lymphomás betegek sejtfelszínén ezek a markerek megtalálhatók, a vinkrisztin és a 
metilprednizolon-kezelés nem feltétlen szükséges. 
Az alstádium korrelációt mutat a recidívamentes túlélési idıvel. 
Ha túlélési mutatókat keresünk, akkor nem találtunk szignifikáns korrelációkat valószínőleg a 
kis esetszám miatt. Mégis, a 0,45-nél nagyobb korrelációs koefficienseket mutató 
összefüggésekbıl tendenciák vonhatók le. 
Következtetés: Munkán elıkísérletnek tekinthetı, de hasznos további információkat szolgáltat 
a vinkrisztin-metilprednizolon, valamint a doxorubicin-ciklofoszamid pároskra mutatkozó 
hasonló hatásokról.   
 
 
OTKA-azonosító: 68376   
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AZ 5-ALA INDUKÁLT FOTODINAMIKUS TERÁPIÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ 
TRANSZPORTFOLYAMATOK 

Szabó Bernadett1,2, Molnár Péter3, Merész Laura2, Vajdovich Péter2, Jakus Judit1 

 
Az állatorvoslásban gyakran használt antitumor kezelés, a kemoterápia egyik legnagyobb 
problémája a citosztatikumokkal szemben kialakuló rezisztencia. Ennek következtében a 
recidivált tumorok újabb kemoterápiája rendszeresen eredménytelen próbálkozásnak 
bizonyul. A multidrog rezisztencia (MDR) kialakulásáért a sejtmembránban jelenlévı ABC 
(ATP-binding casette) fehérje-család egyes tagjai felelısek. A fotodinamikus terápia 
(nemzetközi rövidítése PDT) egy olyan fıleg tumoros megbetegedések kezelésére alkalmazott 
módszer, melynek során a tumoros sejtek fényérzékenyítı vegyület használata mellett, oxigén 
és fény jelenlétében elpusztulnak. Fényérzékenyítı anyagként (szenzibilizátor) fıleg porfirin 
származékokat alkalmaznak. Az 5-ALA (5-aminolevulénsav) porfirin prekurzor, amelyet a 
sejt endogén módon, a hem bioszintézise során alakít át szenzibilizátorrá, protoporfirin IX-é.  
 
Mivel a terápia során alkalmazott anyag egy sejtben keletkezı vegyület, használata során 
feltételezzük, hogy el tudjuk kerülni az általános kemoterápia által indukált MDR proteinek 
expresszióját, illetve, hogy a már rezisztens tumorokon is alkalmazni tudjuk a PDT-t. Ennek 
bizonyítására a legjelentısebb transzporterek mRNS mennyiségének vizsgálatát végeztük el. 
 
A transzporterek mennyiségét HT29-L és a kemoterápia rezisztens HT29-12 humán vastagbél 
adenocarcinoma sejtvonalakban, valamint különbözı állati tumorszövetekben vizsgáltuk. RT-
qPCR technikával meghatároztuk a leggyakrabban elıforduló efflux fehérjék (MDR1, MRP1, 
MRP2, BCRP) és a protoporfirin szintézisében elengedhetetlen ABCB6 transzport protein, 
valamint az irodalomban eddig leírt ALA transzporterek (PEPT1, PEPT2, GAT2) mRNS 
expresszióját. Különbözı idıpontokban (0, 0.5, 1, 2, 3, 6, 9, 24 óra) fluorometriás módszerrel 
meghatároztuk az 5-aminolevulénsavból keletkezı protoporfirin IX mennyiségét a sejtekben, 
a médiumban, illetve az állatok esetében a terápia során az érintett szövetekben. További 
vizsgálatokban a sejtkultúrában szelektív inhibitorokkal gátoltuk az MDR-fehérjék mőködését 
és mértük a képzıdı porfirin szintjét. MTT módszer segítségével meghatároztuk a 
fotodinamikus hatást. 
 
Méréseink alapján elmondhatjuk, hogy a terápiarezisztenciát okozó transzporterek nincsenek 
hatással a PDT kimenetelére. A PCR vizsgálatok arra utalnak, hogy a protoporfirin IX 
felhalmozódásának meghatározó lépése nem a keletkezett porfirin kijutása a sejtbıl (efflux), 
hanem az 5-aminolevulénsav felvétele (uptake). Vizsgálatainkból kiderül, hogy míg a human 
tumorsejtekben a fı ALA transzporter a PEPT2, addig a macskákban a PEPT1 fehérje mRNS 
mennyiségének fokozódása figyelhetı meg. 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és Szemészeti Tanszék3 
  
KUTYÁK ORRDAGANATAINAK KEZELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LOKÁLIS 
KEMOTERÁPIÁRA 
 
Vajdovich Péter1,2, Szendi Eszter2, Bokor Apor2, Csébi Péter3 és Szalay Barbara1  
 
Bevezetés: Az orr- és melléküregeinek daganatos megbetegedése nem a leggyakoribb 
betegségek közé tartozik, kutyákban elıforduló tumorok közül körülbelül 1-2%-ot tesz ki.3 Az 
alacsony elıfordulási gyakoriság ellenére, az onkológusok által kezelt tumoroknak a jelentıs 
részét az orrdaganatok teszik ki. A daganatok többnyire rosszindulatúak, és a terápiás 
lehetıségek nem jelentenek általában tartós megoldást.  

Cél: Vizsgálataink célja a kutyák orrdaganatainak kezelésére alkalmazott 
módszerek összehasonlítása és ezen belül a lokális kemoterápia bemutatása.  

Módszer: 1997-2010 között a Szent István Egyetem Központi Oktató 
Kórházában, valamint 2009-2010 között az Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai 
Központban megfordult, orrdaganattal diagnosztizált kutyák eseteit tanulmányoztuk. 
Ezeket alapul véve, összesen 96 kutya vizsgálati eredményeit és kórlefolyását követtük 
figyelemmel. Hangsúlyt fektettünk a szövettani eredményekre, a stádiumok 
megállapítására, az elvégzett kiegészítı vizsgálatokra, a különbözı kezelési 
módszerekre, azok eredményességére, illetve a betegek túlélési idejére. Mindemellett, a 
sebészi beavatkozás és a helyi kemoterápiás kezelés eredményességét vizsgáltuk azáltal, 
hogy elemeztük a kezelések tolerálhatóságának, illetve a betegek javulásának a mértékét, 
és összehasonlítottuk a túlélési idıket. 
Eredmény: Bár a többi paraméterben szignifikáns változás nem mutatkozott, a stádiumba 
sorolás alapján a kemoterápiás betegek szignifikánsan (p=0,019) magasabb WHO-stádiumba 
tartoztak (átlag: 2,46 ±0,66) a kórképük elsı vizsgálatakor, mint a mőtött betegek (átlag: 1,81 
±0,75). A CT-vizsgálat alapján alkalmazott korszerőbb stádiumba sorolás alapján szintén 
hasonló volt a helyzet (kemoterápiás betegek átlaga 2,57 ±0,79; mőtött betegek átlaga: 2,33 
±0,28). A rostacsont érintettségét csak a kemoterápiában részesülı betegeknél tapasztaltuk, 
összesen 2 esetben. Az agy érintettsége is csak ebben a csoportban jelentkezett egy esetben. 
Mindkét terápiás beavatkozásban részesülı betegek esetében volt egy oldalra lokalizálódó és 
két oldalra is terjedı daganat (kemoterápiás betegek esetén 3/átlag: 1,18/ a mőtött betegek 
esetén 5 /átlag:1,29 esetben). A túlélési idıkben is voltak különbségek. A kemoterápiás 
betegeknél átlagosan 4,08 ±0,97 hó, míg a mőtött betegeknél átlagosan 8,54 ±13,63 hó volt. A 
medián-értékek, azonban mindkét terápiás csoport esetében 4-4 hó volt. A 2. és 3. stádiumba 
sorolt kemoterápiás betegek túlélési ideje nagyobb, mint a mőtött betegeké. A 3. stádiumú 
kutyák túlélési ideje szignifikánsan különbözött, míg a 2. stádiumú betegegeket tekintve nem 
találtunk szignifikáns összefüggést. A kemoterápiás kezelésben részt vett 3. stádiumú kutyák 
túlélési ideje szignifikánsan nagyobb, mint a mőtéti beavatkozáson átesetteké. A homloküreg 
érintettsége szignifikánsan (p=0,0013) ritkább volt a csontlízist nem mutatók esetében (átlag: 
0,14  ±0,35), mint a csontlízist mutatóknál (átlag: 0,54  ±0,51). A rostacsont érintettsége 
(p=0,00523) a csontlízist nem mutatóknál nem volt,  és a csontlízisben szenvedıknél pedig 
átlag: 0,29 (±0,46) volt. 
Következtetés: Munkánk alapot szolgáltat a lokális kemoterápiás kezelések szélesebb körő 
alkalmazására különös tekintettel arra, hogy igazolni tudtuk hatékonyságát a magasabb 
stádiumú betegek kezelése esetén.   
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Belgyógyászati Tanszék és Klinika1 
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Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék3 

