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1. A munka előzményei, kitűzött célok

A tejtermelés bonyolult fiziológiai háttere miatt a termelt tej
mennyiségét és összetételét számos endogén és exogén tényező
befolyásolja. Az eredményes tenyésztői munka titka mindkét
faktorcsoport optimalizálása. A kedvező genotípusú állatok
megtartására irányuló szelekció sokáig a hagyományos
tenyésztési eljárások segítségével történt. Az 1980-as években
a rekombináns DNS technológiák elterjedésével lehetővé vált,
hogy a hagyományos technológiát molekuláris genetikai
módszerekkel is kiegészítsék.

A tejtermelésre irányuló elsődleges szelekció miatt a laktáció
élettani hátterének megértése nagy fontosságú. A tőgymirigy
kifejlődése és tejelválasztó működése endokrin szabályozás
alatt áll, amelyben a szteroidok és a fehérje hormonok (pl.
növekedési hormon) fő szerepet játszanak. Az itt szereplő
fehérjehormonok elválasztási mintája genetikailag determinált.
A tejtermelés tipikusan poligénes tulajdonság. Ezért a laktációs
teljesítmény előrejelzésére olyan jelölő géneket keresnek,
melyek szoros kapcsoltságot mutatnak a tejelválasztást kódoló
génhelyekkel.

A növekedési hormon körül az elmúlt évtizedekben kialakult
viták nagyszámú kutatást eredményeztek. A hormonnak a
tejtermelés fokozása céljából való adagolása ellen sikeres
kampány indult, olyannyira, hogy Európában ma állat- és
humán egészségügyi szempontok miatt tilos exogén eredetű
szomatotropint juttatni állati szervezetbe. Ennek kissé
ellentmondóan, az Egyesült Államokban nem tiltott a
használata.

Mindezek alapján dolgozatom célja, hogy a szarvasmarha
növekedési hormon és növekedési hormon receptor gént, mint
a tejtermelés lehetséges genetikai markereit vizsgálva
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kapcsolatot keressek a tejelválasztás, tejtermelés és a hormon,
valamint a receptora, illetve az ezeket kódoló gének különböző
változatai között.

Célkitűzéseim részletesen a következők:

 A szarvasmarha növekedési hormon gén és a növekedési
hormon receptor gén ismert polimorfizmusainak
kimutatására szolgáló módszer adaptálása a hazai
körülményekre a nemzetközi szakirodalomban leírt
módszerek alapján.

 A magyar holstein-fríz törzsállomány bikanevelő
teheneinek genetikai vizsgálata a növekedési hormon
génre és a növekedési hormon receptor génre nézve. A
génváltozatok előfordulási gyakoriságának feltérképezése
a vizsgált állományban. Ezen kívül az egyes genotípusok,
és a tejtermelés és tejösszetétel közötti összefüggés
keresése.

 A növekedési hormon és receptor gének polimorfizmusai
és a szaporodásbiológiai tulajdonságok közötti
összefüggés, keresése a vizsgált mintapopulációban.
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2. Anyag és módszer

2.1. Állatok, mintavétel, a GH és a GHR genotípusok
azonosítása

A magyar holstein-fríz bikanevelő tehénpopulációt egy
reprezentatív mintasokaság (365 tehén) képviseli. Az állatok
országszerte 6 holstein-fríz (HF) tenyészetből származnak. Az
állatoktól állatorvosi segítséggel vért vettem, majd a
fehérvérsejtekből megtörtént a DNS izolálása.
A vérvételt követően termelési és szaporodásbiológiai adataikat
is rögzítettük. Az adatok 4 egymást követő laktációt és minden
évben 4 ellési évszakot ölelnek fel.
Ezek után PCR technika segítségével felszaporítottuk a
vizsgálni kívánt két DNS szakaszt.
A PCR módszer során használt primerek (Lucy és mtsai.,
1991) a szarvasmarha növekedési hormon gén egy 427 bp
hosszúságú szakaszát fogták közre, amely a 4. exonból 55
bázispárt, a 4. intront, valamint az 5. exonból 99 bázispárt
tartalmazott. A növekedési hormon receptor gén primerei 286
bázispár hosszúságú terméket hoztak létre, amely magában
foglalta a mutációt tartalmazó 10. exont (GE és mtsai, 2000).

