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ELŐSZÓ 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák !     Budapest, 2012. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2012. 
január 16-19. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 38.  
„akadémiai beszámoló” üléssorozatot.  
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is 
elvárjuk, s reméljük, hogy ez is egy jó alkalma lesz a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és 
korosztályokat képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő kolleganők/kollegák találkozásának. 
  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az előadások és azt követő megvitatás időtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a megadott maximális időtartamot senki ne lépje túl! Előző évek gyakorlatának 
megfelelően, aki azonos témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, a 10 + 5 percnél többre az se 
számítson!  Ne az előadások számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt!  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
A beszámoló füzetek anyaga az MTA ÁoKi honlapján (www.vmri.hu/ MTA – Állatorvos-tudományi 
Bizottság) megtalálható. Kérjük, hogy az összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra 
alkalmas formában – előadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevőket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, 
hogy kérdéseikkel, hozzáfűzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az előadottak 
részletesebb megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan 
úgy véljük, hogy a tudományos előrehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása 
szempontjából a vita (mégpedig a megfelelő kritikai elemeket sem nélkülöző vita) épp olyan fontos, 
mint maga az előadás.  
Ezért a hasznos és előrevivő vitához szükséges „műhely légkör” kialakítását és fenntartását 
valamennyi résztvevőtől, de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktől ez úton is tisztelettel és 
nyomatékosan kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság elnökéhez (bnagy@vmri.hu) egy-egy rövid, 
közérthető formában megírt, a szekció elnökkel (elnökökkel) egyeztetett tájékoztatót (Magy.Áo. 
Lapja-ban való közlés céljából), mely szükség esetén tartalmazza nem csak az előadások, hanem a vita 
legfontosabb megállapításait is.  

Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak, ill. kellő 
példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, 
hogy munkatársaikat segítsék és hívják az üléseken való aktív és sikeres részvételre.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó munkáját, s 
külön is köszönjük Dr. Tuboly Tamásnak az állatorvos-tudományi bizottság titkárának az összefoglaló 
füzetek előállításában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendőt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök       elnök  
MTA Áo-tud. Bizottsága    SzIE Áo-tud Dokt. Isk. Tanácsa 



MTA Állatorvos-tudományi Bizottság  és  SzIE-ÁoTK DI,  akadémiai beszámolóinak beosztása és szekcióbizottságai  
 (2012. január 16-19.) 

A szekció 
megnevezése 

A szekcióülés 
ideje 

A szekcióülés  
helye 

Társelnökök Titkár Bizottsági 
tagok 

Élettan  
Biokémia  
Kórélettan  
Morfológia 

I. 16 hétfő 
8.30-tól 

Élettan tanterem Dr. Bartha Tibor 
Dr. Frenyó V. László 
Dr. Sótonyi Péter 
 

Dr. Zsarnovszky 
Attila 

Dr. Halasy Katalin 
Dr. Kovács Melinda 
Dr. Kutas Ferenc  
Dr. Vajdovich Péter 
Dr. Veresegyházi Tamás 

Élelmiszerhigiénia 
 
 

I. 16 hétfő  
11.00 -től 

Továbbképzés 
tanterem 

Dr. Laczay Péter 
Dr. Sas Barnabás  

Dr. Székely 
Körmöczy Péter 

Dr. Jóźwiak Ákos 
Dr. Kovács Sándor 
Dr. Lombai György 
Dr. Szita Géza 

Állathigiénia  
Állattenyésztés  
Genetika  
Takarmányozástan  

I. 16. hétfő 
13-tól 
 
 

Élettan tanterem 
 
 
 

Dr. Brydl Endre 
Dr. Kovács Melinda 
Dr Szabó József 

Dr. Bersényi András 
 
 

Dr. Fekete Sándor 
Dr. Jakab László 
Dr. Ózsvári László 
Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László 

Virológia,  
Immunológia,  
 
 
 
 
Bakteriológia 

 I. 17. kedd  
    8.30-tól 
 
 
 
 
    13-tól 

Élettan tanterem Dr. Benkő Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Tuboly Tamás 
 
 
 
Dr. Bernáth Sándor 
Dr. Fodor László 
Dr. Varga János 
 

Dr. Pálfi Vilmos 
 
 
 
 
 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 

Dr. Bakonyi Tamás 
Dr. Dán Ádám, 
Dr. HornyákÁkos,   
Dr. Pénzes Zoltán 
Dr. Rusvai Miklós, Dr. Soós Tibor 
 
Dr. Hajtós István  
Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László 
Dr. Nagy Béla 
Dr.Tenk Miklós, Dr. Tóth István 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 18. szerda 
8.30-tól 

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

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

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 

I. 19. csütörtök 
8.30-tól 

Belgyógyászat 
tanterem 

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

Dr. Jerzsele Ákos 
Dr. Sterczer Ágnes 

Dr. Hevesi Ákos 
Dr. Sályi Gábor 
Dr. Vajdovich Péter 
Dr. Zöldág László 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

1. KUTYÁK LIQUORTERÉNEK MRI VIZSGÁLATA 
Reinitz László Zoltán, Sótonyi Péter 
 
2. AKTIN-SZABÁLYOZÓ FEHÉRJÉK SZEREPE A NEURONÁLIS SZINAPSZISOKBAN 
Rácz Bence, Szudoczki Róbert, Hazai Diána, Sótonyi Péter 
 
3. MELANIN KONCENTRÁLÓ HORMON (MCH) PATKÁNY SEPTALIS KOMPLEX 
IDEGELEMEIBEN 
Halasy Katalin, Szőke Balázs, Kim Petterson 
 
4. AKROSZÓMA-SPECIFIKUS SEJTFESTÉKEK MÓDSZEREGYEZÉSI VIZSGÁLATA 
Nagy Szabolcs Tamás 
 
5. A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT NÖVEKEDÉSRE ÉS EGYES 
VÉRPARAMÉTEREKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BROJLER-CSIRKÉBEN ÉS 
PATKÁNYBAN 
Mátis Gábor, Csikó György, Fébel Hedvig és Neogrády Zsuzsanna 
 
6. A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT EPIGENETIKUS HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA BROJLERCSIRKÉBEN 
Mátis Gábor, Kenéz Ákos, Kulcsár Anna, Csikó György, Neogrády Zsuzsanna és Korinna Huber 
 
7. AZ IDEGVÉGZŐDÉSEKBEN ÉS IDEGSEJT-TESTEKBEN LÉVŐ MITOKONDRIUMOK 
LÉGZÉSÉNEK DIFFERENCIÁLT MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZUBFRAKCIONÁLÁSI 
METODIKA KIDOLGOZÁSA 
Kiss Dávid Sándor, Tóth István, Goszleth Gréta, Somogyi Virág, Bartha Tibor, Frenyó V. László, 
Zsarnovszky Attila 
 