 
 
KUTYÁK ENDOSZKÓPOS MÓDSZERREL VETT GYOMORBIOPSZIÁINAK 
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA   
 
Psáder Roland1, Sterczer Ágnes1, Pápa Kinga1, Jakab Csaba2, Harnos Andrea3, Hınich Eszter1   
 
 
Az endoszkóppal nyert gyomorbiopsziák szövettani vizsgálata elengedhetetlen a 
gyomorgyulladások és daganatos elváltozások korai felismeréséhez és a hatékony 
gyógykezelés megválasztásához.  
Célunk a gyomortükrözésre érkezı kutyák endoszkópos módszerrel vett gyomorbiopsziáinak 
retrospektív feldolgozása az új nemzetközi standard (Day et al.: Histopathological standards 
for the diagnosis of gastrointestinal inflammation in endoscopic biopsy samples from the dog 
and cat: a report from the WSAVA Gastrointestinal Standardization Group. J. Comp. Pathol. 
2008) alapján. Az így feldolgozott minták értékelése során megvizsgáltuk van-e összefüggés a 
betegek kora, neme, az egyes szövettani elváltozások mértéke és a szükséges gyógykezelés 
intenzitása között.  

Anyag és módszer: A narkózisban történı gasztroszkópos vizsgálat során a gyomorból 
biopsziás fogóval anatómiai régiónként (fundus, corpus, antrum) 3-3 mintát vettünk. 2007 
januárjától napjainkig 60 kutyából (betegek kora 0,5-13,5 év, 33 kan, 27 szuka) származó 66 
mintát vizsgáltunk. A bioptátumok szövettani feldolgozása (hematoxilin-eozin festés, 
módosított Giemsa festés, szükség esetén Warthin-Starry festés) a Kórbonctani és 
Igazságügyi Állatorvostani Tanszéken történt. A szövettani minták értékelése során 0-3 
skálán jelöltük (nincs, enyhe, közepes, súlyos) a lymphocytás-plazmasejtes-, eosinophilsejtes 
beszőrıdést, a lymphoid follicularis hyperplasiát és a GHLO („gastric Helicobacter like 
organism”) fertızöttséget. A gyógykezelés fokozatai 1: tüneti kezelés gyógyszerei, 2: 
egyszerő diéta, 3: gluténmentes diéta új fehérjeforrással, 4: egyszerő antibiotikum kezelés, 5: 
Helicobacterium eradikáció, 6: prednizolon. A kapott eredményeket statisztikai módszerekkel 
értékeltük.  

Eredmények: Szukáknál a neutrophil sejtes beszőrıdés pozitívan korrelál a betegek 
korával. Spearman-féle korreláció: 0.567, P=0.001. Szukáknál a GHLO fertızöttség negatívan 
korrelál a beteg korával. Spearman-féle korreláció: -0.39, P=0.03. A szövettani elváltozások 
súlyossága nem korrelál az alkalmazott kezelés intenzitásával. Szukáknál a lymphocytás-
plazmasejtes beszőrıdés negatívan korrelál a GHLO fertızöttséggel. Spearman-féle 
korreláció: -0.39, P=0.03. Kanoknál a lymphocytás-plazmasejtes beszőrıdés pozitívan 
korrelál a GHLO fertızöttséggel. Spearman-féle korreláció: 0.44, P=0.007. A GHLO 
pozitivitás mértéke nem korrelál a kezelés intenzitásával. 
Konklúzió: A GHLO fertızöttség, a szövettani elváltozások mértéke és a kezelés intenzitása 
egyértelmő összefüggéseket nem mutat egymással, mely megállapítás egybevág a 
szakirodalmi adatokkal. Meglepı, hogy a szövettani elváltozások súlyossága nem korrelál az 
alkalmazott gyógykezelés intenzitásával, ezért késıbbiekben célunk ugyanezen minták 
immunhisztokémiai vizsgálata lehetséges markerek és prognosztikai faktorok azonosítása 
céljából. 
A kutatás az NKB 15938 pályázat támogatásával készült. 
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1SzIE-ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék   Gyógyszertan 
2SzIE Gépészmérnöki Kar, Biotechnika Tanszék 
3SzIE-ÁOTK hallgató 
 
KÜLÖNBÖZİ HATÁSMECHANIZMUSÚ ÁLTALÁNOS ANESZTETIKUMOK A 
SZERVEZETRE KIFEJTETT EFFEKTUSAINAK VIZSGÁLATA 
SZÍVFREKVENCIA-VARIANCIA (HRV) ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL KÍSÉRLETI 
ÁLLATOKBAN 
 
Kıvágó Csaba1, Szabó Zsuzsanna3, Veres Adrien Mercédesz3 és Szász András2  
 

A szívfrekvencia-variancia (HRV) analízis egy, az állatgyógyászatban eddig csak 
kísérletekben alkalmazott eljárás, amely a szív alkalmazkodóképességének, neurovegetatív 
aktivitásának leírására, mérésére szolgál, illetve lehetıséget kínál a szervezet egészének, mint komplex 
rendszernek a vizsgálatára. A szívverések egymásutániságának idıbeli eltéréseit vizsgálja (RR-
intervallumok változékonysága), amely összefügg például az autonóm idegrendszer egyensúlyával, a 
cirkadián ritmussal, a légzéssel, az életkorral és bizonyos betegségek lefolyásával. 

Korábbi hasonló kísérletünk után felmerült a kérdés, hogy a különbözı, anesztézia 
kiváltására alkalmazott hatóanyagok és kombinációik milyen önálló hatással bírnak a keringési 
rendszerre és a szervezet egészére, illetve, hogy a szakirodalom által leírt effektusok mérhetıek-e a 
HRV analízis segítségével. Ennek kiderítésére két különálló kísérletsorozatot végeztünk, az egyikben 
injektábilis altatószer-kombinációkat (ketamin-xylazin; ketamin-midazolam), míg a másikban 
inhalációs narkózist (izoflurán) alkalmaztunk. 

Mindkét kísérletben két korcsoportba („adult” – 1 éves illetve nyolc hónapos – és 
„juvenil” – kettı- illetve négy hetes –) tartozó a BALB-C törzsbıl származó egereket vontunk be. 
Minden kísérleti elrendezésben statisztikailag megfelelı számú egyed vett részt, a mérések során 
vizsgáltuk az idı- és frekvencia alapú paramétereit, majd a különbözı csoportok eredményeit 
statisztikailag összehasonlítottuk. 

Vizsgálataink eredményei igazolták az eltérı módszerrel nyert irodalmi adatokat, illetve 
néhány, talán kevésbé ismert hatásra is rávilágítottak. Egyértelmően sikerült kimutatni, hogy a juvenil 
egyedek az adultaknál lényegesen érzékenyebbek a xylazin bradikardizáló vagolyticus és arritmogén 
hatására. Ketamin-midzolam kombináció illetve az izoflurán adagolása során statisztikailag 
kimutatható életkorral járó eltérés ezzel szemben nem mutatkozott.  

A ketamin-midazolam narkózisban a HRV és a különbözı származtatott szórásértékek 
csökkenése volt megfigyelhetı. Ez arra enged következtetni, hogy a narkotikum csökkenti a szív 
alkalmazkodóképességét a környezet változásaihoz, valószínőleg a baroreflex deprimálásán keresztül. 