A felszaporított termékek hasítását, vagyis a polimorf hely
azonosítását, mindkét lókusz esetében AluI restrikciós
endonukleázzal végeztem. A hasított DNS fragmentumokat
4%-os metafor agaróz gélen, 5, majd 10 V/cm áramerősséggel
választottam el egymástól, végül UV fény segítségével tettem
láthatóvá és értékeltem.
Ezután mind a növekedési hormon, mind a növekedési hormon
receptor gén esetében meghatároztam az egyes haplotípusok
megoszlását a vizsgált bikanevelő tehén populációban.
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2.2. Adatbáziskezelés és statisztikai vizsgálatok

A vizsgált polimorfizmusok feltételezett – többek között a
laktációs teljesítményt növelő - hatásainak elemezéséhez az
állatok laktációs adatait és néhány szaporodásbiológiai mutatót
használtam fel.

A laktációs adatbázis a tejelő napok számát, a törzskönyvi
perzisztencia mutatószámát, a befejések átlag tejhozamát (kg),
maximális tejhozamát (kg), a laktációs (305 napos) tejhozamot
(kg), a laktációs (305 napos) tejzsír (kg és %), valamint a
laktációs (305 napos) tejfehérje (kg és %), adatait foglalta
magában. Ezek a teljesítményadatok 10 egymást követő
laktációs periódusban kerültek rögzítésre. A statisztikai analízis
során azonban mindössze a tehenek első négy laktációját
vettem figyelembe.

A szaporodásbiológiai adatbázis a következő adatmezőket
tartalmazta: első elléskori életkor (nap), két ellés közötti idő
(nap), ellések száma, szárazonállás ideje (nap).

Összegezve az adatbázis összesen 365 genotipizált bikanevelő
tehén 721 laktációs és szaporodásbiológiai eredményét
tartalmazza.

A genotipizálást követően mindkét lókusz esetében
megvizsgáltam, hogy a mintapopuláció populációgenetikai
szempontból egyensúlyi helyzetben van-e. A kapott és a
várható allélgyakorisági értékek felhasználásával a Hardy-
Weinberg egyenlet alapján számoltam.

A vizsgált lókuszok (GH-AluI és GHR-AluI), valamint a
termelési és reprodukciós adatok közötti feltételezett kapcsolat
statisztikai bizonyítására a többváltozós varianciaanalízis,
valamint a becsült marginális átlag módszerét alkalmaztam. A
statisztikai elemzéseket SPSS 11.0 for Windows szoftver
segítségével végeztem.
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Az általános lineáris modell (GLM) analízis a növekedési
hormon AluI lókusz esetében a következő képlet alapján
történt:

yijklm = μ + GHi+ ellések számaj+ GHi * ellések számaj + évk+
évszakl+ tenyészetm+ eijklm

A növekedési hormon receptor AluI lókusz esetében a képlet a
következőképpen változott:

yijklm = μ + GHRi+ ellések számaj+ GHRi * ellések számaj +
évk+ évszakl+ tenyészetm+ eijklm

Az egyes allélok, illetve genotípusok dominancia és additív
hatás hatását is kiszámítottam.

Végül, a fent említett statisztikai mutatószámok szignifikancia
szintjének kiszámításánál a legkisebb négyzetes különbségek
módszerét használtam (Fisher–féle LSD teszt).
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3. Eredmények

Az amplifikált 427 bp hosszúságú (GH gén egy része),
valamint a 286 bp hosszúságú (GHR gén, 10. exon) DNS
szakasz AluI endonuklázzal való hasítása eredményeképpen
mindkét esetben 3-3 különböző mintázatot sikerült
megkülönböztetnem (GH gén: LL, LV, VV; GHR gén: AA,
AG, GG).

A vizsgált populációban a következő allélgyakorisági értékeket
találtam: L: 93%, V: 7 %; A: 88%, G: 12 %. A genotípusok
megoszlása a következő volt: LL: 87,05%; LV: 12,40% és VV:
0,55%; AA: 77,8%; AG: 20,6% és GG: 1,6% .

