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1. A munka előzményei, a kitűzött célok.

A gazdasági állatok tenyésztésében napjainkban egyre
nagyobb szerepet játszanak a modern zootechnikai,
biotechnikai eljárások, amelyek nélkül ma már
elképzelhetetlen lenne a gazdaságos, sikeres termelés. Az
eljárások sikerének alapvető feltétele az ivari működés
hátterének beható ismerete (a szaporodási folyamatok élettani,
endokrinológiai elemzése).

A mangalica az egyetlen tiszta vérben fennmaradt őshonos
sertésfajtánk, amely több mint száz éven keresztül a
legtipikusabb fajta volt a magyar sertéstenyésztésben. A
korabeli szakemberek következetes tenyésztői munkával
genetikailag rendkívül stabil, a szélsőséges környezeti
hatásokkal szemben igen ellenálló fajtát alakítottak ki.
Azonban az 1950-es évektől a nagyüzemi méretekre alapozott
iparszerű sertéstartás és az ilyen tartásmódra alkalmas fajták
terjedtek el hazánkban. A mangalica nem vehette fel a
versenyt a modern fajták termelési eredményeivel. A
tenyészállatok létszáma folyamatosan csökkent, az 1990-es
évek közepére a szőke, vörös és fecskehasú színváltozatból
nyilvántartott kocák létszáma összesen alig tett ki kétszázat.
Szerencsére a megváltozott tenyésztéspolitika, illetve a
növekvő nemzetközi és hazai érdeklődés az őshonos fajták és
a belőlük készült termékek iránt kedvezően befolyásolta a
populáció létszámának alakulását, hozzájárulva ezzel a fajta
megmentéséhez a kipusztulástól. A szaporító tevékenység
során azonban kiderült, hogy az egyértelmű vagy gyanítható
különbségek ellenére korántsem állnak rendelkezésre azok a
korszerű eszközökkel megszerzett szaporodás-élettani és
biotechnikai ismeretek, mint az intenzív fajtáknál, és amelyek
a fajta hatékonyabb szaporítását segítenék.



Mindezek alapján vizsgálataim célja:

• A mangalica (M) ciklikus nemi működése során az
intrafollikuláris petesejtfejlődés, -érés összehasonlító
vizsgálata lapály (L) fajtával.
• A nemi hormonok koncentráció változásának

összehasonlító analízise a ciklus folyamán mangalica és
lapály fajtában.
• Morfometriai adatok leírása a mangalica fajta nemi

készülékéről ciklusban lévő, illetve vemhes állatoknál

Remélhető, hogy a kapott eredmények új ismeretekkel
gyarapítják a sertés szaporodás-biológiájára vonatkozó
tudásunkat, amelyek a későbbiekben egyrészt a gyakorlati
szaporító munka, másrészt az in vitro kutatások fejlesztéséhez
járulnak hozzá, továbbá hatékony segítséget nyújtanak a
nemzeti- és fokozódó piaci-értéket képviselő mangalica fajta
sikeres szaporításához.



2. Anyag és módszer

2.1. A tüszőfejlődés és a preovulációs petesejtérés
összehasonlító vizsgálata mangalica és lapály kocasüldőkben
az ivari ciklus 20. napján

18 szőke és fecskehasú mangalica és 19 lapály
puberális kocasüldőt vontunk kísérletbe. Az állatok ivari
ciklusát szinkronizáltuk, majd közvetlenül a várható  ovuláció
előtt endoszkópos tüszőpunkciót végeztünk (ovum pick-up)
Brüssow és Rátky (1994) leírása szerint.
A frissen kinyert kumulusz- petesejt komplexek (COC)
morfológiáját sztereómikroszkóppal határoztuk meg. A
következő osztályokba soroltuk a petesejteket: kompakt,
enyhén expandált, expandált COC, petesejtek corona radiatá-
val, csupasz petesejtek (Torner et al., 1998).