Az inhalációs készítmény alkalmazása során tapasztaltuk a legkisebb szívfrekvencia-
varianciát, tehát ez a készítmény függetlenítette a szívmőködést a legjobban a környezet behatásaitól. 
Ezenfelül ebben a kezelésben volt mérhetı a legmagasabb szívfrekvencia az összes kísérleti 
elrendezés közül. Ellentétben az injektábilis készímények hatásaitól, az izoflurán narkózisban a mért 
értékek igen stabilak voltak a mérés teljes ideje alatt, mely bizonyítja, hogy ezzel a módszerrel érhetı 
el a legfinomabban szabályozott és legegyenletesebb narkózis. 

Összegzésként tehát elmondható, hogy vizsgálataink rámutattak az izoflurán kezelés 
biztonságos, de a szív alkalmazkodóképességét leginkább deprimáló voltára, illetıleg a fiatal egyedek 
fokozott érzékenységére a ketamin-xylazin alkalmazás mellékhatásaira. Annak eldöntése, hogy ez 
egyéb állatfajban is megfigyelhetı, további vizsgálat tárgyát képezi. 
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A HAGYOMÁNYOS ÉS A SZENZOROS ELEKTRONIKUS FONENDOSZKÓPOK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA BEAGLE KUTYÁKBAN  
 
Szilvási Viktória1, Vörös Károly1, Manczur Ferenc1, Reiczigel Jenı2, Novák István3, Fekete 
Dániel V. évf. hallgató1 
 
Egészséges beagle kutyákban tanulmányoztuk a hagyományos (Rappaport-Prague) és az 
elektronikus szenzorral ellátott (Welch Allyn – Meditron) fonendoszkópok érzékenységét és 
diagnosztikai alkalmazhatóságát négy, a szív hallgatózásos vizsgálatában különbözı 
tapasztalattal rendelkezı vizsgálószemély közremőködésével. Munkánk a beagle kutyákban 
esetlegesen elıforduló, szubklinikai (tüneteket még nem okozó) szívzörejek felderítésére 
irányult. A kutatás során összehasonlítottuk a négy vizsgálószemély két különbözı 
fonendoszkóppal kapott hallgatózási leletét a diagnosztikai standardként figyelembe vett 
echokardiográfiás vizsgálatok eredményeivel. A kísérletben arra kerestük a választ, hogy a 
szívzörejek felismerését illetıen mennyire megbízható a hagyományos és az elektronikus 
fonendoszkóp az echokardiográfiás diagnózishoz képest a négy vizsgálószemély esetében. 
Tanulmányoztuk továbbá azt is, hogy van-e érzékenységbeli különbség a két fonendoszkóp 
között a szívhangok erısségének és minıségének (színezetének és elkülönülésének) 
megítélhetıségét illetıen. A különbséget 0-1-2-3-as skálán osztályoztuk. 
 
Összesen 33 kifejlett beagle kutyát választottunk ki az AIDR Auricoop Kft és a SzIE-ÁOTK 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Takarmányozástani 
Osztályának kísérleti állatai közül. A fizikális vizsgálatkor mindegyik kutya klinikailag 
egészségesnek bizonyult, és nem mutatott szívelégtelenségre utaló tüneteket. A kutyák szívét 
a négy vizsgálószemély egymástól függetlenül mindkét fonendoszkóppal meghallgatta, majd 
egy független vizsgáló szívultrahang- és EKG-vizsgálatokat végzett a biztos kardiológiai 
diagnózis érdekében. A statisztikai elemzésekhez az „R” programot használtuk. 
 
A 33 kutyából 7-ben (21,2%-ban) találtunk enyhe fokú mitralis insufficientiára, illetve 
billentyő körüli turbulenciára utaló eltéréseket az echokardiográfia során, egyéb morfológiai 
szívelváltozások nélkül. E kutyák mindegyikében elıfordult szívzörej is. A szívzörejes állatok 
átlagéletkora 77±17,6 hónap (SE=6,7), míg a szívzörejjel nem rendelkezı állatoké 51±25,6 
hónap (SE=5,0) volt. A szívzörejek hallgatózásos felismerését illetıen a módszer 
szenzitivitása 82%-os volt a hagyományos (H) és 75%-os az elektronikus (E) fonendoszkóp 
használatakor a négy vizsgáló átlagát tekintve. A hallgatózás specificitása a négy vizsgáló 
átlagában H: 99%-os és E: 100%-os volt. A két fonendoszkóp (H és E) érzékenysége között 
szignifikáns különbség mutatkozott az E javára mind a bal, mind pedig a jobb oldali 
mellkasfél feletti hallgatózáskor (p<0,0001). Az érzékenységbeli különbségek átlaga a bal 
oldalon 0,36, a jobb oldalon 0,59 volt (p=0,0340). 
 
Eredményeink szerint az elektronikus fonendoszkóp elsısorban a szívzörejek kizárásában, 
illetve a jobb oldali mellkasfal feletti hallgatózásban nyújtott segítséget a hagyományos 
fonendoszkóphoz képest. 
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AZ ENDOTHELIN MEGHATÁROZÁSA KUTYÁK VIZELETÉBEN 
 
Kubik Noémi,  Manczur Ferenc 
 
Az endothelinek (ET) 21 aminosavból álló vazoaktív peptidek, melyeknek emlısökben 3 fajtája (ET-
1, ET-2, ET-3) ismert. Az endothelinek endokrin, parakrin és autokrin hatással is rendelkeznek, 
közülük az ET-1 szerepe a legfontosabb. Számos, az emberorvoslásból származó és kísérleti állatokon 
végzett vizsgálat eredménye alapján elmondható, hogy az endothelinek sokrétő fiziológiás és 
kórélettani funkciójuk mellett szerepet játszanak egyes vesebetegségek kórfejlıdésében is.   
Kutyák mindhárom ET molekulájának ismert az aminosav sorrendje, és azok 100%-ban megegyeznek 
az emberi endothelinekével, így a humán ET kimutatására szolgáló eljárások (pl. ELISA) elméletileg 
jól alkalmazhatóak kutyákban is. A humán ET ELISA tesztek közül három analitikai validálását 
végezték el kutyákból származó vérmintákon, amely alapján az IBL (Hamburg) cég ELISA-kitje 
bizonyult a legmegfelelıbbnek a kutyák vérplazmájából történı ET meghatározására. Mivel az ET 
szekréciója fıleg abluminalis és az ET felezési ideje mindössze néhány perc, a vérplazmában keringı 
ET koncentráció nem tükrözi megfelelıen a vesében zajló változásokat. A vizeletbıl kimutatható ET 
azonban szinte 100%-ban a vese velıállományából származik. Az ET vizeletbeli meghatározására 
azonban nem találtunk adatot kutyákban.  
 
Kutatásunk célja, hogy a vizelettel történı ET ürítés mérése segítségével az endothelinek (elsısorban 
az ET-1) szerepét tanulmányozzuk kutyák spontán elıforduló heveny és idült vesebetegségei során. 
Ehhez elsı lépésként azt kellett eldöntenünk, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható humán ET 
ELISA-tesztek közül melyik alkalmazható a kutyavizelet ET meghatározására.  
 
A vizelet ET koncentrációjának meghatározására a kereskedelmi forgalomban lévı gyári ELISA-kitek 
közül kettı (Biomedica, Bécs és IBL, Hamburg) elızetes validálását végeztük el a SZIE-ÁOTK 
Élettani és Biokémiai Tanszék Radioizotóp Laboratóriumában. A vizeleteket egészséges és vesebeteg 
kutyákból győjtöttük cystocentesissel, a laboratóriumi vizsgálatok során a gyártók útmutatását 
követtük. A validálás során az „intra-assay variabilitást”, a pontosságot és a hígítási linearitást 
vizsgáltuk. Az „intra assay variabilitást” a vizeletminták azonos teszten történı 8-10x-es ismételt 
lemérésével, majd a szórás és a variációs koefficiens kiszámításával ellenıriztük. A linearitás 
meghatározását úgy végeztük, hogy a vizeletmintához közepes, illetve magas koncentrációjú gyári 
standard oldatot adtunk, majd hígítás nélkül, valamint 2x-es, 4x-es és 8x-os hígítás után megmértük 
azok ET tartalmát. A hígítószer mindig azonos volt a kit saját referencia hígítási sorához használt 
anyaggal (desztillált víz vagy salsol). Ezen túlmenıen megvizsgáltuk két különbözı vizeletminta 
összekeverése utáni hígítatlan és az összeöntött elegy 2x, 4x-es hígítása során kapott endothelin 
koncentrációkat is. A mért és számított értékeket egymással összevetettük és regresszió-analízist 
végeztünk. 
 