A populációgenetikai vizsgálatoknál mindkét lókusz esetében a
vizsgált hipotézis, vagyis hogy a mintapopulációban Hardy-
Weinberg egyensúlyt feltételeztünk, beigazolódott (Χ2-próba).

Ezután összefüggéseket kerestem a két lókusz, valamint a
tejtermelés és néhány szaporodásbiológiai mutató között.

3.1. GH gén AluI polimorfizmus

A többváltozós varianciaanalízis segítségével megállapítható
volt, hogy a GH AluI lókusza a vizsgált szaporodásbiológiai
mutatókat szignifikánsan (p<0,05) befolyásolta (első elléskori
életkor, két ellés közötti idő).

A termelési tulajdonságok (tejelő napok száma, szárazonállási
idő, befejt tej átlaga és maximális értéke, perzisztencia, 305
napos tejhozam, tejzsírhozam és –százalék, tejfehérjehozam és
–százalék) együttes értékelésénél kiderült, hogy a GH gén
változatai p<0,05 szinten szignifikáns módon hatottak a
tejtermelési teljesítményre.
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A tejtermelési mutatók genotípusonkénti összehasonlításánál
kitűnt, hogy a tejelő napok számában, a szárazonállás idejében
és a befejt tej mennyiségében is szignifikáns (p<0,05) eltérés
volt a GH genotípusok között. A tejtermeléssel töltött napok
esetében a VV genotípusú állatok a többi genotípushoz
hasonlítva magasabb értékkel rendelkeztek. Itt azonban
figyelembe kell venni a VV alacsony előfordulását. A
szárazonállási idő és a havi befejések maximális és átlagos
értékei esetében az LV tehenek szignifikánsan magasabb
értéket produkáltak, mint LL genotípusú társaik. A befejt tej
magasabb szintje és a V allél jelenléte között úgy tűnik
összefüggés mutatható ki.

A 305 napos laktációs termelés mutatói közül a tejhozam, a
tejfehérje- és a tejzsír százalék esetében volt szignifikáns
(p<0,05) különbség a GH genotípuscsoportok teljesítménye
között. A 305 napos tejhozamnál az LV egyedek
szignifikánsan jobban teljesítettek, mint LL genotípusú társaik.
Figyelmen kívül hagyva a VV egyedek statisztikailag nem
megbízható átlagát, ez az eredmény arra enged következtetni,
hogy a V allél jelenléte ismét csak pozitívan befolyásolja a
termelt tej mennyiségét. Az LL állatok 305 napos tejzsír- és
tejfehérje százalék eredményei szignifikánsan magasabbak
voltak az LV genotípus esetében tapasztalt értékeknél. A
szakirodalomban közölt vizsgálatok és saját eredményeim is
igazolni látszanak azt, hogy az L allél jelenléte és a magasabb
beltartalmi értékek között szoros összefüggés van.

A dominancia vizsgálatok kimutatták, hogy a 305 napos
tejhozam esetében a heterozigóta genotípus javító hatása 514
kg tej volt. Az LL genotípus 0,08%-kal emelte a 305 napos
tejzsír százalék és 0,13 százalékkal a 305 napos tejfehérje
százalék értékét. A különbségek p<0,05 szinten
szignifikánsnak bizonyultak.
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3.2. GHR gén AluI polimorfizmus:

A többváltozós varianciaanalízis alapján megállapítható volt,
hogy a GHR AluI lókusz csak tendenciaszinten hat a vizsgált
szaporodásbiológiai mutatókra (első elléskori életkor, két ellés
közötti idő).

A szaporodásbiológiai mutatók legkisebb négyzetes átlagait a
genotípusok között összehasonlítva megállapítottam, hogy a
két ellés közötti idő átlagai között mutatkozott szignifikáns
(p<0,05) eltérés. A GG tehenek két ellés közötti ideje hosszabb
volt, mint AA és AG genotípusú társaiké.