8. ÖSZTROGÉN- ÉS PAJZSMIRIGYHORMON RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK 
LIGANDUM-FÜGGŐ VÁLTOZÁSAI A FEJLŐDŐ KISAGYBAN: KVANTITATÍV PCR ÉS 
WESTERN BLOT VIZSGÁLATOK. 
Somogyi Virág, Győrffy Andrea, Goszleth Gréta, Bartha Tibor, Frenyó V. László, Zsarnovszky Attila 
 
9. A HIPOTALAMIKUS GNRH SZEKRÉCIÓ UNILATERÁLIS SZABÁLYOZÁSA. 
Tóth István, Kiss Dávid Sándor, Somogyi Virág, Goszleth Gréta, Bartha Tibor, Frenyó V. László, 
Zsarnovszky Attila 
 
10. ARMADILLIDIUM (ISOPODA) FAJOK ÉLŐHELYI ADAPTÁCIÓJÁNAK MORFOLÓGIAI 
HÁTTERE 
Csonka Diána, Halasy Katalin, Szabó Péter, Hornung Erzsébet 
 
11. A COX-2 EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KUTYÁK EMLŐDAGANATAIBAN   
Koltai Zsófia, Dékay Valéria, Vajdovich Péter 
 
12. EMLŐDAGANATOS ÉS LYMPHOMÁS KUTYÁK BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁT 
MEGHATÁROZÓ FEHÉRJÉK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
Szabó Bernadett, Koltai Zsófia, Tóth Bálint, Vajdovich Péter 



SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék   Morfológia 
 
KUTYÁK LIQUORTERÉNEK MRI VIZSGÁLATA 
 
Reinitz László Zoltán, Sótonyi Péter 
 
Bevezetés: A kutyák gerincvelő festéses vizsgálatainál irodalmi adatok is alátámasztják azt a 
klinikai megfigyelést, hogy egyes állatoknál a beavatkozás rövid távon a meglévő 
idegrendszeri és mozgásszervi tünetek felerősödéséhez illetve központi idegrendszeri zavarok 
kialakulásához vezet. Feltételezésünk szerint ennek oka, hogy a subarachnoidealis (SA) tér 
térfogata az állat testméreteivel nem lineárisan változik.  
 
Cél: Fizikai alapadatok (testhossz, marmagasság, testtömeg) felvétele és MRI mérések 
végzése kutyákon. Az így kapott adatokból később, a 3D-s modellezés során, a SA tér 
térfogatára tudunk majd következtetni. 
 
Módszer: MRI vizsgálatokat végeztünk ismeretlen kórelőzményű, frissen elhullott kutya 
tetemek központi idegrendszerén T1 és T2 súlyozással. Az intracranialis szakaszon medián 
metszetben rögzítettük a SA tér vastagságát a tentorium cerebelli osseum basisa előtt, a sinus 
saggitalis dorsalis és a sinus transversus elágazódásánál (1.A); az adhesio interthalamica 
középpontjáról a sinus saggitalis dorsalisra bocsátott merőlegesnél (1.B); a sinus saggitalis 
dorsalis rostralis végénél (1.C) és az agy rostralis pólusánál (1.D). A spinalis szakaszon 
transversalis metszetben az atlas foramen transversariumának síkjában a canalis centralis 
átmérőjét (2.A), illetve a gerincvelő vízszintes és függőleges középvonalában a SA tér 
dorsalis (2.B), ventralis (2.C), jobb (2.D) és bal (2.E) oldali vastagságát mértük. Az agy 
medián metszetében felvettük a septum pellucidum (oldalsó agykamrák) hossztengelyét (3.A), 
legnagyobb magasságát (3.B), az adhesio interthalamica dorsoventralis átmérőjét, (3.C), 
továbbá az átmérő folytatásában a harmadik agyvelőkamra dorsalis (3.D) és ventralis (3.E) 
magasságát. Transversalis metszetben az adhesio interthalamica középsíkjában a harmadik 
agyvelőkamra dorsalis (3.F) és a ventralis (3.G) ívének szélességét mértük. 
 
Eredmény:  
  Tömeg mm 

   (kg) 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 3.A 3.B 3.C 3.D 3.E 3.F 3.G 

vizsla 22,6 1,6 0,7 0,9 1,2 1,2 1,9 1,9 1,7 1,8 41,8 27,7 7,5 0,8 0,7 1,4 1,4 

keverék 24,4 1,6 0,8 0,9 1,2 1,1 2,0 1,9 1,8 1,8 42,8 28,3 7,7 0,9 0,8 1,4 1,5 

boxer 25,5 1,7 0,8 1,0 1,3 1,2 2,0 2,0 1,9 1,9 44,0 29,1 7,9 1,0 0,8 1,4 1,6 

boxer 27,0 1,8 0,8 1,0 1,3 1,2 2,2 2,1 1,9 1,8 44,4 29,4 8,0 1,0 0,8 1,5 1,6 

keverék 33,1 2,1 1,0 1,1 1,5 1,3 2,4 2,4 2,3 2,2 48,6 32,2 8,8 1,1 1,0 1,8 1,9 

dalmata 35,7 2,3 1,1 1,3 1,5 1,3 2,4 2,3 2,3 2,3 50,7 33,6 9,2 1,2 1,1 1,8 1,9 

n.juhász 37,2 2,4 1,1 1,3 1,6 1,4 2,6 2,7 2,6 2,6 51,7 34,2 9,5 1,3 1,1 1,9 1,9 

 
Következtetés: Egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő adat, hogy a cerebrospinalis folyadék 
mennyisége és az állat mérete közötti összefüggést elbíráljuk, különösen, hogy a SA térfogat 
MRI mérésének pontos metodikája még kísérleti szakaszban van. A jelenlegi adatokból az 
látszik, hogy a vizsgált területeken a SA tér méreteinek növekedése kisebb ütemű, mint az 
állat testtömegének a növekedése. 
 
Köszönetnyilvánítás: Köszönjük a Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottság anyagi 
támogatását és a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének az MRI 
méréseket.