A vizsgálataink elızetes eredménye alapján úgy tőnik, hogy a Biomedica ET-1 ELISA kitje nem 
alkalmas a kutyák vizeletének ET meghatározására. A vizsgálatok gyenge „intra assay variabilitást” 
eredményeztek (CV= 11-42%), továbbá a standard oldat mérése során a mért értékek a számítottak 10-
258%-ka között szórtak, alacsonyabb koncentrációkat idınként le se mért a teszt. Az összekevert 
vizeletek mérései a várt értékek 119-184%-át adták. Az IBL-cég ET-1 ELISA kitjének tesztelését 
jelenleg végezzük. Vizsgálatunk eredményét és a mérési hibák lehetséges okait a szóbeli beszámolón 
részletezzük. 
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani Goszleth Grétának a laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésében nyújtott segítségéért. 
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A KUTYÁK EPILEPSZIÁS MŐKÖDÉSZAVARAINAK ÚJ DIAGNOSZTIKAI és 
TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI 
 
Kiss Gabriella 
 

Több mint 20 éve dolgozom a kisállat-praxisban, és ugyanennyi ideje kutatom 
kutyák epilepsziáinak tünettanát, kóroktanát, valamint az optimális terápiás stratégiákat a 
betegek minél hatékonyabb gyógykezelése érdekében.  
Nincs még egy olyan betegség az állatorvoslásban, amellyel kapcsolatban ennyi 
ellentmondásos, nehezen értelmezhetı vagy helytelen szakmai állásfoglalás született a hazai 
és a külföldi szakirodalomban az utóbbi évtizedekben, mint az epilepszia. A fentiekben leírtak 
miatt a gyógyító és kutató munkám minden területén a humán epileptológiában 
nemzetközileg is elfogadott nómenklatúra- és definíciórendszer irányelveit alkalmazom 
(NEL), valamint betartom a humán vonalon szigorúan elıírt diagnosztikai lépéseket is a 
betegség oktanának tisztázása érekében. Az eltelt évtizedek alatt tematikusan felépített agy-, 
és epilepsziakutatási protokollt dolgoztam ki, melynek eredményei egyre hatékonyabban 
segítik mindennapi gyógyító munkámat, melyhez a betegség prognosztikai megítélése is 
szervesen hozzá tartozik. 
Egyetlen célom volt és a mai napig is az, hogy klinikus állatorvosként, megismerve és 
megértve az epilepsziás mőködészavar alapvetı pathoanatómiai, valamint kórélettani 
folyamatait, hatékonyabban tudjak segíteni az epilepsziás betegeim tartós antiepileptikus 
kezelésének beállításában és a neurointenzív ellátásban egyaránt. 
Az eltelt húsz év alatt, hozzávetıleg 2000, általam kezelt és jól dokumentált epilepsziás 
rohamokat mutató kutya kórtörténetével rendelkezem, mely magába foglalja az 
anamnesztikus adatokat, a klinikai rohamzajlás tüneteit, a teljes körő belgyógyászati 
kivizsgálás eredményeit, az esetleges társbetegségek felderítése érdekében.  
Közel 600, saját készítéső elektroencephalografiás-vizsgálat eredményével is rendelkezem 
(EEG 8X, mikroprocesszor vezérelt 8 csatornás elektroencephalograph).  
Az etiológiai tényezık feltárása, valamint a betegség prognosztikai megítélése érdekében, 
több mint 100 betegemen elvégzett MRI, MRA, SPECT, PET, PET/CT vizsgálatok 
képanyagával is rendelkezem. Jelenleg közel 150, epilepszia betegségben szenvedı 
paciensem agyvelı kórszövettani vizsgálati eredményei is a birtokomban vannak. Figyelembe 
véve az EEG-jelenségeket, a képalkotók, illetve az agyvelı kórszövettani vizsgálat 
eredményeit, mára nagy biztonsággal el tudom különíteni az egyes agylebenyekbıl kiinduló 
epilepsziás rohamok gazdag tünettanát. Meg kell állapítanom, hogy az epilepszia kóroki 
tényezıi közül, hasonlóképpen a humán tapasztalatokhoz, elsı helyen állnak a 
cerebrovasculris betegségek, majd ezt követik a dysgenesiák, a dysgenetikus tumorok, 
valamint a hippocampalis scelórózis, illetve gyakran ezek együttes jelenléte is. 
 
Köszönetet szeretnék mondani az epilepsziakutatásban munkámat segítı kollégáknak: 
Garamvölgyi Rita, Lırincz Borbála, Balogh Lajos, Albert Mihály, Deim Zoltán, Jakab Csaba. 
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VIMENTINNEL ÉS PANCYTOKERATINNAL VÉGZETT 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK VADÁSZGÖRÉNYEK INTAKT 
SZÖVETEIBEN 
 
Oppe Nikoletta1, Jakab Csaba1, Gál János1, Rusvai Miklós1, Demeter Zoltán1 

 

A napjainkban egyre kedveltebb társállatként tartott vadászgörények daganatos 
megbetegedései komoly diagnosztikai kihívást jelentenek a klinikus és a patológus 
állatorvos számára. Az eredményes patológiai tumordiagnosztikai munkát, 
vadászgörények ép szövetein tesztelt, különbözı monoklonális és poliklonális 
antitestekre alapozott, immunhisztokémiai vizsgálatokkal lehet kivitelezni. Munkánk  
során, elsı lépésben, két különbözı humanizált antitestet használtunk egy leíró, átfogó 
kutatás elıkészítéséhez. A két felhasznált antitest, a panmesenchymalis marker, a 
vimentin és a panepithelialis marker, a cytokeratin volt. Ezeket az antistesteket 
teszteltük a vadászgörények különbözı, elváltozásmentes szerveibıl (a bırbıl, a 
nyirokcsomókból, a lépbıl, a szívbıl, a thymusból, a nyelıcsıbıl, a gyomorból, a 
vékonybélbıl, a vastagbélbıl, a májból, a hasnyálmirigybıl, a légcsıbıl, a tüdıbıl, a 
vesébıl, a húgyhólyagból, a mellékvesébıl, az agyvelıbıl, a hypophysisbıl, a 
perifériás idegekbıl és a rekeszizombıl) vett szöveti mintákon.  

A görények különbözı szöveteiben lévı, vér- és nyirokerek endothelsejtjei, illetve a 
fehérzsírszöveti sejtek erıs citoplazmatikus vimentin pozitivitást mutattak. A felületi 
hám vimentin negatív volt. A kötıszöveti eredető fibroblasztok, a harántcsíkolt és a 
szívizomsejtek vimentin negativitást mutattak. A lymphoid sejtpopuláció, szervtıl 
függetlenül, erıs vimentin pozitivitást mutatott. Az idegszövet, az endocardium, a 
myocardium, a mellékvese medulláris rétegének sejtjei, a májsejtek, a hasnyálmirigy 
exocrin és endocrin része minden esetben vimentin negatív volt. A mellékvese esetén 
a kéregállomány jól elkülöníthetı, erıs pozitiv reakciót ad. 
A pancytokeratin esetén a fedıhám, a mirigyhám pancytokeratinnal intenzív, 
cytoplasmaticus pozitiv reakciót ad. Az összes vizsgált szervben a zsírszövet lipocytái, 
a vér- és nyirokerek endothelje, a lymphoidsejt populáció és a szervek kötıszöveti 
vázát alkotó fibroblasztok pancytokeratinra negatívnak bizonyultak. Az agy 
idegszövetének minden eleme, a tüdı alveolusok és az interstium, a nyirokcsomó és a 
lép lymphoid sejtjei, a vastagbél nyiroktüszıi és a mellékvese rétegeinek sejtjei 
pancytokeratinra szintén negatívak voltak.  
A kutatás következı lépésében a célunk az, hogy más markereket (idegszöveti, 
endothelialis, lymphoma, proliferációs, hormon-receptor és izommarkereket) is 
teszteljünk a vadászgörény intakt, illetve daganatos szövetein. 
Vizsgálataink anyagi hátterét az NKB 15923 pályázat biztosította. 
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CLAUDIN-1-EL VÉGZETT IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK KUTYÁK 
ORSÓSEJTES DAGANATAIBAN 