A termelési tulajdonságok (tejelő napok száma, szárazonállási
idő, befejt tej átlaga és maximális értéke, perzisztencia, 305
napos tejhozam, 305 napos tejzsírhozam és –százalék, 305
napos tejfehérjehozam és –százalék) együttes értékelésénél
kiderült, hogy a növekedési hormon receptor genotípusainak
önmagukban nem volt szignifikáns hatása. Ellenben a GHR
genotípus és a laktációs sorszám interakciója p<0,05 szinten
befolyásolta a tejtermelést.

A 305 napos laktációs termelési mutatók genotípusonkénti
összehasonlításánál kitűnt, hogy a tejhozam, a tejzsír- és a
tejfehérje százalék esetében volt szignifikáns (p<0,05)
különbség a GHR genotípuscsoportok teljesítménye között. A
305 napos tejhozamnál a GG egyedek szignifikánsan jobban
teljesítettek, mint AA és AG genotípusú társaik. Ez az
eredmény arra enged következtetni, hogy a G allél jelenléte
pozitívan befolyásolja a termelt tej mennyiségét. Ez a hatás
leginkább a két G allélt tartalmazó homozigóta genotípusnál
érvényesül. A 305 napos laktációs tejzsír és tejfehérje százalék
esetében szintén szignifikáns különbség mutatkozott a GG,
valamint az AA és az AG genotípus között, itt azonban a GG
tehenek szerepeltek a legalacsonyabb értékkel.
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A homozigóták közötti additív hatást megvizsgálva, kiderült,
hogy a 305 napos tejhozam esetében a GG genotípus javító
hatása 167 kg tej volt. Az AA genotípus 0,13%-kal emelte a
305 napos tejzsír % és 0,09 százalékkal a 305 napos tejfehérje
% értékét a GG genotípussal összevetve. A dominancia
vizsgálat eredménye valamivel alacsonyabb értékekkel
szerepelve szintén megmutatta a GG genotípus javító hatását a
heterozigótákkal szemben. A különbségek p<0,05 szinten
szignifikánsnak bizonyultak.

Mind a GH és a GHR lókusz génváltozatai között párhuzamos
tendencia figyelhető meg a laktációs tejtermelés
vonatkozásában. Mind a két esetben ugyanis a ritkábban
előforduló allélok (GH esetében a V; GHR-nél a G allél)
jelenléte növelni látszik a 305 napos tejhozamot, de jelenlétük
ugyanakkor alacsonyabb tejzsír- és tejfehérje százalék
értékekkel jár együtt.
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4. Új tudományos eredmények

1. Sikeresen módosítottam a növekedési hormon és a
növekedési hormon receptor gén AluI
polimorfizmusának vizsgálati módszerét, az
irodalomban közölt PCR-RFLP kondíciók alapján.

2. Hazánkban először meghatároztam a hazai holstein-fríz
bikanevelő tehén populáció növekedési hormon és
növekedési hormon receptor gén AluI lókuszainak
allélgyakorisági és genotípus eloszlási értékeit egy
reprezentatív minta segítségével.

3. Összefüggést állapítottam meg a növekedési hormon
gén AluI genotípusai és a tejtermelési mutatók között. A
szárazonállási idő és a havi befejések maximális és
átlagos értékei esetében az LV tehenek szignifikánsan
magasabb értéket mutattak, mint LL genotípusú társaik.
A befejt tej magasabb szintje és a V allél jelenléte
között úgy tűnik összefüggés fedezhető fel.

4. A 305 napos laktációs termelés eredményeiben is
szignifikáns eltéréseket mutattam ki a GH-AluI
genotípusok között. A 305 napos tejhozamnál az LV
egyedek szignifikánsan jobban teljesítettek, mint LL
társaik. Figyelmen kívül hagyva a VV egyedek
statisztikailag nem megbízható átlagát, ez az eredmény
arra enged következtetni, hogy a V allél jelenléte
pozitívan befolyásolja a termelt tej mennyiségét.

