
 
SZENT ISTVÁN EGYETEM 

 
 
 
 

AZ IGF-I VIZSGÁLATA A TEJELŐ MARHÁK 
TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIVAL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Horvainé dr. Szabó Mária 
 
 
 
 

GÖDÖLLŐ 
2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Doktori Iskola 
 
megnevezése:  Állattenyésztés-tudományi 
 
tudományága:  Állattenyésztési tudományok 
 
vezetője:  Dr. Horváth László 
   egyetemi tanár, az MTA doktora 

Szent István Egyetem Gödöllő, Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar 
Halgazdálkodási Tanszék 

 
Témavezető:  Dr.Dr. h c. Dohy János 
   egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 

Szent István Egyetem Gödöllő, Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar 
Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..  ……………………………… 
A Doktori Iskola vezetőjének       A témavezető jóváhagyása 
  jóváhagyása 



1. MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 
 

Az agrártermelés - és ezen belül az állattenyésztés - fejlesztésének egyik alapvető kérdése 
az állatállományok genetikai tulajdonságainak folytonos javítása, ezzel a termelési 
színvonal hatékony emelése a jelenlegi generációhoz képest, figyelembe véve a várható 
jövőbeni gazdasági körülményeket, társadalmi igényeket [DOHY 1989; STRANDBERG ÉS 
MTSAI 1996].  
A nemesítés lehetséges módozatai, mint például a szelekció hatékonysága dönti el a 
genetikai előrehaladást. A szelekció ma általánosan alkalmazott módszerei, - ha zavaró 
tényezők hatásával nem kell számolni - átlagosan évente 1 %-os genetikai előrehaladást 
eredményezhetnek. A kis várható előrehaladás mellett a másik problémát az időtényező 
okozza, mert például a tejelő állományok teljesítményellenőrzése, a hosszú generáció-
intervallum miatt csak későn szolgáltathat adatokat a szelekció számára. 
Ezért vetődik fel egy olyan élettani-genetikai paraméter vizsgálatának szükségessége, 
amely a termelési tulajdonságokra kihat, illetve azokkal összefügg, az élet korai 
szakaszában mérhető, és ezzel lehetővé tenné - a fiatalkorú, még nem termelő állatok 
esetében is - az előszelekciót. 
 
Az élettani vizsgálatok révén egyre jobban ismertté válnak azok a folyamatok, amelyek 
döntő szerepet játszanak egy-egy termelési tulajdonság kialakításában. Jelen tanulmány 
arra az ismeretre épül, hogy a tejtermelés összetett hormonális szabályozás alatt áll. Az 
egyes fajták közötti és a fajtákon belüli eltérések a tejtermelést ellenőrző élettani 
folyamatok genetikai varianciájából erednek, ezért e folyamatok jobb megismerésével 
lehetővé válhatna a jelenlegi szelekciós rendszer javítása.  
 
A tejtermelés fenntartásában kiemelkedően fontos a galactopoesis alaphormonja a 
prolaktin (PRL). Emellett minden fajban nélkülözhetetlen a növekedési hormon (STH) 
és a tőgy alveolaris epithelsejtek nagymértékű metabolikus tevékenységét segítő 
pajzsmirigyhormonok, az inzulin, a glukagon és a kortikoidok jelenléte, valamint a 
hipofízis hátulsó lebenyének hormonja az oxitocin. A növekedési hormon szerepe az 
egyes fajokban nem egyforma, mivel a legtöbb fajban a PRL-hez képest másodlagos. A 
szarvasmarhában viszont a galaktopoesis legfontosabb hormonja az STH és nem a PRL 
[HUSVÉTH 2000]. A tejtermelés fenntartására a fokozott STH szekréció hatására a májban 
termelődő IGF-I faktor hat közvetlenül. Ezt az bizonyítja, hogy anti-IGF-I szérum 
befecskendezése esetén a növekedési hormon adagolásának hatására a tejtermelés nem 
fokozódik, míg bSTH napi befecskendezésével 5-25%-kal növelhető. 
 
Vizsgálni kell tehát azt a faktort - jelen dolgozatban - IGF-I-t (Insulin-like growth factor-
I) régebbi nevén a szomatomedin C-t -, amely biokémiai-élettani paraméterként 
összefüggést mutathat a termelési (tejtermelési) tulajdonságokkal. Következésképpen a 
tejtermelés megítélésében a genetikai háttér és a termelés elemzése mellett segítséget 
jelenthet ennek a hormonnak az életkor függvényében történő vizsgálata. 
 



1.1. CÉLKITŰZÉSEK 
 
 
A dolgozat alapjául szolgáló kísérlet abból a feltételezésből indult ki, hogy ha a 
felnevelés alatt a kérdéses hormon koncentrációjában egyedenként mérhető különbséget 
találunk, és ha ez az egyedi különbség, később, mint termelési különbség is jelentkezik a 
vizsgált egyedek között, úgy ez a jelleg felhasználható lenne a nőivarú állományok 
előszelekciós paramétereként. 
 