 
Jakab Csaba1, Rusvai Miklós1, Demeter Zoltán1 
 
A szerzık a SZIE-ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékének biopsias, 
és necropsias eredető, paraffinba ágyazott, tumorarchívumából szelektált mintákat dolgoztak 
fel. Munkájuk során  14 db benignus perifériás ideghüvelytumort (cBPNSTs),  16 db 
malignus  perifériás ideghüvelytumort (cMPNSTs),  6 db meningeomát , 10 db 
hemangiopericytomát, 6 db fibromát, 6 db leiomyomát, 6 db myxomát, 4 db orsósejtes 
haemangiomát, 6 db fibrohistiocytás nodulust, 8 db fibrosarcomát, 8 db leiomyosarcomát, 6 
db myxosarcomát, 8 db haemangiosarcomát, 8 db anaplasticus sarcomát, 8 db 
amelanoticus orsósejtes melanomát, 8 db histiocytás sarcomát, 8 db orsósejtes carcinomát, 
8 db myoepitheliomát, 8 db complex carcinomát, 5 db cardialis rhabdomyosarcomát,  4 db 
synovialis sarcomát, 5 db osteosarcomát, 4 db chondrosarcomát, ill. 10 db intact perifériás 
ideget, ideghüvelyt tanulmányoztak. 
A standard körülmények között konzervált tumorminták immunhisztokémiai vizsgálata során, 
a következı antitesteket használták fel: anti-claudin-1, anti-neuron specific enolase, anti-S-
100 protein, anti-α-smooth muscle actin, anti-vimentin, anti-cytokeratin AE1-AE3, anti-
claudin-5 és anti-Melan-A. 
A vizsgálati eredményeikre alapozott, javasolt immunhisztokémiai panel pontosabbá, 
megbízhatóbbá teszi a kutyákból származó, orsósejtes, benignus és malignus tumoros 
szövetminták differenciál-diagnosztikáját, prognosztikját. 
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PROBIOTIKUMOK VÉDİHATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA OXIDATÍV STRESSZ 
OKOZTA GYULLADÁSOKBAN IPEC-J2 SEJTVONALON 
 
Pásztiné Gere Erzsébet, Szekér Krisztina, Csibrikné Németh Edina, Csizinszky Rita, Gálfi 
Péter 

 
A bélhámsejtek központi szerepet játszanak a gyulladásos citokinek termelıdésének 
szabályozásán keresztül a hatékony immunválasz kialakításában a szervezetbe kerülı 
baktériumokkal és toxinjaikkal szemben.  A probiotikumok terápiás értékét számos esetben 
igazolták a bélrendszer gyulladásos megbetegedéseiben, a fertızések megelızésében és 
kezelésében, azonban a gyulladáscsökkentı hatás hátterében húzódó mechanizmus 
részleteiben még kevéssé ismert.  
 
Munkánk során célul tőztük ki tejsavbaktériumok és anyagcseretermékeik védı hatásának 
molekuláris szintő feltérképezését oxidatív stressz körülményei között sertés bélhámsejteken. 
Az oxidatív stresszt hidrogén-peroxid hozzáadásával váltottuk ki, a citokin (IL-6, IL-8 és 
TNF-α) termelıdés mértékét a transzkripció szintjén-kvantitatív real-time PCR módszerrel- 
követtük nyomon. Kísérleteinkben 3 probiotikus baktériumtörzs, a Lactobacillus plantarum 
2142, a Lactobacillus plantarum 299v és a Lactobacillus casei Shirota sejtmentes 
felülúszóinak citokin génexpresszióra gyakorolt jótékony hatását vizsgáltuk kollagénnel 
bevont poliészter membrán inzerteken tenyésztett IPEC-J2 sejtvonalon. 
  
Mérési eredményeink szerint az IL-8 és TNF-α upreguláció maximális értékét 1mM peroxid 
koncentráció hatására 1 óra mintavételezési idı mellett érte el, az IL-6 szintje a kezelés alatt 
változatlan maradt. 
 
A L. plantarum 2142 sejtmentes felülúszójában lévı anyagcsere termékek koncentrációfüggı 
változásokat indukáltak a citokin génexpresszióban. Az 1mM H2O2-dal kiváltott gyulladásos 
folyamatokat az alacsonyabb dózisban alkalmazott sejtmentes felülúszó (3,33%v/v és a 
6.66%v/v) nem befolyásolta jelentısen, az indikátor citokinek szintjének emelkedése 
ugyanolyan mértékőnek adódott a szőrletet is tartalmazó illetve a csak peroxiddal kezelt 
minták esetében. Az 1mM H2O2 által elıidézett oxidatív gyulladásos folyamatokat azonban 
sikeresen mérsékelte a nagyobb koncentrációban, 13.3%v/v-ban jelenlévı sejtmentes 
felülúszó, mely megakadályozta a peroxiddal inkubált IPEC-J2 sejtekben az IL-8 és a TNF-α 
szintjének növekedését. A transzepithelialis rezisztencia (TER) értékek nem változtak a 
kezelés során, így a bélhámsejtek közötti kapcsolatok nem sérültek, a kiváltott oxidatív stressz 
a sejtréteg permeábilitási jellemzıit nem befolyásolta. 
 
Kísérleti eredményeink alátámasztják, hogy a L. plantarum 2142 anyagcseretermékei IPEC-
J2 bélhámsejteken oxidatív stressz körülményei között a gyulladásos citokin génexpresszió 
upregulációját hatékonyan csökkentik. Elızetes vizsgálatok alapján hasonló védı hatás 
várható a még tesztelés alatt álló probiotikus tejsavbaktérium törzsek esetében is. További 
kutatási munkánk célja kettıs: az aktív komponensek azonosítása, izolálása 
tejsavbaktériumok sejtmentes felülúszójából és az oxidatív sejtkárosodások kivédésének 
hátterében lezajló folyamatok típusának meghatározása (jelátviteli mechanizmusok, 
antioxidáns hatás). 
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KÜLÖNBÖZİ TÍPUSÚ MEMBRÁN INZERTEKEN TENYÉSZTETT SERTÉS 
VÉKONYBÉL HÁMSEJTEK NÖVEKEDÉSI ÉS H2O2-KEZELÉST KÖVETİ 
GÉNEXPRESSZIÓS JELLEMZİINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
Szekér Krisztina1, Csibrikné Németh Edina1, Csizinszky Rita1, Pásztiné Gere Erzsébet1, Jakab 
Csaba2, Gálfi Péter1 

 
Munkánk során vizsgáltuk a kollagénnel bevont poliészter (PE) membrán inzerteken 
tenyésztett IPEC-J2 sertés bélhám-sejtvonal növekedési jellemzıit, valamint a különbözı 
hidrogén-peroxid koncentrációk hatására bekövetkezı transzepitheliális elektromos 
rezisztencia (TER) és citokin expresszió (IL-6, IL-8 és TNF-α) változását. A kapott 
eredményeket összehasonlítottuk korábbi, polikarbonát (PC) membrán inzerteken tenyésztett 
sejtek vizsgálati eredményeivel annak érdekében, hogy a késıbbi kísérletes munkáinkhoz 
alkalmas membrán inzertet kiválasszuk.  
 
A kollagénnel bevont PE inzerteken tenyésztett IPEC-J2 sejtek már 1-2 nappal a kiültetés 
után maximálisan befedték az inzert felületét, ami mikroszkóppal jól megfigyelhetı volt. A 8. 
naptól kezdve a TER gyors növekedést mutatott és a 18-19. napra elérte a maximumát (~9-
10000 Ohmxcm2), vagyis a sejtek maximális polarizáltsági fokát. A PC inzerten a TER 
alakulása az idı függvényében hasonlóan változott, a sejtek azonban csak a 20-21. napra érték 
el a maximális TER értékeket, ami kisebb volt, mint a kollagénnel bevont PE inzerteken 
tenyésztett sejtek esetében (~6-7000 Ohmxcm2).  
 