SZIE-ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék      Morfológia  
 
 
AKTIN-SZABÁLYOZÓ FEHÉRJÉK SZEREPE A NEURONÁLIS SZINAPSZISOKBAN 
 
Rácz Bence, Szudoczki Róbert, Hazai Diána, Sótonyi Péter 
 
A piramissejtek dendrittüskéi a serkentő (glutamát neurotranszmitterrel működő) szinaptikus 
terminálisok elsődleges célpontjai az emlős előagyban. Régóta a tudományos figyelem 
középpontjába kerültek a különféle idegrendszeri plaszticitási folyamatokban betöltött 
szerepük miatt (pl. tanulás, memória). Az tüskeszinapszisok receptív felszíne, az ún. 
posztszinaptikus denzitás (PSD) igen dinamikus, a benne található glutamát receptorok 
kvantitatív változásai egyértelműen viselkedési és tanulási folyamatokhoz köthetők. Ismert, 
hogy ezeket a szinaptikus molekuláris változásokat szorosan követik a tüskék 
morfológiájában bekövetkező változások. A tüskék alakja és mérete preszinaptikus 
aktivitásmintázatoknak megfelelően változik, ezáltal tartós plaszticitási folyamatokat idéznek 
elő. Mivel a tüskék alakját a bennük található aktin cytoszkeleton határozza meg, ezen 
változások alapjául az aktin-filamentumok (f-aktin) szabályozott működése szolgál. Az. 
aktivitás-függő aktin-átalakítási folyamat igen komplex kapcsolatra utal a PSD és a 
„tüskeváz” között. Olyan hatóanyagok, amelyek megzavarják az aktin cytoszkeleton 
működését, a szinaptikus plaszticitási folyamatokat is megzavarják. Számos 
neuropszichiátriai kórkép hátterében az aktin tüskeváz szabályozásának hibája található. 
Kutatásunk célja ezért a dendrittüske cytoszkeleton minél jobb molekuláris feltérképezése. 
Mivel a tüskék alak és méretváltozásai alapvető szerepet játszanak a szinaptikus hatékonyság 
kialakításában, olyan evolúciósan konzervált aktin-kötő fehérjéket vizsgálunk (pl. Arp2/3 
komplex és WAVE-1) kvantitatív immun-elektronmikroszkópos módszerekkel, amelyek 
kulcsszerepet játszanak a neuronális cytoszkeleton szabályozásában: a filamentum-
elágazódások kialakításáért felelősek. Vizsgálatainkat a hippocampus CA1 régióján végezzük 
(génkiütött (knock-out) ill. vad-típusú egerekben), mivel ezen kortikális rész a szinaptikus 
plaszticitási folyamatok egyik legismertebb és legjobban tanulmányozott modell területe. 
Eredményeink szerint a WAVE-1 és az Arp2/3 komplex hasonló, gyűrűszerű doménben 
koncentrálódnak a tüskefejben, hiányuk pedig jellegzetes elváltozásokat hoz létre a 
hippocampus cytoarchitektúrájában. A megfigyelt morfológiai elváltozásokat specifikus és 
kóros viselkedési mintázatok kísérik. Eredményeink szerint a dendrittüskék citoplazmájában 
magas szintű szervezettséget mutatnak ezen aktin-szabályozó fehérjék, hiányuk pedig kóros 
tüskealakokhoz és ezzel párhuzamosan neuropszichiátriai kórképek kialakulásához 
vezethetnek.  
A kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K83830), a Normatív 
Kutatásfinanszírozási Bizottság (NKB) és a Magyar Tudományos Akadémia Bólyai János 
Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult meg.  



SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és    Morfológia, élettan 
Szövettani Tanszék  
 
 
MELANIN KONCENTRÁLÓ HORMON (MCH) PATKÁNY SEPTALIS KOMPLEX 
IDEGELEMEIBEN 
 
Halasy Katalin, Szőke Balázs, Kim Petterson 
 
 
 Munkacsoportunk fő kutatási iránya már évek óta a táplálékfelvételt szabályozó 
neuropeptidek morfológiai módszerekkel történő vizsgálata. Eddigi munkánk során vizsgáltuk 
a septalis neuronokban előforduló orexigén és anorexigén peptideket (neuropeptid Y - NPY, 
galanin – Gal, leucin-enkephalin – leu-enk, cocaine – and amphetamine regulated trascript – 
CART) valamint az asztroglia sejtek markerét, a GFAP-t (gliális fibrilláris savas protein). 
Leírtuk ezek megoszlását, finomszerkezetét és részleges táplálékmegvonás hatását az 
immuncytokémiailag detektálható mennyiségükre. 
 
 Eddig még nem vizsgáltuk egy fontos orexigén neuropeptid, az MCH jelenlétét és 
megoszlását a septális komplexben, ezért célul tűztük ki, hogy egy későbbi éheztetéses 
kísérlet megalapozásaként megnézzük, jelen van-e az MCH immuncytokémiai módszerekkel 
detektálható mennyiségben a septum területén, s ha igen, milyen idegelemekben, milyen 
megoszlásban? 
 
 Fiatal ivarérett hím Wistar patkányok septális régiójából készült 60 µm vibratom 
metszeteken perfúziós fixálást követően pre-embedding immuncytokémiai módszerrel 
mutattuk ki az MCH-t, Olympus BX2 mikroszkóp és digitális kamera segítségével 
készítettünk felvételeket a lateralis, a mediális septum és a Broca-féle diagonális köteg 
területéről, majd ezeket értékeltük. 
 
 Eredményeink szerint az MCH változó denzitású, varicosus axonokból álló fonadék 
formájában van jelen a vizsgált agyterületen. Sok rost a coronalis síkban a metszési síkkal 
párhuzamos lefutású volt, kisebb-nagyobb varicositásokkal rendelkezett. A lateralis 
septumban a dorsalis subnucleus tartalmazta a legtöbb immunpozitív axont. A medialis 
septum még sűrűbb MCH-pozitív fonadékkal jellemezhető. A Broca-féle diagonális kötegben 
rostrocaudalis irányba csökkenő denzitású MCH fonadékot találtunk. Immunpozitív idegsejt 
testeket nem detektáltunk egyik vizsgált területen sem.  
 
 Az MCH jelenléte a septumban megerősíti azt a feltevésünket, hogy e terület 
közvetetten részt vehet a táplálékfelvétel szabályozásában. Valószínűsíthető, hogy az 
immunpozitív rostok a hypothalamusból származnak, ahol nagy számban találhatók MCH-
tartalmú idegsejtek, mivel a septum és a hypothalamus közötti reciprok idegi kapcsolat léte 
már bizonyított. 
 