A petesejtek morfológiai vizsgálata után a nukleáris
konfigurációt értékeltük orceines festést követően. A
petesejtek a következőképpen csoportosítottuk: 1) éretlen
állapot; 2) újrainduló meiózis; 3) érett állapot vagy 4)
degenerált. Az adatok elemzését Khi-négyzet teszttel
végeztük.

2.2. A luteinizáló hormon (LH), 17β-ösztradiol (E2) és
progeszteron (P4) szekréció változása a peri és posztovulációs
időszakban mangalica és lapály sertésekben

A kísérletbe 6 puberális mangalica és 4 német lapály
kocasüldőt állítottunk be. A süldők ivari ciklusát
szinkronizáltuk. Három nappal az utolsó Regumate® etetés
előtt műtéti úton tartós véna katétert ültettünk be az állatok v.
jugularis-ába Rodriguez és Kunavongkrit (1983) által közölt
módon.



A katéteren keresztül naponta háromszor (08:00;
12:00; 16:00) vérmintát gyűjtöttünk, illetve a GnRH injekciót
követően 16 órán keresztül kétóránként mintát vettünk. A
petefészkeken növekvő sárgatestek számát endoszkópos
módszerrel (Rátky et al., 1998) ellenőriztük az utolsó
Regumate® etetést követő 14. napon.

A mintákból ECLIA (LH) és RIA (progeszteron, 17β-
ösztradiol) módszerrel mértük a hormon koncentrációkat.

Az adatokat egytényezős varianciaanalízissel és Tukey
teszttel vizsgáltuk.

2.3. A nemi készülék morfometriai leírása ciklusban lévő és
vemhes mangalica kocákban; adatok a korai embrionális
fejlődésről

A kísérlet két részfeladatból állt, az első részben 66
vágóhídon levágott mangalica kocasüldő nemi apparátusát
vizsgáltuk meg. Meghatároztuk a petefészek képletek számát,
lemértük a petefészkek tömegét és átmérőjét, illetve a
petevezetők és a méh súlyát és hosszát. A petefészek képletek
bírálatát Schnurrbusch et al. (1981) leírása alapján végeztük.

A második vizsgálatba 22 puberális mangalica és 34
német lapály kocasüldőt vontunk be. A süldőket ivarzás
szinkronizálást követően kétszer termékenyítettük. A
vemhesség 1. , 12. és 24. napján laparotómiás műtéttel
távolítottuk el a nemi készülékeket. A petefészkeket
leválasztottuk a nemi traktusról, a petefészek képletek számát,
a petefészkek súlyát és átmérőjét feljegyeztük. Felvettük a
petevezetők és méh hossz- és súly adatait. A 24 napos vehem
esetén a méhszarvakat felvágtuk, a magzatok számát
feljegyeztük.

Az adatok statisztikai feldolgozását Windows SAS System
8.02-vel (SAS Institute, 1999) végeztük. Mindkét vizsgálatnál



variancia analízist (ANOVA) végeztünk a SAS/STAT
software GLM eljárással.

3. Eredmények

3.1. A tüszőfejlődés és a preovulációs petesejtérés
összehasonlító vizsgálata mangalica és lapály kocasüldőkben
az ivari ciklus 20. napján

A mangalica és lapály fajta között szignifikáns
(p<0,05) különbséget tapasztaltunk a tüszők számában:
átlagosan 6,8±1,4 perovulációs tüszőt jegyeztünk fel a
mangalica kocasüldőknél és 19,6±6,6-ot lapálynál. Összesen
298 tüszőt aspiráltunk a kísérlet folyamán, amelyekből 183
COC-ot nyertünk ki. A lapály süldőknél magasabb kinyerési
arányt értünk el.