A kísérleti tematika négy vizsgálati területet foglal magában: 
 Nyomon követni a vérplazma IGF-I koncentrációjának változását:  

 az életkorral, 
 a testtömeggel 
 az ivar- és tenyészérettséggel, valamint a növekedés sebességével összefüggésben.  
  A vérplazma IGF-I koncentrációváltozás genetikai háttérelemzése 
ivadékcsoportok (apai féltestvércsoportok) alapján. 
 A vérplazma IGF-I koncentráció öröklődhetőségének becslése. 
 Összefüggés keresése az IGF-I felnevelés alatti koncentrációja és a tejtermelési 
tulajdonságok, valamint szerviz periódus hossza és az első vemhesülési életkor 
között. 

 
2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
2.1. A VIZSGÁLATI MINTA KIALAKÍTÁSA 
 
A vizsgálati minta kialakításánál elsődleges szempont volt a megbízható statisztikai 
értékeléshez szükséges egyedszám biztosítása (beleszámítva a várható elhullásból, illetve 
egyéb okokból adódó kieséseket is). A kísérlethez a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok 
Rt. 11-es Holstein-fríz Tehenészeti Telepét (1200 férőhelyes) választottam, ahol a 
tehénlétszám és a szaporulati arány lehetővé tette a vizsgálati egyedszám kialakítását.  
 
A vizsgálati minta kialakításánál arra törekedtem, hogy korcsoportját és a környezeti 
feltételeket tekintve azonos egyedek kerüljenek vizsgálatra. Így közel négy hónap 
leforgása alatt (március elejétől június végéig) született meg a 100 db (elhullások után 85 
egyed) tisztavérű holstein-fríz feketetarka üszőborjúból álló vizsgálati állomány, amely a 
kísérleti elrendezésnek megfelelt. 
 
Ugyanakkor, mivel a telepen termékenyítő bikák relatív fitnesszében eltérés van, vagyis 
több olyan bika is van, amely nagyobb arányban vesz részt a következő generáció 
kialakításában, a vizsgálati állományon belül apai féltestvér csoportok kialakítására is 
lehetőség nyílt. A vizsgálati állomány 20 apaállattól származik, melyek közül 5 bikának 
volt a statisztikai elemzéshez szükséges nagyságú ivadékpopulációja. Az apai féltestvér 
csoportok leírását az 1. táblázat tartalmazza. 



x=log dózis 
y=logit B/B0=ln B/B0 

            1-B/B0 

 
2.2. A PLAZMA IGF-I MEGHATÁROZÁSA 

2.2.1.  A vérminták gyűjtése 

A vizsgálatban nyomon követtem a vérplazma IGF-I alakulását a növekedés 
meghatározott időszakában, vagyis a születéstől az első termékenyítéséig, 15 hónapos 
életkorig 
A vizsgálat során a telep állatorvosa az állatoktól havonta, mindig azonos időben, a nyaki 
vénából 10 ml vért vett (EDTA-s csőbe). A vérminták elsődleges feldolgozását a 
Ménesbirtok Rt. Állatorvosi Laboratóriumában végeztük el, és a centrifugálással nyert 
plazmát - 20 oC-on tároltuk a későbbi felhasználásig. 

2.2.2.  Laboratóriumi vizsgálatok  

Radioimmunoeljárással (RIA) határoztuk meg a plazma IGF-I koncentrációját az UER 
Molekuláris Biológiai és Élettani Tanszékével (Belgium) együttműködésben LEMAL ÉS 
MTSAI által 1989-ben kidolgozott módszerrel. A módszer DAUGHADAY ÉS MTSAI 1980-
ban kidolgozott eljárásának továbbfejlesztése.  
A radioimmunoeljárások jelentősége, hogy segítségükkel az antigénként viselkedő 
anyagokat igen kis koncentrációban, nagy érzékenységgel, pontossággal és specificitással 
tudjuk mérni igen széles mérési tartományban. A specificitás az immunoassay jellemzője, 
a nyomjelzés (mintákat 125I -tel jelöltük) csak az érzékenységet fokozza. 
Az IGF-I a kötő- és szállító fehérjékhez kapcsoltan kering a vérben [DAUGHADAY ÉS 
MTSAI 1987]. Az IGF-I és az antitest reakciójakor ezek a fehérjék is reagálnak 
[FURLANETTO ÉS MTSAI 1977], és ez a radioimmunoeljárással mért IGF-I koncentráció 
téves meghatározásához vezet [DAUGHADAY ÉS MTSAI 1980]. Az IGF-I–kötőfehérje 
komplex savas feltételek között szétválasztható, amire többféle eljárást dolgoztak ki a 
különböző fajokra (ember [FURLANETTO ÉS MTSAI 1977], szarvasmarha és juh 
[UNDERWOOD ÉS MTSAI 1982], tyúk [HUYBRECHTS ÉS MTSAI 1985], sertés [ETHERTON ÉS 
MTSAI 1987]. 
A laboratórium az Egyesült Államokból kapta a monoklonális antiszérumot, amit 
hibridóma technikával állítottak elő. Az antiszérum specifitása kizárja a lehasított 
kötőfehérjékkel, vagy más fehérjékkel a keresztreakciók kialakulását. Így a mért 
koncentráció valóban a szabad IGF-I értéke. 