 
Köszönetnyilvánítás: a munkát részben az OTKA T 43170 pályázat támogatta. 
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AKROSZÓMA-SPECIFIKUS SEJTFESTÉKEK MÓDSZEREGYEZÉSI VIZSGÁLATA 
 
Nagy Szabolcs Tamás 
 
Bevezetés: A mesterséges termékenyítésre használt sperma minősítésére a hagyományosan 
alkalmazott motilitásvizsgálat mellett egyre nagyobb érdeklődés övezi a sejtszerv-specifikus 
biológiai festési technikák alkalmazását is. Korábbi vizsgálataikban a fénymikroszkóppal 
értékelhető tripánkék-Giemsa festékkombináció, mint élő/elhalt sejtarányt és akroszóma-
integritást egyidejűleg indikáló festés flow citométeres FITC-PNA/PI fluoreszcens festéssel 
való validálási vizsgálata azt mutatta, hogy az olcsó és egyszerű fénymikroszkópos eljárás 
megfelelő egyezést mutat a fluoreszcens módszerrel az élő, ép akroszómájú ondósejtek aránya 
tekintetében (Nagy és mtsai, 2003a). Az elhalt alkategória esetében az adatok retrospektív 
áttekintése azonban nagy különbséget mutatott a két festés között. 
Cél: A tripánkék-Giemsa és a FITC-PNA/PI festékkombinációk módszeregyezési vizsgálata 
az elhalt, sérült akroszómájú spermium-alpopulációk tekintetében. 
Módszer: A vizsgálatban 10 holstein-fríz bika összesen 60 mélyhűtött/felolvasztott 
spermamintáját használtam fel. A spermamintákat párhuzamosan festettem tripánkék-Giemsa 
(Kovács és Foote, 1992), illetve FITC-PNA/PI (Nagy és mtsai, 2003b) festékkombinációkkal, 
majd az előbbi preparátumokat fénymikroszkóppal, az utóbbiakat flow citométer segítségével 
értékeltem. Az eredményeket Bland és Altman (1986) módszeregyezési analízisével 
értékeltem. 
Eredmény: Az elhalt, sérült akroszómájú ondósejtek aránya esetében a két módszerrel végzett 
méréspárok közötti átlagos eltérés d = 54,64%, a szórás SD = 8,57%, a 95%-os egyetértési 
határok d ± 2SD = (71,94 – 37,34)% voltak.  
Következtetés: A két festési módszer közötti nagy eltérés miatt a tripánkék-Giemsa módszer 
nem alkalmas az egyes spermium-alpopulációk közötti változások vizsgálatára. Használata 
esetén két sejtkategória értékelése javasolható: „ép” (intakt plazmamembránnal és 
akroszómával bíró) ondósejtek és „egyéb” (az összes olyan spermium, amelyen valamilyen 
membránsérülés detektálható). Részletesebb vizsgálatok esetén célszerű a fluoreszcens festési 
technika alkalmazása. 
Irodalom: 
Bland JM and Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods 
of clinical measurement. Lancet 1986 i:307-310 
Kovács A and Foote RH. Viability and acrosome staining of bull, boar and rabbit 
spermatozoa. Biot. Histochem. 1992;67:119-124. 
Nagy Sz, Jansen J and Topper EK. Validation of a light microscopic analysis of bull sperm 
quality by flow cytometry. 7th Annual Conference of the European Society for Domestic 
Animal Reproduction (ESDAR), Dublin, Ireland, 4-6 September, 2003. Reproduction in 
Domestic Animals, 2003a, 38(4): 334. Abstract P3. 
Nagy Sz, Jansen J, Topper EK and Gadella BM. A Triple-Stain Flow Cytometric Method to 
Assess Plasma- and Acrosome Membrane Integrity of Cryopreserved Bovine Sperm 
Immediately after Thawing in Presence of Egg-Yolk Particles. Biology of Reproduction, 
2003b, 68:1828-1835. 
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A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT NÖVEKEDÉSRE ÉS EGYES 
VÉRPARAMÉTEREKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BROJLER-
CSIRKÉBEN ÉS PATKÁNYBAN 
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A takarmánykiegészítőként adott butirát szelektív antimikrobiális hatást fejt ki az enterális 
patogén baktériumokra, energiaforrásul szolgál a gastrointestinalis traktus hámsejtjeinek, 
segíti a bél immunrendszerének fejlődését és erősíti a bélhám barrier funkcióját. Ezen hatások 
eredményeként javítja a takarmányértékesülést, így számos állatfajban sikerrel alkalmazható 
alternatív hozamfokozóként. A felszívódó és a portális keringéssel a májba jutó butirát a 
hepatocytákban bekapcsolódhat az intermedier anyagcsere folyamataiba, nem 
metabolizálódott hányada pedig a szisztémás keringéssel eljuthat a perifériás szövetekhez. Itt 
a sejtek inzulinérzékenységének fokozásával befolyásolhatja a szénhidrát- és lipidanyagcsere 
egyes folyamatait. Munkánk során célul tűztük ki a takarmánykiegészítőként adott butirát 
növekedési erélyre és takarmányhasznosulásra gyakorolt hatásainak összehasonlító vizsgálatát 
a célállatnak számító brojlercsirkében, valamint patkányban, mint monogastricus emlős 
modellállatban. A vérplazma butirátkoncentrációjának mérésével, a takarmánnyal felvett 
butirát biológiai hasznosulását, a glükóz- és triglicerid-koncentráció meghatározásával az 
intermedier anyagcsere folyamataira kifejtett esetleges hatását kívántuk vizsgálni. 
A kísérlethez húsz, vegyes ivarú Bábolna Tetra naposcsibét, valamint húsz, öthetes, választás 
utáni hímivarú Wistar patkányt használtunk. A csirkeetetési kísérletben tíz állatot napos 
koruktól starter brojlertáppal etettünk, míg tíz csirke takarmányához Na-n-butirátot 
adagoltunk 1,5 g/takarmány-kg dózisban. Ehhez hasonlóan tíz patkányt kontroll 
rágcsálótáppal etettünk, míg tíz állat takarmányát Na-n-butiráttal egészítettük ki, a csirke 
kísérlettel megegyező koncentrációban. Az állatok súlyát és takarmányfelvételét a kísérlet 
során folyamatosan mértük. A 21 napos etetési periódust követően vérmintákat vettünk a 
csirkék esetében a v. axillaris-ból, a patkányok esetében pedig az állatok decapitálása során 
nyertük a vérmintákat. A vérplazmából gázkromatográfiás vizsgálattal határoztuk meg a 
butirát, spektrofotometriás módszerekkel pedig a glükóz és a trigliceridek koncentrációját. 
A takarmánykiegészítőként adott butirát brojlercsirkében az első héten szignifikánsan 
magasabb heti súlygyarapodást és takarmányfelvételt eredményezett, illetve szignifikánsan 
javította a relatív takarmányhasznosítást a kontroll csoporthoz képest (p<0,05), ezzel szemben 
a táp butirátkiegészítése nem befolyásolta a patkányok növekedési paramétereit. A 
takarmánnyal felvett butirát mindkét vizsgált állatfajban szignifikánsan emelte a vérplazma 
butirátkoncentrációját (p<0,05), nem gyakorolt viszont hatást a glükóz- és triglicerid-
koncentrációra. 
A takarmányba kevert butirát tehát az első héten szignifikánsan fokozza a starter periódusban 
lévő brojlercsirkék növekedési erélyét és javítja a takarmányértékesülést, így eredményesen 
alkalmazható alternatív hozamfokozóként. Választás utáni patkányokban viszont nem 
tapasztalhatók hasonló hatások, ami elsősorban az életkori különbségekkel és bélflóra 
érettségével állhat összefüggésben. A plazma butirátkoncentrációjának emelkedése azt 
bizonyítja, hogy a butirát jelentékeny mennyiségben szívódik fel és jut el a szisztémás 
keringésbe, viszont ez a mennyiség feltehetően nem elegendő ahhoz, hogy biokémiai 
paraméterekben is mérhető hatást fejtsen ki a szövetek intermedier anyagcseréjére. 
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A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT EPIGENETIKUS HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA BROJLERCSIRKÉBEN 
 