Mangalicánál magasabb százalékban fordult elő
kompakt kumulusszal rendelkező petesejt, mint a lapály
süldőkben (p<0,05). A kinyert petesejtek nagy részét mindkét
fajtánál már fellazult kumulusz (62 és 78%, p<0,05)
jellemezte. 6-7 %-ban előfordult mindkét fajtában kumulusz
sejtekkel nem rendelkező csupasz petesejt is. A sejtek
citológiai vizsgálata is hasonló képet mutatott a mangalica és
lapály süldőkben. A lapály fajtában magasabb arányban
(p<0,05) találtunk érett kromatin állománnyal (telofázis1-
metafázis 2) rendelkező petesejteket, tehát kisebb hányadban
voltak fellelhetők éretlen és a meiózis folyamatában újrainduló
petesejtek.

3.2. A luteinizáló hormon, 17β-ösztradiol és progeszteron
szekréció változása a peri- és posztovulációs időszakban
mangalica és lapály sertésekben



Mindkét fajtánál tipikus görbét írt le az LH és szteroid
koncentráció. A preovulációs E2 csúcs mangalicánál (M) 2,
míg lapálynál (L) 4 nappal az utolsó Regumate® etetés után
jelentkezett. Az E2 csúcskoncentrációjában szignifikáns
eltérés mutatható ki a fajták közt (M 46,5±5,7; L 26,0±6,8
pg/ml; p<0,05). Az LH mindkét fajtában 6 órával a GnRH
applikálását követően érte el maximumát (M 110,5±4,1; L
6,5±2,5 ng/ml).

A P4 szintje a Regumate etetés befejezése után 6 nappal
elkezdett emelkedni, 0,6±0,3, és 0,7±0,4 ng/ml-ről 14,0±2,4 és
11,3±2,1 ng/ml maximális értékekig. Az átlagos P4
koncentráció magasabb volt a mangalicában a 10-15. napok
között, mint a lapály süldőkben (12,9±2,6, illetve
9,3±2,2ng/ml, p<0,05). A sárgatestek száma szignifikánsan
alacsonyabb volt a mangalicákban (10,3+1,5, és 17,8±5,0;
p<0,05).

3.3. A nemi készülék morfometriai leírása ciklusban lévő és
vemhes mangalica kocákban; adatok a korai embrionális
fejlődésről

A kísérlet első részében a süldők 88%-ánal (58) jegyeztünk fel
fehér testeket. Ezeknél az egyedeknél a korábbi ovulációs ráta
11,7±3,5 tehető, míg a megfigyelés idején 10,6±3,1 volt. Az
először ivarzó állatok ovulációs rátája 11,1±2,5 volt. A
sárgatestek száma és a petefészek súlya között szignifikáns
korreláció mutatható ki (r=0,35).

A petevezetők hossz-, súly-, valamint a méhszarvak
hosszméretében nem találtunk különbséget az először ivarzó
és ciklizáló kocasüldők között. A méhszarvak súlya viszont
minden esetben nehezebb volt az először ivarzó állatoknál
(p=0,09 és p<0,05; a bal és jobb méhszarvra vonatkozóan). A
méh súlya korrelált a méhszarv hosszával (r = 0,24).



Nem mutatható ki fajta x vemhességi nap interakció az
ovulációs rátára vonatkozóan a kocasüldőknél. A petefészek
súlyát tekintve kimutatható az interakció; a korai vemhesség
során a 1. és 12. napok között növekedett a petefészek súlya
(p<0,01), emellett különbség adódott a fajták között is a 12.
napon (p<0,05).

A petevezető átlagos hossza 29,1±0,8 cm a lapály és
23,0±1,2 cm a mangalica kocasüldőkben (p<0,01).  Lapály
kocasüldőkben az 1. vemhességi napon szignifikánsan
nagyobb súlyú petevezetőket mértünk, mint a 12. és 24.
napokon (8,8±0,8; 4,5±0,5 és 4,3±1,4 g, p<0,05). A
mangalicáknál nem figyeltünk meg hasonló eltéréseket
(5,8±0,9; 3,5±0,9 g).

A méh folyamatosan növekedett az 1-24 napok között a lapály
kocasüldőkben, viszont a mangalicákban stagnált. A méh
súlya is korábban kezdett gyarapodni a lapály fajtában (1-12.
nap), mint a mangalicában (12-24. nap).