2.2.3. Statisztikai számítások, értékelések 

A radioimmunológiai vizsgálatok adatainak érékelésénél az orvosi biometriában 
alkalmazott eljárásokat vettük alapul [JUVANCZ ÉS PAKSY 1982; SVÁB 1979]. Statisztikai 
megközelítésből az eljárás lényege az, hogy dózis-válasz görbét veszünk fel (kalibráció) 
és ennek alapján határozzuk meg adott minta koncentrációját. A kalibrációs görbe 
válaszparaméterét leggyakrabban a B/B0 arányal számoljuk, ami azt mutatja, hogy a 



vizsgált dózisnál mekkora a kötött arány a 0 dózishoz viszonyítva. A dózis-válasz 
kapcsolat nem lineáris jellegű, hanem szigmoid alakú, logisztikus lefutású, ezért az ún. 
logit transzformációval lehet linearizálni:  
Az x, y változók kapcsolata már lineáris, így alkalmazható a lineáris regresszió-
számítás. Mivel az egyes dózisokhoz tartozó B/B0% varianciái jelentős mértékben 
eltérnek egymástól, hiszen a szórás függ a dózis nagyságától, a súlyozott regresszió 
számítást kell alkalmazni. Az invarianciával súlyozunk, vagyis a dózis-válasz görbén 
azok a kalibrációs pontok kapnak nagyobb súlyt, ahol a szóródás kisebb. Súlyozás esetén 
a regressziószámítást az ún. maximum likelihood módszerrel végezzük (ML). 
A kalibrációs görbe jellegéből adódóan a mérés pontossága jelentős módon változik a 
dózis (koncentráció) függvényében. Így a mérési tartomány közepére vonatkoztatott 
pontosság értéke nem fejezi ki reálisan a vizsgált RIA reprodukálhatóságának mértékét. 
A pontosságról tehát a mérési tartomány legalább 3 pontján végzett paralell mérések 
adnak megfelelő felvilágosítást. A mérés pontosságát az egy mérési sorozatban végzett 
párhuzamos minták szórásával (sx), ill. variációs koefficiensével (VK, CV%) adjuk meg. 
A RIA pontossága általában 1-6 % között mozog a mérési tartomány legnagyobb 
részében. Ez az átlagos VK értéke. Mivel az eljárások pontossága nem azonos az egész 
mérési tartományban, így a kontrollszérumok egymást követő 15-20 assay-ből származó 
eredményeiből számítható azok átlagkoncentrációja, szórása, és a CV%. 
A radioimmunoeljárást először inzulin meghatározásra alkalmazták, ma azonban már 
rutin laboratóriumi eljárássá vált, és az igen nagy számú meghatározás szükségessé tette 
az automatizálást, így az UER Molekuláris Biológiai és Élettani Tanszékén működő 
analizátor számítógépes vezérlésű. Ez jelentősen megkönnyíti a vizsgálati minta IGF-I 
koncentrációjának kiszámítását, hiszen közvetlenül megkaptuk a szórás értékeket, illetve 
a CV százalékokat, és ha az eredmények eltérése a kontrolltól ±3s egységnél nagyobb 
volt, akkor az egészet újra ismételtük. 
 
2.3. A TERMELÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA 

2.3.1. A testtömeg meghatározása 

Az ivarérettség elérése, valamint a tenyésztésbevétel ideje függ az egyedek fejlettségétől 
is, vagyis növekedési intenzitásuktól. Ezért a vérvételekkel egy időben havi mérlegeléssel 
határoztuk meg az egyedek testsúlyát. Továbbá figyeltük az egyedek általános állapotát, 
feljegyeztük a kiesések okát.  
Adott korra jellemző IGF-I koncentráció és a testtömeg alakulásának együttes 
elemzésével kerestünk választ arra, hogy van-e összefüggés a vérplazma IGF-I 
koncentrációja és az ivari koraérés között? 

2.3.2. A termelési adatok gyűjtése 

Feljegyeztük a termékenyítések számát, idejét. A születési dátum és a termékenyítés 
dátuma alapján határoztam meg az első termékenyítéskori életkort. 