Mátis Gábor1, Kenéz Ákos1, Kulcsár Anna1, Csikó György2, Neogrády Zsuzsanna1 és Korinna 
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Az illó zsírsavak közé tartozó butirátot – az állatok növekedési erélyére és 
takarmányhasznosítására gyakorolt előnyös hatásai miatt – széles körben alkalmazzák 
takarmánykiegészítőként. Használata a nagyüzemi baromfi- és sertéstartásban – a 
hagyományos antimikrobiális hozamfokozóknak az EU országaiban történő betiltása miatt – 
kiemelkedő jelentőségű. A gastrointestinalis hámsejtekre és a bélflórára gyakorolt sokrétű 
hatása mellett a butirát a hiszton-deacetiláz (HDAC) enzim gátlásával in vitro hiszton-
hiperacetilációt idéz elő, ami transzkripcionálisan aktív kromatinszerkezet kialakulásához, 
ezáltal bizonyos gének módosult expressziójához vezet. Munkánk során célul tűztük ki, hogy 
in vivo vizsgáljuk a takarmánykiegészítőként adott, majd a bélcsatornából felszívódó butirát 
májsejtek hiszton-acetilációjára kifejtett hatását brojlercsirkében. 
 
A kísérlethez húsz, vegyes ivarú Bábolna Tetra brojlercsirkét használtunk. Tíz állatot napos 
koruktól starter brojlertáppal etettünk, míg tíz csirke takarmányát Na-n-butiráttal egészítettük 
ki 1,5 g/takarmány-kg dózisban. 21 napos korban az állatok eutanáziáját követően a májat 
fiziológiás sóoldattal mostuk át a v. portae-n keresztül, majd a máj eltávolítása után 
differenciáló centrifugálással izoláltuk a sejtmagfrakciót. Ebből a hisztonokat Histone 
Isolation Mini Kit (Active Motif) felhasználásával tisztítottuk és western blot segítségével 
szeparáltuk. A nukleoszómát alkotó hisztonok (H2A, H2B, H3 és H4), illetve acetilált 
változataik azonosítását Acetyl Histone Antibody Sampler Kit (Cell Signaling) 
felhasználásával végeztük el, és kvantifikálást követően meghatároztuk az egyes hisztonok 
acetiláltsági fokát. 
 
A H2A hiszton esetében szignifikánsan (p<0,05) magasabb acetilációs arányt mértünk a 
butiráttal kiegészített táppal takarmányozott csirkéknél, mint a kontroll csoportban. A H4 
hisztonnál a butirátkiegészítés hiperacetilációs trendet (p<0,10) eredményezett, míg a H2B és 
H3 esetében nem mutattunk ki különbséget az acetiláció arányában a két csoport között. 
 
Eredményeink alapján a brojlercsirkéknek starter periódusban takarmánykiegészítőként adott 
butirát olyan jelentékeny mennyiségben szívódik fel a bélcsatornából, hogy a májba jutva in 
vivo is kifejti HDAC-gátló hatását. Munkánk során a H2A hiszton esetében, az 5. pozícióban 
elhelyezkedő lizinen mutattuk ki az acetiláció szignifikáns fokozódását. Ez a hatás a 
transzkripciós mintázat és bizonyos gének expressziójának megváltozásához vezethet 
(epigenetikus hatás), ami befolyásolhatja a máj citokróm P450 enzimrendszerének működését, 
azon keresztül számos xenobiotikum lebomlását és az intermedier anyagcsere egyes 
folyamatait. 
 
 
A kutatómunkát az NKB 15962. pályázat támogatásával végeztük. 
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AZ IDEGVÉGZŐDÉSEKBEN ÉS IDEGSEJT-TESTEKBEN LÉVŐ MITOKONDRIUMOK 
LÉGZÉSÉNEK DIFFERENCIÁLT MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZUBFRAKCIONÁLÁSI 
METODIKA KIDOLGOZÁSA. 
 
Kiss Dávid Sándor1, Tóth István1, Goszleth Gréta1, Somogyi Virág1, Bartha Tibor1, Frenyó V. 
László1, Zsarnovszky Attila1 
 