5. Szignifikáns különbség nem volt megállapítható a
növekedési hormon gén AluI genotípuscsoportjai között
a vizsgált szaporodásbiológiai mutatók  tekintetében.
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6. Szignifikáns különbséget sikerült kimutatni a
növekedési hormon receptor gén AluI genotípusai,
valamint a laktációs tejhozam, tejzsír- és tejfehérje
százalék között. A 305 napos tejhozamnál a GG
egyedek szignifikánsan jobban teljesítettek, mint AA és
AG genotípusú társaik. Ez az eredmény arra enged
következtetni, hogy a G allél jelenléte pozitívan
befolyásolja a termelt tej mennyiségét. Ez a hatás
leginkább a két G allélt tartalmazó homozigóta
genotípusnál érvényesül. A 305 napos laktációs tejzsír
és tejfehérje százalék esetében szintén szignifikáns
különbség mutatkozott a GG, valamint az AA és az AG
genotípus között, itt azonban a GG tehenek szerepeltek
a legalacsonyabb értékkel.

7. A szaporodásbiológiai mutatók legkisebb négyzetes
átlagait a genotípusok között összehasonlítva
megállapítottam, hogy a GG tehenek két ellés közötti
ideje szignifikánsan hosszabb volt, mint AA és AG
genotípusú társaiké.



14

5. Következtetések és javaslatok

A vizsgált holstein-fríz bikanevelő populációban mindkét
lókusz esetében meglehetősen alacsony volt a V és a G allélok
előfordulási aránya (V allél: 7 %; G allél: 12 %). Ez megerősíti
a szakirodalmi adatokat, és egyben jelzi is, hogy a holstein-fríz
fajta esetében a tenyésztési cél, illetve a gazdaságilag kívánatos
tulajdonságok kifejlesztése az L, illetve az A allél
elterjedésének kedveztek.

Mind a növekedési hormon gén, mind a növekedési hormon
receptor gén allélfrekvencia értékeinek kiszámításánál kiderült,
hogy a vizsgált nullhipotézis, vagyis hogy a mintapopuláció
Hardy-Weinberg egyensúlyban van, beigazolódott. A két
lókuszra vonatkozó szelekciós nyomás tehát nem kimutatható
mértékű. Az egyensúly azonban arra is utalhat, hogy a vizsgált
mintapopuláció reprezentatív, jól jellemzi a hazai holstein-fríz
bikanevelő tehén állományt és az állatok a magyar bikanevelő
populáció döntő hányadát képviselik.

Ugyancsak mindkét vizsgált lókusz esetében szignifikáns
összefüggés mutatkozott az adott gén változatai és a 305 napos
tejhozam, a tejfehérje- és a tejzsír százalék között. A két lókusz
génváltozatai között ráadásul párhuzamos tendencia volt
megfigyelhető a laktációs tejtermelés vonatkozásában.

A növekedési hormon gén esetében a V, a növekedési hormon
receptor gén esetében pedig a G allél (mindkét esetben a kis
százalékban előforduló allél) jelenléte valószínűleg pozitívan
befolyásolja a termelt tej mennyiségét. A GHR gén esetében ez
a hatás leginkább a két G allélt tartalmazó homozigóta
genotípusnál érvényesült.

A szakirodalomban közölt vizsgálatok és saját eredményeim és
igazolni látszanak azt, hogy az L allél jelenléte és a magasabb
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beltartalmi értékek (305 napos tejzsír- és tejfehérje %) között
szoros összefüggés van. Ez a kapcsolat létezik a GHR gén
esetében is, ahol az A allél jelenléte utal kedvezőbb tejzsír- és
tejfehérje százalékra.

A végkövetkeztetések levonásához azonban további
vizsgálatok szükségesek ezen a téren, a hazai holstein-fríz
tejtermelő állomány nagyobb arányú bevonásával. A ritkán
előforduló genotípusok alacsony száma miatt is érdemes
emelni a vizsgálati mintaszámot.

A jelen dolgozat eredményei alapján javasolható, hogy az
egyre több tulajdonságra kiterjedő és mind több faktort
tartalmazó tenyésztési indexekbe (lásd HGI) a növekedési
hormon és a növekedési hormon receptor genotípus, mint a
tejtermelés markerei, esetleg beépítésre kerüljenek.
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