A tejtermelés megkezdését követően a vizsgálati egyedek tejtermelő-képességét a napi 
tejtermelési adatok, valamint a havi próbafejések alkalmával vett tejminták beltartalmi 
vizsgálata alapján értékeltem. Az elemzésekhez az első 100 és 305 napos laktációs 
termelést vettem alapul, és vizsgáltam a laktációs tej-, tejzsír- és tejfehérje mennyiségét 
(kg), valamint a tej tejzsír- és tejfehérjetartalmát (%). Továbbá a legnagyobb napi 
tejtermelés értékét, és a szerviz-periódus hosszát is figyelembe vettem az elemzés során.  
Az alapadatok alapján perzisztenciát és FCM értékeket számoltam. A nyilvántartásokból 
a küllemi bírálati pontszámokat is kigyűjtöttem, ami további elemzésekre adott 
lehetőséget.  

2.3.3. Statisztikai számítások, értékelések 

Az adatok értékeléséhez a STATISTICA, valamint az SPSS 10.0-ás verzióját, a 
szövegszerkesztéshez pedig Word 97 programokat használtam. 



 
3. EREDMÉNYEK 

 
3.1. AZ IGF-I KONCENTRÁCIÓ ÉS AZ ÉLETKOR ÖSSZEFÜGGÉSE 
 

3.1.1. A vizsgálati állomány (n=85) jellemzése a havi értékek alapján 

A születéstől 14 hónapos életkor eléréséig vett havi vérminták plazma IGF-I értékeinek 
meghatározásával leírható vált a felnevelés időszakát jellemző hormonkoncentráció 
változás. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a plazma IGF-I koncentráció és az életkor 
változása egyenes arányú. Továbbá, hogy a felnevelés alatti időszakot három csúcs 
jellemzi, melyek: ➀  a születés, valamint ➁  az ivar- és ➂  a tenyészérettség feltételezhető 
idejére esnek. 
Lépésenkénti regresszió-analízist csak a felnevelés három meghatározó időszakának, a 
születésnek, az ivar- és tenyészérettségnek, és a többi időszak összefüggéseinek 
elemzésére végeztem el. Az egyedi IGF-I koncentrációs értékeket átvizsgálva kitűnt, 
hogy mind az ivarérettség, mind pedig a tenyészérettség két-két, egy korábbi és egy 
hónappal későbbi időszakra tehető. A hormon koncentráció alapján a vizsgálati állomány 
42,86%-a 5 hónapos, 57,14%-a pedig 6 hónapos korára éri el ivarérettségét. Az állomány 
39,29 %-a 11 hónapos korára, míg 60,71%-a 12 hónapos korára tekinthető 
tenyészérettnek. Ezek alapján a regresszió-analízisben függő változókként ezek a 
hónapok szerepelnek. 
Az eljárás alkalmazásával közepes összefüggést tudtam igazolni a születéskori (y), 
valamint az első (x1), a 4 (x2), a 12 (x4) és a 13 (x3) hónapos életkorra jellemző IGF-I 
koncentrációk között. A többszörös korrelációs együttható értéke R= 0,458, a becslés 
hibája 27,02.  
Az adatokból következik, hogy nagyobb születéskori hormon koncentráció esetén 
nagyobb lesz az első és 13 hónapos életkorban az IGF-I koncentráció, és megfordítva. 
Míg az adatok azt is jelzik, hogy magas születéskori hormon koncentráció esetén 4 és 12 
hónapos életkorban alacsony IGF-I koncentráció várható, illetve megfordítva. A 
születéskori hormon koncentrációnak a felnevelés más időszakaira statisztikailag 
igazolható hatása nincs. 
Az ivarérettség feltételezhető idejére jellemző hormon értékek összehasonlítása alapján 
megállapítható, hogy az 5 hónapos életkorra (y) jellemző hormon koncentráció közepes 
pozitív összefüggésben van a 4 (x1) (bxy=0,581) és a 10 hónapos (x2) (bxy=0,241) korra 
jellemző értékekkel. Az 5 hónapos korra jellemző hormon koncentráció a többi 
időszakkal nincs statisztikailag is igazolható összefüggésben. 
Az összefüggések alapján megállapítható, hogy ha a két hónapos életkorban nagy a 
hormon koncentráció, akkor a 6. 7. és a 8. hónapokban is várhatóan nagy, a 13. hónapban 
viszont kicsi lesz.  



A 11 és 12 hónapos életkorra jellemző IGF-I koncentráció laza összefüggést mutat a 11 
hónapos (y), valamint a 8 (x1) (bxy=0,262), és a 12 (x2) (bxy=0,282) hónapos életkorra 
jellemző IGF-I koncentrációkkal. 12 hónapos (y), valamint az 1. (x1) (bxy=0,262), a 13 
(x2) (bxy=0,282) és a 14 (x3) (bxy=0,203) hónapos életkorra jellemző IGF-I koncentrációk 
között közepes pozitív összefüggést találtam. 