Az NTPDázok (ektonukleozid-trifoszfát-difoszfohidrolázok) olyan enzimek, amelyek ATP-t 
és ADP-t képesek különböző mértékben hidrolizálni. Az eddig azonosított 8 NTPDáz közül 
az NTPDáz3 a központi idegrendszerben idegsejt-specifikusnak bizonyult. Kutatócsoportunk 
utóbbi néhány évben felfedezte, hogy az NTPDáz3 jelen van a hypothalamus serkentő 
idegsejtjeinek mitokondriumaiban, amivel az enzim ATP-hidrolizáló funkciója új értelmet 
nyert. Minthogy a mitokondriumok a sejtlégzés organellumai és ATP-szintetizáló 
működésüknél fogva egyben a sejtek akkumulátoraiként is ismertek, felmerült annak a 
lehetősége, hogy a mitokondriális NTPDáz3, az ATP-hidrolizáló funkciójánál fogva, részt 
vehet a mitokondrium ATP szintjének a szabályozásában, illetve a mitokondriális ATP által 
energiával ellátott sejtbiológiai folyamatok, például a neurotranszmisszió szabályozásában is. 
E hipotézisünket kísérletes úton teszteltük és eredményeinket nemzetközi folyóiratban tettük 
közzé. A tesztelési folyamat lényege az immunhisztokémiai úton jelölt és 
elektronmikroszkóppal azonosított NTPDáz3 tartalmú neuronális mitokondriumok kimutatása 
volt hypothalamicus serkentő idegsejtek perikaryonjában és idegvégződéseiben. A 
morfológiai eredményeinket funkcionális vizsgálatokkal egészítettük ki, amelyek 
megmutatták, hogy a synaptosomákban található mitokondriális NTPDáz3 blokkolásával 
megváltoztatható a mitokondriális légzés, tehát igazoltuk, hogy az NTPDáz3 a neuronális 
mitokondriumok funkcionális alkotója.  
A mitokondriumok, mint ATP termelő sejtorganellumok, energiával látják el a sejtek 
energiaigényes folyamatait. A biokémiai reakciók energiaigényének kielégítése úgy teljesül a 
legcélszerűbben, ha a mitokondriumok az energiaigényes folyamathoz minél közelebb 
helyeződnek. Ebből adódik, hogy a sejtek egyes, funkcionálisan (és sokszor morfológiailag is) 
elkülönülő részeiben, mint például az idegvégződésekben vagy a sejtek egyéb területein 
található mitokondriumok egymástól eltérő folyamatokat táplálnak. Bár eddigi, a 
mitokondriális NTPDáz3-ra vonatkozó eredményeink jelentős előrelépést jelentenek a sejtek 
ATP készletének szabályozásáról szóló ismereteink terén, az eddig alkalmazott technikai 
megoldásaink nem voltak alkalmasak arra, hogy az idegvégződésekben, valamint az idegsejt 
testekben helyeződő mitokondriumok NTPDáz3 aktivitását elkülönítve vizsgálhassuk. Jelen 
előadásban annak az új módszernek a kifejlesztéséről számolunk be, amelynek segítségével 
lehetővé tesszük két alapvető subcellularis frakció, a synapsis-közeli, illetve somaticus 
mitokondriumok NTPDáz3 aktivitásának differenciált vizsgálatát. E módszer kidolgozásával 
lehetővé válik olyan új ismeretekhez jutni, amelyek felkutatására eddig nem volt lehetőség. 
 
Köszönetnyilvánítás: A fenti munka az NKB 15971 társfinanszírozásával készült. 
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ÖSZTROGÉN- ÉS PAJZSMIRIGYHORMON RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK 
LIGANDUM-FÜGGŐ VÁLTOZÁSAI A FEJLŐDŐ KISAGYBAN: KVANTITATÍV PCR 
ÉS WESTERN BLOT VIZSGÁLATOK. 
 
Somogyi Virág1, Győrffy Andrea1, Goszleth Gréta1, Bartha Tibor1, Frenyó V. László1, 
Zsarnovszky Attila1 
 
Az ösztrogének (E2) és a pajzsmirigy hormonjai (PMH) jelentős szerepet játszanak a kisagy 
fejlődésében. Jelen kutatásunkban az ösztrogén és a pajzsmirigyhormonok receptorainak (ER 
és PMHR) kifejeződési szintjét vizsgáljuk patkány kisagyi sejtenyészetben. 
  
Megvizsgáltuk az E2 és PMH szabályozó hatását a receptorok mRNS expressziójának és 
fehérje expressziójának szintjén. Vizsgálatainkat hét napos patkányok kisagyából készült 
primer idegi sejttenyészeteken végeztük. A kisagyi idegsejt-tenyészeteket vagy E2-vel vagy 
PMH-val, vagy pedig ezek kombinációjával kezeltük, majd Western blot technikával 
határoztuk meg a receptor fehérjék relatív mennyiségét, és kvalitatív PCR technika 
alkalmazásával határoztuk meg a vonatkozó receptorok mRNS szintjeit. Eredményeinket 
minden esetben összehasonlítottuk egy negatív kontrollal (nem kezelt sejttenyészet) valamint 
hasonló korú (fejlettségi szintű) in situ kisagyból vett minták mérési eredményeivel. Szintén 
meghatároztuk a glia sejtek hatását az E2- és PMH receptorok expresszió-szintjének 
szabályozásában. 
 
Eredményeink egyértelműen mutatják, hogy: (i) mind az ösztrogén receptorok, mind pedig a 
pajzsmirigyhormon receptorok kifejeződési szintje függ mindkét hormon jelenlététől; (ii) a 
glia sejtek fontos szabályozó szerepet töltenek be az egyes vizsgált hormon receptorok 
expressziójának a szabályozásában; (iii) a szöveti integritás elvesztése is egyértelmű hatással 
van a vizsgált receptorok mennyiségi viszonyaira.  

 
Összehasonlítva az in vitro, valamint az in situ eredményeinket arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a kisagy megfelelő fejlődésében meghatározó szerepe van az ösztrogén és 
pajzsmirigyhormonok fiziológiás arányának, és arra is adatokat szolgáltatunk, hogy a szöveti 
integritás elveszítése (szövetsérülés) kompenzációs változásokat idéz elő a fejlődő kisagy 
nukleáris receptorainak expressziójában.  
 
Köszönetnyilvánítás: A fenti munka az NKB 15971 és 15728 társfinanszírozásával készült. 
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A HIPOTALAMIKUS GNRH SZEKRÉCIÓ UNILATERÁLIS SZABÁLYOZÁSA. 
 
Tóth István1, Kiss Dávid Sándor1, Somogyi Virág1, Goszleth Gréta1, Bartha Tibor1, Frenyó 
V. László1, Zsarnovszky Attila1 
 
A hipotalamusz mediobasalis területén (MBH) a proösztrusz végén mérhető ösztrogén (E2) 
csúcs szinaptikus átrendeződést vált ki. Az átrendeződés hatására ezen a területen a 
serkentő/gátló szinapszisok aránya növekszik, így a GnRH neuronok aktivitása fokozódik, 
ami végül az LH csúcs kialakulásához vezet. Ezen szinaptikus folyamatok erősen 
energiafüggők. Korábbi eredményeink arra engedtek következtetni, hogy az ektonukleozid-
trifoszfát-difoszfohidroláz 3 (NTPDáz3) enzim a mitokondriális ATP szint 
finomszabályozása útján a serkentő idegsejtek energia szintjének szabályozásában 
kiemelkedő szerepet játszik. Az emelkedett ATP termelés magasabb szintű mitochondriális 
respirációval (mr) jár együtt, és mindkét folyamat intenzitása (és az NTPDáz3 aktivitása) a 
hipotalamuszban egyenesen arányos a vérplazma szabad ösztrogén koncentrációjával.  
 