A már teljesen polarizált állapotban levı sejteken végeztük el a hidrogén-peroxid kezelést 
mindkét inzert esetében. A 0,5 és 1 mM hidrogén-peroxiddal való kezelés nem változtatta 
meg a TER értékét a kezeletlen sejtekéhez viszonyítva, ugyanakkor a 2, 4 és 8 mM hidrogén-
peroxid esetében szignifikáns csökkenést tapasztaltunk. Az IL-8 és a TNF-α expressziója 1 
mM hidrogén-peroxid hatására emelkedett meg a legnagyobb mértékben a PE és 2 mM 
hatására PC inzerten, majd a koncentráció további növekedésével az up-reguláció mértéke 
fokozatosan csökkent: az IL-8 expressziója már 4 mM hidrogén-peroxiddal való kezelésnél 
visszatért az alapszintre, míg a TNF-α esetében a 8 mM hidrogén peroxid kezelés már csak 
kismértékő up-regulációt okozott. A nagyobb hidrogén-peroxid koncentrációknál mért 
mérsékeltebb génexpresszió növekedésre a sejttenyészet sérülése adhat magyarázatot; ezt 
bizonyítja, hogy a hidrogén-peroxid koncentráció emelésével megnıtt a nekrotikus sejtek 
aránya. A hidrogén-peroxid kezelés egyik koncentrációban és egyik inzert esetében sem volt 
hatással az IL-6 expresszió szintjére. A vizsgált citokinek expressziója tehát hasonlóan alakult 
mindkét membrán esetében.  
 
A vizsgált paraméterek alapján a kollagénnel bevont poliészter membrán inzert 
alkalmasabbnak bizonyult az IPEC-J2 sejtek tenyésztésére, mint a polikarbonát membrán 
inzert. 
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IPEC-J2 SERTÉS VÉKONYBÉLHÁM SEJTEK PKC IZOENZIM MINTÁZATA 
Szekér Krisztina1, Peter Gruber2, Johann Hofmann2, CsordásÁdám2, Gálfi Péter1 

 
A szerin/treonin protein kinázok közé tartozó protein kináz C (PKC) fehérjecsalád fontos szerepet 
játszik a sejttípus-specifikus jelátvitelben. A családba tartozó mintegy 12 féle PKC izoenzim számos 
jelátviteli útvonalban vesz részt, ezáltal fontos szabályozó szerepet tölt be a sejt különbözı 
életfunkcióiban, például a szinaptikus jelátvitelben, a szekrécióban, a sejtciklus szabályozásában, az 
osztódásban, a differenciációban és az apoptózisban. Az egyes izoenzimek pontos funkciója azonban 
még nem teljesen tisztázott. A PKC izoenzimeket szekvencia homológiájuk és az aktiválódásukhoz 
szükséges kofaktor igényük alapján 3 alcsaládba sorolják. Bár valamennyi alcsalád igényel savas 
foszfolipideket, a klasszikus PKC-knak (α, βI, βII és γ) szükségük van az aktiválódáshoz még 
kalciumra (Ca2+) és 1,2-diacil-glicerolra (DAG) is. Az új PKC-k (δ, ε, θ és η) Ca2+-függetlenek, 
azonban szükségük van DAG-ra. Végül az atipikus PKC-k (λ, ζ és ι) mind Ca2+, mind DAG-
függetlenek, az aktivációjukhoz szükséges kofaktorok még nem teljesen ismertek.   
 
Vizsgálataink során IPEC-J2 sertés vékonybélhám-sejtekben hidrogén peroxiddal oxidatív stresszt 
váltottunk ki, így modellezve a gyulladásos állapotot. Célunk, hogy a gyulladásos folyamatokat 
probiotikus baktériumok anyagcsere-termékeivel gátoljuk, valamint az, hogy a jelenségek mögött 
húzódó molekuláris mechanizmusokat tanulmányozzuk. Ennek érdekében elsıként arra kerestünk 
választ, hogy vajon a PKC izoenzimek expressziója megváltozik-e hidrogén peroxid kezelés hatására?  
 
A kísérletekben 16-19 napos, differenciálódott sejttenyészetekkel dolgoztunk. A kezeletlen IPEC-J2 
sejttenyészeteket hasonlítottunk össze 1 mM hidrogén peroxiddal kezelt tenyészetekkel, amelyekbıl a 
kezelést követıen 0, 6 és 24 órával vettünk mintát. A PKC izoenzimeket Western-blot módszerrel 
határoztuk meg.  
 
Eredményeink szerint az IPEC-J2 differenciálódott sejttenyészetben magas volt a PKCζ szintje, 
továbbá kimutatható volt még a PKCα, PKCδ, PKCε és PKCη is. Ugyanakkor teljesen hiányzott a 
PKCγ. Ez összhangban van azokkal a tanulmányokkal, amelyek szerint a PKCγ elsısorban a bélhám 
kripta sejtjeire jellemzı, míg a differenciálódott villus sejtekbıl szinte teljesen hiányzik. Az 1 mM 
hidrogén peroxid kezelés hatására kismértékő változások történtek a PKC expresszióban. A PKCα 
szintje a kezelés után 6 órával megemelkedett, míg a PKCε szintje csökkenı tendenciát mutatott. A 
legjelentısebb változás a PKCζ szintjében mutatkozott, ennek tendenciája növekvı volt. A PKCδ és 
PKCη szintje változatlan maradt.  
 
Számos irodalmi adat támasztja alá a PKC izoenzimek kulcsszerepét oxidatív stressz esetén. Az 
általános megállapítások megfogalmazása azonban nehéz, mivel a sejtek válaszreakcióit egyebek 
mellett alapvetıen meghatározza az, hogy milyen sejttípusról és milyen mértékő oxidatív károsodásról 
van szó. Jelen munkánk során a legjelentısebb változást a PKCζ mutatta a hidrogén peroxid kezelés 
hatására, ezért a további kutatásokban elsısorban erre az izotípusra fogunk fókuszálni. A ζ izoforma 
több tanulmányban is szerepel, mint az oxidatív károsodásra reagáló PKC izoenzim, ezért vizsgálata 
közelebb vihet majd a probiotikumok gyulladásos folyamatokban betöltött védı hatásának alaposabb 
megértéséhez. 
 
A kutatást az OTKA 76133 számú pályázat támogatja.   
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A NA-BUTIRÁT, NA-BUTIRÁT+GYÖMBÉR KIVONAT, TOVÁBBÁ A BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS HATÁSA BROJLERCSIRKÉK CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
FERTİZÉSSEL MESTERSÉGESEN KIVÁLTOTT NECROTICUS ENTERITISÉRE 
 
Jerzsele Ákos1, Szekér Krisztina1, Csizinszky Rita1, Gálfi Péter1, Jakab Csaba2, Juan Jose Mallo3 

 
Kísérletünk során a nátrium-butirát, a nátrium-butirát+gyömbér kivonat, valamint a Bacillus 
amyloliquefaciens spóraszuszpenzió hatását vizsgáltuk brojlercsirkék necroticus enteritisének 
alakulására. Figyelembe vettük az állatok súlygyarapodását, a klinikai tüneteket, a kórbonctani és 
kórszövettani elváltozások súlyosságát, és mértük számos gyulladásos marker génexpressziójának 
változásait qRT-PCR módszerrel. 
 
A kísérleti állatokat 4-4 csoportban helyeztük el. Az elsı csoport szolgált kontrollként, a második 
csoport 1 g/tak.kg Na-butirát, a harmadik 1,5 g/tak.kg Bacillus amyloliquefaciens spóraszuszpenzió, 
míg a negyedik 1g/tak.kg Na-butirát+gyömbér kivonat takarmánykiegészítést kapott. Az 5.-8. csoport 
ugyanilyen kezelésekben részesült, de az állatokat C. perfringensszel fertıztük. A mesterséges 
fertızéshez számos hajlamosító tényezıt kellett társítanunk, hogy a necroticus enteritis kialakuljon. 
Így az állatok napos kortól 25% halliszt-tartalmú, magas fehérjetartalmú tápot kaptak, valamint a 
fertızés elıtt 2 nappal Gumboro-betegség elleni vakcinával (CEVAC-Gumbo) lettek kezelve, melynek 
immunszupresszív hatása kifejezett. A C. perfringens fertızés a 18., 19., 20. és 21. napos állatok napi 
háromszori kezelésével történt,. Továbbá a 19. napon coccidiosis elleni vakcinát (Paracox-5) 
alkalmaztunk tízszeres dózisban. 
 