3.1.1.1. A havi értékek megoszlása 

A szórás és a szélsőértékek jól jellemzik az azonos életkorhoz tartozó IGF-I értékekben 
mutatkozó egyedi különbségeket. A havi értékek szórásai ±20,2-±36,4 ng/ml között 
változnak, ami nagy fenotípusos varianciára utal. 
Legnagyobb eltérés a 2 hónapos életkorban van, itt a legnagyobb a szórás és a variancia 
értéke. 
A születéskori IGF-I koncentráció egyedek között mért legnagyobb (173 ng/ml) és 
legkisebb (5,7 ng/ml) értéke között több mint 29-szeres különbség van. Az ivarérettség 
ideje körül (5. és 6. hónapokban) ez a különbség már csak 15-szörös, ill. 17-szeres. A 
tenyészérettség idejére tovább csökken a szélsőértékek közötti különbség. A 11. 
hónapban csak 7,5-szeres, a 12. hónapban pedig 10-szeres az eltérés. 
Az adott havi átlagértékhez tartozó szélsőértékekben mutatkozó jelentős különbség 
indokolttá tette az egyes havi IGF-I értékek gyakorisági eloszlásainak vizsgálatát. Az 
eloszlások grafikus ábrázolása, valamint a nagy variancia alapján célszerűnek tűnt a 
felnevelés idejére jellemző egyedi átlagos plazma IGF-I koncentráció megállapítása. 

3.1.2. A vizsgálati állomány jellemzése az egyedek átlagos értékei alapján 

A felnevelés teljes időszakára meghatároztam az egyedet jellemző átlagos IGF-I 
koncentrációt. A számításának elve, hogy a havi egyedi értékek felfoghatók úgy is, mint 
egy adott tulajdonság fenotípusos megjelenésének ismétlései. A nagy szélsőértékek 
alapján az a feltételezés alakult ki, hogy habár a bemutatott és leírt felnevelés alatti 
időszakot jellemző IGF-I profil minden egyedre igaz kell, hogy legyen elképzelhető, 
hogy ez különböző koncentrációs szinteken valósul meg. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a felnevelésre jellemző IGF-I profil a nagy 
variancia és szórás értékek ellenére minden egyedre azonosnak tekinthető, továbbá a 
populációt alkotó egyedeket minősíteni lehet aszerint, hogy a felnevelés alatt az 
átlagosnál magasabb, vagy az átlagosnál alacsonyabb hormonkoncentráció jellemzi-e 
őket.  

3.1.3. Az apai féltestvér csoportok jellemzése 

Az öt apai féltestvér ivadékcsoport összehasonlító elemzését varianciaanalízissel 
végeztem el. Ezzel a vizsgálattal az volt a célom, hogy magyarázatot keressek a 
felnevelési időszak plazma IGF-I koncentráció csoportok között mutatkozó eltéréseire, 
illetve azonosságaira. 



A varianciaanalízis eredményei alapján megállapítottam, hogy specifikus hatásuk van az 
apáknak a születési, az 5, a 13 és a 14 hónapos IGF-I koncentrációra (P<0,05).  
A Post Hoc Teszt alapján a születéskori IGF-I koncentrációban a Stardow bika 
ivadékcsoportjának értéke szignifikánsan kisebb a többi ivadékcsoporthoz, valamint a 
teljes populációhoz képest.  
Ugyancsak apai hatásnak tulajdonítható a Legacy és Lincoln ivadékok ivarérettség ideje 
(5 hónapos életkor) alatti alacsony IGF-I koncentrációja, illetve az IGF-I csúcs hiánya. A 
13. és 14. hónapban a Showboy ivadékcsoport alacsonyabb IGF-I értéke bizonyult apai 
eredetű szignifikáns különbségnek.  
 
3.2. AZ IGF-I ÖRÖKLŐDHETŐSÉGE 
 
A felnevelés alatti átlagos IGF-I koncentráció öröklődhetőségének becslését az apai 
féltestvér csoportok teljesítményei alapján varianciaanalízissel végeztem. 
Az 5 apai féltestvércsoport alapján becsült h2-érték 0,054, míg a 4 csoportra ennél kisebb 
0,042-es h2-értéket kaptam. A 4 csoport alapján becsült h2-érték P<0,05-os szinten 
szignifikáns. 
A születéskori átlagos plazma IGF-I koncentráció h2-értéke 0,121, ami kétszerese a 
felnevelés alatti átlagos IGF-I öröklődhetőségének. A becsült érték P<0,1-os szinten 
szignifikáns. 
Az ivarérettség idejére jellemző átlagos IGF-I koncentráció becsült h2-értéke 0,13 
(P<0,05-os szinten szignifikáns). 
A tenyészérettség idejére jellemző átlagos IGF-I koncentráció becsült h2-értéke 0,07. A 
becslés megbízhatósága P<0,05-os szinten szignifikáns. 
 