A központi idegrendszerben megkülönbeztetünk olyan páros (analóg) agyi területeket, 
melyek a két féltekében szimmetrikusan helyeződnek, illetve olyan régiókat, melyek 
általában a középvonalban helyeződnek, és így ellenoldali társ nélkül egy egységként 
működnek. A két oldalon található páros területek leggyakrabban, ahelyett, hogy ugyanazt az 
élettani folyamatokat szabályoznák, különböző szabályozó mechanizmusokban játszanak 
szerepet. Ez a jelenség egyelőre nem minden páros agyi régióban ismert. Egy ilyen terület az 
MBH, amire korábban egy páratlan, középvonalban elhelyezkedő területként tekintettek, 
annak ellenére, hogy egyértelműen szimmetrikus anatómiai struktúráról van szó. 
 
Az MBH-ból készült szinaptoszóma frakcióból általunk korábban mért mr adatok felvetik 
annak a lehetőségét, hogy a hipotalamusz ezen régiójában is létezhet a két oldal között 
funkcióbeli különbség. Ezeket az adatokat figyelembe véve felállítottunk egy kísérleti 
modellt, melyben az MBH jobb és bal oldalából külön izolált szinaptoszóma frakcióban 
vizsgáljuk a mr-t, különös tekintettel az ún. 3-as típusú (vagy ADP függő) mitokondriális 
légzésre, valamint az unilaterális NTPDáz3 aktivitás módosításának hatására az említett 
folyamatok vonatkozásában. Eddigi eredményeink alapján feltételezzük, hogy patkányban az 
E2 által indukált LH csúcs unilaterális hipotalamikus reguláció eredményeként alakul ki. 
 
A jövőben ezen eredményeink további értelmezéséhez egy új, in vivo modell felállítását 
tervezzük, amellyel élő állatban megállapíthatjuk, hogy melyik hipotalamusz oldal aktívabb a 
folyamat során, illetve azt, hogy ez a pubertáskor állandósul, vagy esetleg valamilyen ciklus 
szerint változik a két oldal aktivitása. 
 
Köszönetnyilvánítás: A fenti munka az NKB 15971 és 15944 társfinanszírozásával készült. 
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ARMADILLIDIUM (ISOPODA) FAJOK ÉLŐHELYI ADAPTÁCIÓJÁNAK 
MORFOLÓGIAI HÁTTERE 
 
Csonka Diána1, Halasy Katalin2, Szabó Péter1, Hornung Erzsébet1 
 
A szárazföldi ászkarákok (Crustacea: Oniscidea) közel 4000 leírt faja sikeresen kolonizálta a 
szárazföldi élőhelyeket. Elterjedésüket morfológiai, fiziológiai és viselkedésbeli adaptációk 
segítették. Funkciójukat tekintve fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémák lebontó 
alrendszerében. Emellett ökológiai ismereteink alapján fajaikat minősíthetjük, ezt egy 
pontrendszerben kifejezhetjük (TINI index: a biogeográfiai típus, az élőhely természetessége - 
zavartsága, a faj gyakorisága alapján; maximális értéke 20), ami az egyes élőhelyek 
természetvédelmi megítélésében segíthet. 
 
Vizsgálatainkat az Armadillidium genus négy rokon faján végeztük. A fajok geográfiai 
elterjedésében található átfedések ellenére élőhelyi skálán jelentősen eltérnek. Az 
Armadillidium zenckeri (Brandt, 1833) európai elterjedésű faj, lápos, mocsaras élőhelyekhez 
kötődik. Az A. nasatum (Budde-Lund, 1885) emberi közvetítéssel széthurcolt faj, túlélő 
populációit Magyarországon eddig csak üvegházakból sikerült bizonyítani (D- és Ny-
Európában őshonos). Az A. versicolor (Stein, 1859) elterjedése korlátozott, de Közép-
Európában gyakori. Hazánkban elsősorban vízpartok mentén terjed. A vizsgált fajok közül 
legismertebb a kozmopolita A. vulgare (Latreille, 1804), amely nagyon változatos 
élőhelyeken fordul elő, helyenként invazív fajként jelenik meg. 
 
Annak ellenére, hogy az ászkarákok jól alkalmazkodtak a szárazföldi élethez, túlélésük 
szempontjából kulcsfontosságú a nedves környezet és a magas páratartalom. Vízháztartásuk 
fontos tényezője kutikulájuk vastagsága, légzőszervük („tüdő”, fehérszerv, pszeudotrachea) 
felépítése, szerkezete. Vizsgálatainkban ezek különbségét, a habitattal összefüggő 
változatosságát vizsgáltuk, mint a kiszáradás elleni adaptáció mutatóit. Feltételeztük, hogy 
fajaink sorrendbe állíthatók az élőhely generalista A. vulgare fajtól az extrém nedves 
élőhelytípushoz adaptálódott, specialista A. zenckeri fajig. 
 
Fénymikroszkópos vizsgálataink alapján jelentős különbségeket találtunk a fajok 
légzőszervének szerkezetében, a légzőhám felületének méretében. A légzőhám felületének 
összehasonlításához két indexet vezettünk be: a teljes légzőfelszínt (Tl) és a légzőfelszín 
sűrűségét (Sl). A kutikula hisztológiai vizsgálata ugyancsak igazolta a fajonkénti, habitat 
függő variabilitást. A vártnak megfelelően a specialista A. zenckeri rendelkezik a 
legegyszerűbb fehérszervvel és a legvékonyabb kutikulával, míg a legtoleránsabb, 
kozmopolita  A.  vulgare légzőszerve a legstruktúráltabb, kutikulája a legvastagabb. 
 
A munkát az ÁODI PhD ösztöndíja is segítette (Cs.D.) 
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A COX-2 EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KUTYÁK EMLŐDAGANATAIBAN   
 