Megállapítottuk, hogy az állatok testtömeg-gyarapodása a kezelések következtében csak a Na-
butirát+gyömbér kivonattal kezelt csoportban változott, melynek súlygyarapodása szignifikánsan jobb 
volt, mint a kontroll állatoké. A kórbonctani vizsgálat során a bélgyulladás mértékét és kiterjedését, az 
elhalások meglétét és a léziók nagyságát, továbbá a májban és a lépben található elváltozásokat vettük 
figyelembe. Eredményeink azt mutatták, hogy a Na-butirát+gyömbér kivonatot tartalmazó takarmányt 
fogyasztó állatoknál az elváltozások szignifikánsan alacsonyabb mértékben és súlyossággal 
jelentkeztek. A többi kezelt csoportnál talált elváltozások nem mutattak szignifikáns eltérést. 
Kórszövettani vizsgálataink a fenti megállapításokat alátámasztották, a Na-butirát+gyömbér kivonattal 
kezelt állatok esetében a mikroszkopikus elváltozások kevésbé voltak súlyosak. A nem fertızött 
állatokban a Na-butirát nem okozott szignifikáns génexpresszió-változást a vizsgált gyulladásos 
markereknél, míg a B. amyloliquefaciens az IL-1β kifejezett up-regulációját okozta. A legjelentısebb 
változásokat a Na-butirát+gyömbér kezelés eredményezte. Három vizsgált marker gén esetében (IL-
1β, IL-2 és CD3γδ) up-regulációt, míg a TNFSF15 esetében down-regulációt tapasztaltunk. A fertızött 
és nem-fertızött csoportok összehasonlításakor a CD3γδ marker génexpressziójának változása volt 
szembetőnı, ez a T-sejtek számának növekedését jelzi a fertızött egyedekben. Szignifikáns IL-2 up-
reguláció jelentkezett a Na-butiráttal kezelt csoportokban a nem fertızött és a fertızött állatok között. 
Eredményeink elemzése során megállapítható, hogy a makroszkopikus és kórszövettani 
vizsgálatokban a Na-butirát+gyömbér kivonattal etetett állatok esetében a patológiai elváltozások 
kisebb mértékőek voltak. A qRT-PCR vizsgálatokat elemezve kimondható, hogy a Na-
butirát+gyömbér kivonattal kezelt állományban mutatkoztak a legkifejezettebb eltérések. 
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A NÁTRIUM-N-BUTIRÁT IN VIVO HATÁSA HÁZITYÚK CYP450 
GÉNEXPRESSZIÓJÁRA 
 
Csikó György, Szekér Krisztina, Jerzsele Ákos, Csizinszki Rita, Gálfi Péter 
 
A nátrium-n-butirátot (Na-butirát, butirát) bélbaktériumokra kifejtett szelektív antibakteriális 
hatása miatt alternatív hozamfokozóként világszerte alkalmazzák a sertés és 
baromfiágazatban. Tartós adagolása azonban hatást gyakorolhat a májsejtek mőködésére, ezen 
belül is az endogén és exogén szubsztrátok metabolizmusára. A májsejtben a nem 
metabolizálódott butirát fontos epigenetikus faktor, s mint ilyen, számos gén expresszióját 
befolyásolja.  
 
Ennek demonstrálására korábban in vitro modellben vizsgáltuk a butirát hatását citokrom-
P450 (CYP450) gének expressziójára. 2,5 mM butirát kb. háromszoros (szignifikáns) míg az 
5,0, 7,5 és 10,0 mM butirát kezelés közel tízszeres (szignifikáns) expresszió-növekedést 
okozott. Ezzel ellentétben a CYP3A37 és CYP1A expresszió butirát jelenlétében 
szignifikánsan csökkent. Az eredményeink alapján feltételeztük, hogy a butirát folyamatos 
adagolása a takarmányban in vivo is befolyásolhatja a máj citokrom enzimjeinek 
expresszióját.  
 
Feltételezésünk igazolására jelenlegi kísérletünkben 10, egy napos életkorú brojlercsirkét 
kezelünk takarmányon át a nátrium-n-butirát 0,15 % adagjaival három és fél héten át, további 
10 egyed kontrollként szolgált és butirát mentes tápot evett. A kezelési periódus végén, 
túlaltatást követıen a csirkék májszövetébıl egyedenként mintát vettünk. Mintáinkból a 
CYP2H1, CYP3A37 és CYP1A gének expressziójának mértékét „real time PCR” analízissel, 
∆∆Ct módszerrel határoztuk meg. A kezelések hatását a kontrollhoz viszonyítva Student-féle 
t-próbával ellenıriztük, 5% szignifikancia szint mellett (P<0,05).  
 
A kontroll állatok eredményihez viszonyítva CYP1A esetében több mint kétszeres, a 
CYP2H1 nagyobb mint két és félszeres szignifikáns génexpressziót találtunk. A CYP3A37 
gén esetében nem volt eltérés. Madarakban, az irodalmi adatok alapján a CYP1A és a CYP2H 
alcsaládba tartozó enzimek is indukálhatóak, és fıként az utóbbiak nagy jelentıséggel bírnak 
a gyógyszerek és egyéb testidegen anyagok lebontásában.  
 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy gyakorlati körülmények között csirkében a 
butirát takarmányban történı alkalmazását követıen metabolikus interakció jöhet létre 
xenobiotiokumokkal és endogén szubsztrátokkal (pl. szteroid hormonokkal), mivel a butirát 
számos CYP gén expresszióját befolyásolta. 
 
Az NKB által támogatott munka. 
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Toxikológia 

 
 
KORMORÁNOK NEHÉZFÉM-SZENNYEZETTSÉGE A KIS-BALATON RÉGIÓBAN 
 
Lehel József1, Berta Erzsébet2, Marosán Miklós3, Gál János4  
 
Míg a múltban elsısorban a higanytartalmú peszticidek csávázószerként való alkalmazása jelentett 
mérgezési forrást, addig jelenleg a környezeti szempontok kerültek elıtérbe. A környezetben a 
szervetlen higanyvegyületek átalakulhatnak szerves formává, és lipofil tulajdonságuknak 
köszönhetıen felhalmozódhatnak a szervezetben, de kumulálódhatnak a táplálékláncon keresztül is. 
Halak szervezetében a szerves higanyvegyületek mintegy 3000-szor magasabb koncentrációt érhetnek 
el, mint a környezetükben. Ez igen fontos környezet-toxikológiai probléma vízi madarak számára, 
mert így pl. halevı madarak tartós expozíció során jelentıs mennyiségő higanyt vehetnek fel a 
táplálkozás során. Hasonló a helyzet az ólom esetében is. A korábbi széles körő felhasználásnak 
köszönhetıen az egész bioszféra beszennyezıdött. A nehézfémek többségére jellemzı, hogy az 
eloszlás során különbözı szervekben és szövetekben (máj, vese, lép stb.) raktározódhatnak, ill. 
kiválasztódáskor bekerülhetnek a tollazatba, valamint a tojásba is. 
 
Vizsgálatainkban a higany és az ólom koncentrációját vizsgáltuk halat fogyasztó kormoránok májában 
a Kis-Balaton régióban, ill. arra kerestük a választ, hogy az állatok kora és neme befolyásolja-e a 
kumuláció mértékét, valamint van-e korreláció a két nehézfém (higany, ólom) koncentrációját illetıen. 
Az elemzések során 21 felnıtt hím és 14 tojó, valamint 19 fiatal hím és 16 nıstény kormoránmáj 
higany- és ólomkoncentrációját mértük. A tisztítási eljárást követıen a májmintákat atomabszorpciós 
spektrometriás módszerrel (Perkin-Elmer 5000, AAS-készülék) vizsgáltuk. A higanykoncentráció 
meghatározása hideggız-eljárással (MHS-10 típusú Hg/hidrid kifejlesztı egység, NaBH4 
redukálószer) történt. Az ólomszintek meghatározását elektrotermikus atomizálási eljárással (HGA-
500 atomizáló egység) végeztük. A statisztikai értékelés során ANOVA tesztet alkalmaztunk, az 
adatok varianciáját F, t és z teszttel hasonlítottuk össze, ill. korrelációs analízist is igénybe vettünk. 
 
