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A koze]-t osoportokbaJr kapoüt eTodményeiket kürt-
ro11 oeoporttroz viszorryítva l-smertgtík az el.őadá'g_
ba!,
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Remes Péüer, IlLde6 Jánoi, F.Berényi Éúá, t"r.Éc"
öd&r, naposák ldaria.Dna

MN Egészséaisyt Szol_661at' szoTE BLokéml-ai Ínűézet
és DOTE Kórétetüanl_ Tntézet

Áz utóbbi évek kutaüásaL azt mutatták' trogy a suly-
üal-arraág batá'sá'ra a czorvozotben fell-épő elváttozá-
sok na57aént6kben tragonJ-ítanak a hypotcibezíábatt ész-
]-e]-t olvéI-tozáaokra. Mt-Edkét áJ_I-apotbat a mozgató_
Üá.nasztó gzgnrek osöktcent aktivítÉga figyelhető neg'
Áz 1zontevékenység hi-ánya rragy osökkenése atroftás
és dícztrofLÉs e1véttozások kLfeJlődését l-dézí eL6.

Zoo-2jo g aulytr CFY törzsü hín patkányokat ]o-6o
napl'g taftó uozgáskor1átozégu.kl íll.etve nozgáskor-
J-átozés éc hypoxia /7ooo m néwleges nttBsaág napi
8 óÍán át/ egy;ittes hatáeárlak tstttlk ki. MozgÉakon-
I.átozés alőLdézéeére spgoiálts paükánjkstroogt aZoF-
kesztetttink. El.őadésulcbeb a leirt kiaérletÍ fel.té-
talelc Lözött tartoüt pctkányotr vízIzomzata /a' ga.s-

trocneuíus, 9oleus, extgnsorr digiüorrm Lonryr;s/ és
azLvlzaÚzate (' ilg tar:talná.nak elwál.tozása1t fog-
I.altuk Üscze.

2E6



!4')'{,

ffiee &- :ffi*.
tuffiWlH$.ffi#tu* ffifu
ffi

ffi* & &* s** ffi E!ÉyB# -,i!h-
iffi@ffise*

nv&*6g rffi
4u i,s kr#*#x 

*ff*
W b€* * wÉW{n6

e#Mffi[l p **ffi
&& *W
düf*

e t# kstmr *l{W?#e&*
ffifu lx€& * ffi_t** r*t# *

s &ré* tfu ; * ffir*
ffir

epfu fi#" ffi*m##*
ffi w*#j* É* s ffila*t

#EE*á*ffi *t*

t*.mr.

*&fuFÜ*
ffiT.*&

eP& * t*#* & &r ffi*
E.xg#
effi*&gr*ffi* to*nt

G.*ffi* eEe €



* *'*

** W*

* *+ m* &*& *
&l[* x ffiW ffi& aÜ s{Eát

ff r6F **fu {* se} Bffir
&üx m"*&*&
á&* & #
x

&Wr ry

#&. . & &*
Mffi.*ffi ?iffistfin
t M* 'S * $w{$r

ff 's@*&*
#u '$ &-*aÉl* * elüffi'
H xltr

** m*

*i&** a*Mffi
e#* et t tfup **
**ffi*e**

&ffiaÜn**ffi*

9* gt*

e $*ffi* ffi &W* *
áHffi{D Mxffi*

W tfuilMw ff&
ffi



*,$*

6o+

e &. e. ffi ÍlSSe*
ffiiltr t'
i a*&* €e tr
s*fuw* *& # ffi# tu

* ffi&ffi! 5

s u,{*aaru* ffi&
#s e*W& t6p"x

Mtffi*a M&-
@* WaS* #kF..
ffi* g a* *e,* &
tfu-f# ** *
á* e&$B?
a qÉEmk $'#*xoffi*

{*r##g#m ügmffit #*