3.3. AZ IGF-I KONCENTRÁCIÓ ÉS A TESTTÖMEG ÖSSZEFÜGGÉSE 
 
A testtömeg változás és az IGF-I koncentráció összefüggését a felnevelés időszaka alatt 
vizsgáltam. 

3.3.1. Az IGF-I c.c. és a születéskori testtömeg összefüggése 

BREIER ÉS MTSAI [1988C] szoros pozitív korrelációt találtak a borjak születéskori 
testtömege és az IGF-I koncentráció között.  
Ezzel a megfigyeléssel ellentétben, az egyes ivadékcsoportokra megállapított korrelációs 
értékeket a teljes populációra vonatkozó értékekkel összehasonlítva azt figyeltem meg, 
hogy amíg a születéskori plazma IGF-I koncentráció és a testtömeg összefüggése a teljes 
populációra negatív (-0,31 P<0,05), addig az ivadékcsoportok között negatív, de pozitív 
összefüggések is vannak. Annak eldöntésére, hogy milyen magyarázat adható az 
irodalomtól eltérő eredményre az apai féltestvér csoportokon belül elemeztem a születési 
testtömeg és plazma IGF-I koncentráció viszonyát.  
A negatív összefüggésre két magyarázatot találtam. 1. A három csoportban a nagy 
születési testtömeghez alacsony IGF-I koncentráció társul, míg a kis születési 



testtömeghez magas. 2. Egy csoportban, ahol az egyedek a fajtára jellemző értéknél 
nagyobb testtömeggel születtek, minden egyednél alacsony volt a születési IGF-I 
koncentráció. A két tulajdonság között pozitív összefüggés csak akkor áll fenn, ha az 
egyedek átlagos, vagy attól csak kis mértékben eltérő testtömeggel születnek, így a 
plazma IGF-I koncentráció is átlagos.  
 
Az IGF-I koncentráció és a testtömeg változás összefüggésének elemzésével 
megállapítottam, hogy az átlagos IGF-I koncentrációhoz viszonyítva átlag alattinak 
minősített 1. részpopuláció havi átlagos testtömeg értékei kisebbek,  
az átlag feletti IGF-I koncentrációjú 2. részpopuláció értékei pedig nagyobbak a 
populáció átlagos testtömeg értékeinél.  
 
Ezen az alapon arra a következtetésre jutottam, hogy ha a vizsgálati populációban az 
IGF-I átlagos hormon koncentrációjában eltérés van, és ezen az alapon az egyedek 
magasabb, illetve alacsonyabb átlagos hormonkoncentrációba sorolhatók, továbbá a 
testtömeg változás is ezt követi, akkor a növekedés sebességének ehhez a szinthez 
kellene igazodnia. Vagyis akkor ezen az alapon a populáció egyedei elkülöníthetők kell, 
hogy legyenek egy lassabb és egy intenzívebb növekedési csoportba. 
A feltevés igazolásához meghatároztam az egyedek növekedési sebességét és az átlagos 
növekedési sebességhez viszonyítva átlag alatti (1. csoport) és átlag feletti (2. csoport) 
növekedési sebességű csoportokba soroltam őket. Majd megnéztem, hogy milyen átlagos 
IGF-I koncentrációjú egyedek tartoznak a lassabb, és milyenek a gyorsabb növekedésű 
csoportba. Az így kialakult csoport kódok alapján rangkorrelációs koefficienst 
számítottam. A számított rangkorrelációs együttható rrang = 0,9996. 
Ezek alapján megállapítható, hogy az átlag alatti IGF-I koncentrációjú egyedek 
növekedési sebessége lassabb, mint az átlag feletti IGF-I koncentrációval rendelkező 
egyedeké. 
 
3.4. AZ IGF-I KONCENTRÁCIÓ ÉS A TEJTERMELÉST MEGHATÁROZÓ 

TULAJDONSÁGOK ÖSSZEFÜGGÉSE 
 
A tejtermelési tulajdonságok és a felnevelés időszaka alatti havi plazma IGF-I 
koncentráció közötti összefüggések megállapítására korreláció vizsgálatot végeztem. 
 
A 100 napos laktációs tejtermelés mennyisége és a születéskori, a 13 és 14 hónapos IGF-I 
koncentráció nagysága között negatív szignifikáns (P<0,05) összefüggést találtam. 
Ugyanakkor pozitív összefüggést (P<0,05) mutat az ivarérettség idejére jellemző IGF-I 
koncentrációval. A 305 napos laktációs tejtermelés mennyiségére a születéskori IGF-I 
koncentrációnak nincs szignifikáns hatása. Viszont a 100 napos laktációhoz hasonlóan 
ugyancsak negatív az összefüggés a 13 és 14 hónapos, továbbá az egyhónapos életkorra 
jellemző IGF-I koncentrációval (P<0,05).  
 