Valamennyi egyedet figyelembe véve a higanykoncentráció átlag±szórás értéke 3,580±2,906 mg/kg 
száraz anyag, az ólom esetében pedig 0,746±4,999 mg/kg volt. A higany értékei kor és ivar szerinti 
csoportosításban a következıképpen alakultak: kifejlett hím: 4,322±3,459 mg/kg, felnıtt tojó: 
4,722±3,262 mg/kg, fiatal hím: 2,615±1,559 mg/kg, juvenil tojó: 2,752±2,587 mg/kg, összes hím: 
3,538±2,582 mg/kg, összes tojó: 3,635±3,023 mg/kg. Az ólomkoncentráció felnıtt hímavarúakban 
0,567±0,220 mg/kg, kifejlett tojókban 0,688±0,229 mg/kg, fiatal hímekben és tojókban 0,663±0,199, 
ill. 1,026±0,229 mg/kg, valamint az összes hím egyedben 0,660±0,207 mg/kg, tojókban pedig 
0,863±0,716 mg/kg volt. A felnıtt és fiatal egyedek higany adatsorainak varianciája (F próba) 
statisztikailag igazolható módon különbözött, míg az ólomtartalom esetében ez nem volt 
megfigyelhetı. A hím és tojó állatok adatai statisztikailag nem különböztek egymástól egyik 
fémvegyület esetében sem. Valamennyi egyed (fiatal és felnıtt, hím és tojó) adatait figyelembe véve, a 
májak higany- és ólomkoncentrációja szignifikánsan különbözött egymástól, azonban korreláció nem 
volt a két fémvegyület között a mért értékek alapján. 
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A BELSİ MÉHNYOMÁS ALAKULÁSA ADEKVÁT KALCIUM-KEZELÉS HATÁSÁRA 
HIPOKALCÉMIÁS TEHENEKBEN A PUERPÉRIUM KEZDETÉN 
 
(CHANGES IN  INTRAUTERINE PRESSURE AFTER AN ADEQUATE CALCIUM 
TREATMENT IN HYPOCALCEMIC COWS DURING THE EARLY PUERPERIUM) 
 
Bajcsy Árpád Csaba1; Armand Yves2; Bolla Ágnes1; Urbán Sándor1; Mádl, István3; Tibold János3; Szenci Ottó1 

 

A kutatás keretében adatokat kívántunk győjteni a hipokalcémiára visszavezethetı csökkent méhkontraktilitás és 
annak célzott kezelése tekintetében azért, hogy eredményeinkkel hozzájáruljunk a tejhasznú tehenészetek 
szaporodásbiológiai mutatóinak javításához. Közvetlen célunk volt, hogy hipokalcémiás tehenek puerperális 
méh-kontraktilitását további adatokkal jellemezzük és elemezzük egy adekvát kalcium-kezelés hatását, valamint 
elırelépjünk a kontraktilitás felvételi technikája terén is. 

A belsı méhnyomást (intrauterine pressure, IUP) 7 Holstein-fríz tehénen mértük egy hazai nagyüzemi tejtermelı 
tehenészetben. Közülük 6 olyan hipokalcémiás (HC), frissen ellett tehén volt, melynek az ellést követı 14-17. 
óra között levett vénás vérében a Ca2+-koncentráció 1,06 mmol/l alatt maradt. Bár a gazdaságban a hipokalcémia 
elıfordulása a 2006-2007-es évekhez képest jelentısen visszaszorult, mégis egy spontán ellési bénulást (EB) is 
sikerült diagnosztizálnunk, melyet adekvát Ca-kezelésben részesítettünk. Valamennyi egyed szabályosan ellett, a 
HC-ok közül 3, és az EB-os tehén is az elsı méréskor magzatburok-visszamaradásos volt. 
Az IUP-t minden állaton 4 Hz-es mintavételi frekvencia alkalmazásával egy digitális rendszer segítségével 
mértük úgy, hogy az elsı méréseket 14-17 órával az ellést követıen kezdtük. A nem invazív eljárás során nyitott 
végő katétert vezettünk a nyakcsatornán át a korábban vemhes méhszarv üregébe. Az ellési bénulás tüneteit 
mutató tehénen 1 óra idıtartamú mérést követıen 500 ml Cofacalcium (Cofavet) infúzióval intravénás kezelést 
alkalmaztunk, majd a felvételt további 6 órán át folytattuk, és a kezdéstıl számított 12 óra múlva újabb 1 órás 
mérést is végeztünk. A HC-s teheneken az elsı felvétel 4 órán át tartott, a 12 óránként ismétlıdı mérésekre 
pedig további 3 alkalommal került sor. A kezelést megelızıen, majd azt követıen 5, 15, 30, 45, 60 perc, 
valamint 2, 3, 4, 5 és 6 óra elteltével, továbbá a késıbbi IUP mérés(ek) végén a torkolati vénából vérmintákat 
győjtöttünk. Ezek célja a kalcium-kezelés farmakokinetikai elemzése volt, mely ezt így a késıbbiekben 
feldolgozva, szinkronban elemezhetıvé teszi a méh mechanikai tevékenységére gyakorolt hatását is. A vér Ca2+-
koncentrációját, sav-bázis és vérgáz-paramétereit hordozható vérgáz-analizátorral mértük (ABL 77, 
Radiometer). További célzott vizsgálatokra egyidejőleg szérummintákat is győjtöttünk, melyeket a 
meghatározásokig –18°C-on tárolunk. A méhnyomás-görbéket Labview (National Instruments) programozási 
nyelvben készített speciális célprogram segítségével elemeztük. Az értékelés alapja egy három lépéses egyedi 
görbeelemzés, melynek során a felvételeket 1-1 órás idıintervallumokra tagolva értékeltük, s az elemzés végén 
ezen eredményeket hasonlítottuk össze. Az alábbi paramétereket határoztuk meg: a méhösszehúzódások 
gyakorisága (FREQ), intenzitása vagy amplitúdója (AMP), hossza vagy idıtartama (DUR), átlagos görbe alatti 
területe (AUC) és idıegység alatti összes görbe alatti területe, vagyis a méh által idıegység alatt kifejtett teljes 
munka (TAUC). A kis elemszám miatt egyes változásokat grafikusan elemeztünk, illetve leíró statisztikai 
alapmódszereket használtunk, ahol viszont lehetséges volt, ismételt méréseken alapuló varianciaanalízist is 
alkalmaztunk. 

Eredményeink alapján a HC-s tehenekben az AMP szignifikáns idıbeli változása volt megfigyelhetı (P<0,001), 
mely elsısorban a 24., 36. órai csökkenésre vezethetı vissza, míg ugyanezért az AUC és a TAUC esetében csak 
a 36. órai csökkenés szerepe egyértelmősíthetı. A többi paraméter esetében, így a FREQ-nál is megfigyelhetı 
idıbeli csökkenés nem bizonyult szignifikánsnak. Az EB-os egyed esetében az iv. Ca-kezelés a kontraktilitás 
jelentıs növekedését idézte elı, melynek hatása már a kezelést követı 15 perc múlva jelentkezett és 30 perc után 
intenzívvé vált. A kontraktilitás csak az 5. órától kezdett valamelyest csökkenni, és ez a tendencia a 
késıbbiekben is folytatódott. A Ca2+-koncentráció a kezelést követıen csak idılegesen emelkedett, a pozitív 
hatás a 6. órában azonban már nem volt mérhetı.  

A kutatás a méhkontraktilitás fokozásának lehetıségét vizsgálta célzott kalcium-kezelés hatására. Méréseink 
során lehetıséget teremtettünk arra is, hogy kipróbálhassunk egy önálló fejlesztéső, kis mérető jelerısítı 
adatfelvevı egységet, illetve megtettük a kezdeti lépéseket egy, a mérésekkel párhuzamosan mőködı 
képfelvételi módszer alkalmazásához is. 
(Dr.Bajcsy Árpád Csaba NKB 15920/2010 sz. kutatási témájának zárójelentése.) 
 