4. Új tudományos eredmények

Az elvégzett vizsgálataim alapján a következő új tudományos
eredményeket kaptam:

1) Vágóhídi vizsgálatok alapján meghatároztuk a
mangalica fajta ovariális, tubális és uterinális méreteit.

2) Összesen 110 nőivarú mangalica sertésről gyűjtöttünk
adatokat a vizsgálatok során. Spontán ivarzó
mangalica kocákban az átlagos ovulációs ráta (n=66)
10,6±3,1 és 11,7±3 volt. Ivarzás szinkronizált
állatoknál a levált petesejtek aránya a fiziológiás érték
alattitól 6,8±1,4 egészen a fajtánál szuperovulációs
eredménynek számító 17,2±1,2 ovulációig terjedt, ami
jelzi a mangalica lapálytól eltérő válaszkészségét a
hormonkezelésekre.



3)  Szinkronizált egyedeknél a preovulációs stádiumban
kinyert kumulusz-petesejt–komplexek mind
morfológiájukban, mind pedig a sejtmaganyaguk
érettségi fokában különböznek a lapálytól. A
kumulusz sejtek expanziójának késése, és a petesejtek
kromatin szerkezetének éretlensége egyaránt
befolyásolja a mangalica alacsonyabb reprodukciós
képességét.

4) Szignifikáns különbség nem állapítható meg a
mangalica és lapály fajták hormonszekréciójában a
nemi ciklus folyamán. A mangalica progeszteron
szintje viszont a kisebb számú sárgatest jelenléte
ellenére magasabb volt, ennek a magyarázatához
további vizsgálatok szükségesek.

5) A korai vemhesség 3 időpontját vizsgálva
megállapítottam, hogy a mangalica méhének befogadó
képessége (kapacitása) alulmarad a modern
fajtákénak, ezzel negatívan befolyásolva szaporaságát.

5. Következtetések és javaslatok

 A mangalica kocasüldőkben tapasztalt csökkent
preovulációs tüszőfejlődés és elhúzódó petesejtérés szerepet
játszhat a fajta szerényebb reprodukciós képességének
alakulásában. Az időben elnyúló petesejtérés befolyásolhatja a
fertilizációt, erre figyelemmel kell lenni a termékenyítésekkor.

Újabb vizsgálatokat kell végezni az intrafollikuláris
hormon miliő és a petesejtérés kapcsolatának felderítése
céljából is.

A 2. kísérlet eredményei nem támasztják alá azt a
hipotézist, hogy eltérő hormonális változásai okoznák a
mangalica csekélyebb reproduktív képességét.

További vizsgálatokra van szükség annak tisztázására,
hogy a kapott szteroid hormon értékek a fajtára jellemzőek



(eltérő mértékű hormonszintézis, enzimaktivitás, szteroid turn-
over), vagy csak az alacsony egyedszámnak tulajdoníthatók.

A mangalica kocasüldők 11-12 hónapos korukra
ivaréretté válnak.  Bár az átlagos ovulációs ráta 10-14 –re
tehető, a petefészkeknek megvan a biológiai képessége, hogy
nagyobb számú tüsző fejlődjön rajtuk (szuperovuláltatás,
embrió donáció).

A 3. kísérlet eredményei szerint a fajta csekélyebb
reprodukciós képességét a késlekedő ovariális, illetve
follikuláris fejlődésen túl a méh kisebb befogadóképessége
(kapacitása) befolyásolhatja a vemhesség korai szakaszában. A
következtetésekhez azonban újabb vizsgálatok szükségesek a
korai embrionális és fetális fejlődést illetően a mangalica
fajtában.

Mindezen eredményeket figyelembe véve kell
megtalálni a fajta igényei és az üzleti célok diktálta termelés
közötti egyensúlyt úgy, hogy ezáltal az értékes
tulajdonságokat megtartva a szaporasági mutatók
javulhassanak.
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