A 100 napos laktációs tejzsír mennyisége negatív összefüggést (P<0,05) mutat a 14 
hónapos IGF-I koncentrációval. Ugyanez igaz a 305 napos laktációs tejzsír mennyiségére 
is (P<0,05), azzal a különbséggel, hogy erre a tulajdonságra negatívan hat még az első, a 
10, a 11 és a 12 hónapos kori IGF-I koncentráció nagysága is (P<0,05). 
A 100 napos laktációs tejzsír tartalom negatív összefüggésben van a 11 hónapos IGF-I 
koncentráció nagyságával (P<0,05), ugyanez a megállapítás tehető a 305 napos laktációs 
tejzsír taralomra is (P<0,05). Ez utóbbi negatív összefüggésben van még a két hónapos 
IGF-I koncentrációval is (P<0,05).  
A 100 napos laktációs tejfehérje mennyisége pozitív összefüggést mutat az 5 hónapos 
kori IGF-I koncentráció nagyságával, de negatív a kapcsolat a 11 hónapos korra jellemző 
értékkel (P<0,05). A 305 napos laktációs tejfehérje mennyisége és az egyhónapos IGF-I 
koncentráció nagysága között viszont negatív kapcsolat van (P<0,05).  
A 100 napos laktációs tejfehérje tartalom nem függ az IGF-I koncentráció nagyságától. 
A 305 napos laktációs tejfehérje tartalom viszont pozitív összefüggésben van 14 hónapos 
kori IGF-I koncentráció nagyságával 
Az FCM nagyságával mind az egyhónapos, mind a 11, 13 és 14 hónapos IGF-I 
koncentráció negatív összefüggést mutat (P<0,05). A legnagyobb napi tejtermelés 
értékére a 12, a 13 és 14 hónapos IGF-I koncentráció nagysága hat negatívan (P<0,05).  
Az első termékenyülési életkor és a születéskori IGF-I c.c. között negatív összefüggés van 
(rxy= -0,25). Ugyancsak negatív összefüggés van a szerviz periódus hossza és a 12 
hónapos kori IGF-I c.c. között (rxy= -0,25). 
 
Tekintettel arra, hogy a felhasznált laboratóriumi módszerek ma már aránylag könnyen 
kivitelezhetőek és megfizethetőek, valamint arra a tényre, hogy az IGF-I tevékenyen részt 
vesz a szarvasmarha speciális anabolitikus anyagcsere folyamatainak szabályozásában, az 
eredmények alapján javasolható az IGF-I koncentráció genetikai markerként történő 
felhasználása, mert jelentősen rövidítheti a generáció-intervallumot, ezzel növelheti a 
szelekció hatékonyságát, és jelentős költség csökkenést eredményezhet. 
 
3.6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
3.6.1. Az IGF-I c.c. változása az életkorral 
 
 Elsőként vizsgáltam holstein-fríz üszőkben a plazma IGF-I koncentráció változását a 

felnevelés teljes időszakára. Megállapítottam, hogy a felnevelés alatti időszakot 
három IGF-I csúcs jellemzi, melyek: ➀  a születés, valamint ➁  az ivar- és ➂  a 
tenyészérettség feltételezhető idejére esnek. 

 Eredményeimet az irodalommal összevetve megállapítottam, hogy üszőkben a 
bikaborjakkal ellentétben az IGF-I c.c. felnevelés alatti maximális értéke 2-3 
hónappal később 11, illetve 12 hónapos korban jelentkezik. 

 A leírt lineáris regresszió analízissel bizonyítottam, hogy a születéskori IGF-I 
koncentráció nagyságából becsülni lehet az ivar- és tenyészérettség várható idejét. 



 Megállapítottam, hogy a felnevelés időszakára meghatározott IGF-I profil a nagy 
variancia és szórás értékek ellenére minden egyedre jellemző, továbbá a populációt 
alkotó egyedeket minősíteni lehet aszerint, hogy a felnevelés alatt az átlagosnál 
magasabb, vagy az átlagosnál alacsonyabb hormonkoncentráció jellemzi-e őket.  

 Kiszámítottam a felnevelési időszak, a születéskori, az ivar- és a tenyészérettség 
idejére jellemző átlagos IGF-I c.c. h2-értékét  

 
3.6.2. Az IGF-I c.c. és a testtömeg összefüggései 
 
 Megállapítottam, hogy amíg a születéskori IGF-I c.c. és a testtömeg összefüggése a 

teljes populációra negatív, addig az ivadékcsoportok között negatív és pozitív 
összefüggések is vannak. A negatív összefüggés a szervezet kompenzációs 
képességének bizonyítéka. 
 Az IGF-I c.c. és a növekedési sebesség kategóriák közötti rangkorrelációs 

koefficiens alapján megállapítottam, hogy az átlag alatti IGF-I c.c. egyedek 
testtömeg-gyarapodása és növekedési sebessége kisebb, mint az átlag feletti IGF-I 
c.c.-jú egyedeké. 