Koltai Zsófia2,3, Dékay Valéria1,2, Vajdovich Péter1,2 
 

Bevezetés: A Ciklooxigenáz-2 (Cox-2), bár a gyulladásos folyamatok prosztaglandin-
szintézisének induktív szereplője, nagy jelentőséggel bír a daganatos folyamatok proliferációs 
és metasztatikus képességének kialakításában.  
Cél: Célunk a Cox-2 enzim expressziójának vizsgálata volt kutyák különböző típusú 
emlődaganataiban. Összesen 31 különböző korú és fajtájú kutyából származó daganatmintát 
vizsgáltunk. Összesen 7 csoportot hoztunk létre; benignus daganat (n=4), carcinoma simplex 
(n=8), tubulopapilláris carcinoma (n=4), carcinoma complex (n=5), adenocarcinoma (n=2), 
egyéb emlőtájéki daganat (n=3) és lymphoma (n=5). 
Módszer: A Cox-2 expresszió mértékét immunhisztokémiai vizsgálattal mutattuk ki. A 
vizsgálathoz egérben termelt, monoklonális IgG1 (Rat Cox-2 aa. 368-604) ellenanyagot 
használtunk (BD Biosciences). A festést a Vectastain Elite ABC kit (Vector Laboratories) 
segítségével végeztük. A Cox-2 szint detektálását fénymikroszkóp alatt végeztük.  
Eredmény: Az eredmények értékelése során megállapítottuk, hogy a Cox-2 expressziója 
kifejezetten magasabb az emlődaganatok esetén (13,5-66,25%) a lymphomából vett 
mintákhoz viszonyítva (6,3%). Ezen felül a Cox-2 expresszió szignifikánsan magasabb volt a 
malignus daganatokban, mint a benignus elváltozások esetén (p=.0,00152. A malignitás 
mellett vizsgáltuk a stádium („Stage”) besorolást. A Stage 3 esetében szignifikánsan 
magasabb átlagos Cox-2 expressziót detektáltunk, mint a Stage 2 esetében (p=0,0030). A 
Cox-2 expresszió pozitívan korrelál a daganat méretével (r=0,617), valamint a recidíva 
megjelenésével (r=0,427). Ellentétes eredményt kaptunk a teljes túlélési időt illetően, mint a 
tanulmányozott szakirodalom szerint, de ez nem volt szignifikáns, és kevés jóindulatú 
daganatot vizsgáltunk. 
Következtetés: A vizsgálataink alapján gyanítható, hogy a metasztázisra, és a recidívára való 
hajlam összefügg a Cox-2 expresszió mértékével, és a daganatok malignitásával is. Ezen 
tapasztalatok alapján javasolható Cox-2 antagonista terápiát is alkalmazni a hagyományos 
terápiás modularitások mellett nem-specifikus Cox-1 és Cox-2 gátló, vagy specifikus Cox-2 
gátló Nem-szeroid gyulladáscsökkentők (NSAID) alkalmazásával. 
Köszönetnyilvánítás: A vizsgálatokat az NKB finanszírozta. 
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EMLŐDAGANATOS ÉS LYMPHOMÁS KUTYÁK BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁT 
MEGHATÁROZÓ FEHÉRJÉK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Szabó Bernadett1, Koltai Zsófia2,3, Tóth Bálint1,2, Vajdovich Péter1,2 
 
Bevezetés: Kutatócsoportunk évek óta foglalkozik kutyákban és macskákban előforduló különböző 
típusú daganatos megbetegedések vizsgálatával. Jelenlegi munkánkban két a kutyákban gyakran 
előforduló tumoros megbetegedést, az emlődaganatot és a lymphomát hasonlítottunk össze néhány a 
daganatokban jelentős fehérje mRNS mennyiségét mérve. A vizsgált fehérjék egyik csoportja MDR1, 
MRP1, ABCG2 multidrog rezisztencia proteinek. Fiziológiás szerepük mellett nagy jelentőséggel 
bírnak a daganatsejtekben a citosztatikumokkal szemben kialakuló rezisztencia létrejöttében. 
Különböző eredetű tumorokban ismerték már fel prognosztikai értéküket is, mivel a kemoterápiás 
szereket kipumpálják a sejtekből, ezzel lerontva a daganatellenes terápia hatékonyságát. A másik 
csoport a COX-1, COX-2, VEGF fehérjék, melyek fokozottan expresszálódnak számos daganatban. 
Irodalmi adatok alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált fehérjék nagyban befolyásolják az egyes 
daganatok progresszióját és áttétképző hajlamát, jelenlétük igazolásával célzottabb daganatellenes 
kezelésre nyílik lehetőség.  
Cél: Kutatásunk célja ezen fehérjék mRNS-szintű kimutatása emlődaganatokban, egészséges 
emlőszövetben, valamint lymphomákban és kontroll, egészséges nyirokcsomókban.  
Módszer: Mintáinkat az Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központban gyűjtöttük. Az 
emlődaganatos kutyák esetében a daganatos elváltozást mutató és az egészséges emlőből is mintákat 
vettünk. Lymphomák esetében a daganatos nyirokcsomó került eltávolításra. Kontrollként egészséges 
beagle kutyák nyirokcsomóit használtuk. A mintákból TRIZOL® reagens segítségével izoláltuk az 
RNS-t, majd ezután RT-qPCR segítségével határoztuk meg a fehérjék mRNS szintjének relatív 
expresszióját. 
Eredmény: Az MDR1 és MRP1 multidrog rezisztencia fehérjék mRNS szintje a daganatos elváltozást 
mutató emlőkben szignifikánsan magasabb volt, mint az egészségesekben BCRP esetében szintén több 
esetben találtunk magasabb expressziós szintet a daganatokban. Lymphomák esetében széles 
tartományban mértünk expressziós szinteket, vagyis a különböző kutyáknál igen eltérő lehet a 
rezisztencia fehérjék kifejeződése. Irodalmi adatok és a kutatócsoport előző munkái azt bizonyítják, 
hogy szoros összefüggés van a rezisztencia fehérjék kifejeződése és a túlélési mutatók között, melyet 
jelen vizsgált is megerősített. Az emlőtumorok esetében a COX-1, COX-2 és VEGF fehérjék 
vizsgálata során szignifikáns különbséget nem találtunk az egészséges és daganatos emlőtelepek 
között. Néhány esetben azonban több nagyságrenddel nagyobb expresszió mutatkozott COX2 és 
VEGF fehérjék esetében a daganatos emlőkben. Ezen fehérjék mennyisége az adott tumorra jellemző, 
kifejezve a daganat áttétképző képességét, progressziós hajlamát. Méréseink alapján elmondhatjuk, 
hogy a COX-2 és VEGF fehérjék mRNS szintje a daganatos nyirokcsomókban szignifikánsan 
magasabb, mint az egészségesekben. Igazoltuk, hogy a COX-2 és a VEGF expresszió jelentősen nagy 
a diffúz nagy B-sejtes lymphomában, amely a nagy malignitású haemopoetikus eredetű daganatok 
közé tartozik.  
Következtetés: Igazolva látszik, hogy a terápiarezisztencia fehérjék mennyisége összhangban a 
daganatos sejtekben betöltött szerepükkel már a malignus transzformáció következtében 
megemelkedik. A klinikopatológiai paraméterek mellett az általunk vizsgált fehérjék mennyiségének 
meghatározása hozzájárulhat a daganatok egyedi sajátosságainak megismeréséhez és a megfelelő 
kezelés megtervezéséhez. 
Kutatásainkat az NKB támogatta. 
 