 
3.6.3. Az IGF-I c.c. és a tejtermelési tulajdonságok összefüggése 
 
 Negatív korrelációt találtam a születéskori IGF-I c.c. nagysága és a 100 napos 

laktációs tejtermelés mennyisége között, valamint a 13 és 14 hónapos IGF-I c.c. és a 
100 és a 305 napos laktációs tejtermelés mennyisége között. Pozitív összefüggés van 
az ivarérettség idejére jellemző IGF-I c.c. nagysága és a 100 napos tejtermelés 
mennyisége között. 
 A 14 hónapos kori IGF-I c.c. nagysága negatív összefüggést mutat mind a 100, mind 

a 305 napos laktációs tejzsír mennyiségével. 
 A 100 napos laktációs tejfehérje mennyisége az 5 hónapos kori IGF-I c.c. 

nagyságával pozitív, a 11 hónapos korival negatív összefüggést mutat. Negatív 
kapcsolat van a 305 napos laktációs tejfehérje mennyiség és az egyhónapos kori IGF-I 
c.c. között. 
 Az első termékenyülési életkor és a születéskori IGF-I c.c. között negatív 

összefüggés van. Ugyancsak negatív a kapcsolat a szerviz periódus hossza és a 12 
hónapos kori IGF-I c.c. között. 

 
 
 

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

4.1. Mivel a születéskori alacsony IGF-I c.c.-hoz korai, a magas IGF-I c.c.-hoz pedig 
késői ivarérés tartozik, így az ivarérettség idejének prognosztizálása érdekében a 
születéskori IGF-I vizsgálatát kell elvégezi. 



 
4.2. A születéskori IGF-I c.c. és a testtömeg közötti negatív összefüggés jelzi a szervezet 
kompenzációs képességét, adaptációs hajlamát. 
 
4.3. A felnevelés alatti magas IGF-I c.c. azt jelzi, hogy nagy az egyed növekedési 
intenzitása, így fiatalabb korában vemhesíthető. Az 5 és 6 hónapos életkorban végzett 
IGF-I c.c. meghatározásával előre jelezhető az optimális termékenyítés ideje. 
 
4.4. Az IGF-I – autokrin és parakrin hatása révén – meghatározza a növekedés 
sebességét, így előrejelzi a várható testtömeg gyarapodást, amit az is bizonyít, hogy az 
IGF-I c.c. ivari differenciát mutat. 
 
4.5. A 100 napos laktációs tejmennyiség előrejelzésénél a nagy születéskori IGF-I c.c. 
negatív hatásával kell számolni. 
 
4.6. A 305 napos laktációs tejmennyiség előrejelzésére a 13 és 14 hónapos életkorban 
meghatározott IGF-I c.c. kell alapul venni. 
 
4.7. Az átlag feletti IGF-I koncentrációjú csoportot átlag feletti, az átlag alatti csoportot 
pedig a teljes populációra megállapított átlagos 305 napos laktációs tejmennyiség 
jellemzi. 
 
4.8. A 305 napos laktáció alatt termelt tejzsír várható mennyiségére az egyhónapos, a 
tejzsír taralomra a két hónapos életkorra meghatározott IGF-I c.c.-ból következtetni 
lehet. 
 
4.9. A 100 napos laktációs tejfehérje mennyiségére az 5 hónapos kori IGF-I koncentráció 
nagyságából, a 305 napos laktációs tejfehérje mennyiségére pedig az egyhónapos IGF-I 
koncentráció nagyságából lehet következtetni. 
 
4.10. A 305 napos laktációs tejfehérje tartalomra a 14 hónapos kori IGF-I koncentráció 
nagyságából lehet következtetni 
 
4.11. Ahhoz, hogy az IGF-I h2-értékét eredményesen lehessen a szelekcióban alkalmazni, 
annak becslését utód-szülő regresszióval kell elvégezni. 
 
4.12. Tekintettel arra, hogy a felhasznált laboratóriumi módszerek ma már aránylag 
könnyen kivitelezhetőek és megfizethetőek, valamint arra a tényre, hogy az IGF-I 
tevékenyen részt vesz a szarvasmarha speciális anabolitikus anyagcsere folyamatainak 
szabályozásában – ami az ökonomikus tejtermelés α-ja és ω-ja – javaslom az IGF-I c.c. 
meghatározását, mint lehetséges genetikai marker, amely jelentősen megrövidítheti a 
szelekciós időt, és ezzel jelentős költség csökkenést eredményez. 
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