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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 
 

 
A lúd a gyenge szaporaságú baromfifajok közé tartozik. A keltethetőség, amely az egyik 

legfontosabb tulajdonság a baromfitenyésztésben, 60% körül alakul lúdban, míg ugyanez 
házityúk esetében 80-90%. A keltethetőség rendkívül komplex értékmérő tulajdonság, mert 
nagyon sok tényező befolyásolja, így a genetikai háttér, a rokontenyésztés, illetve keresztezés, a 
tenyészállatok kora és termelésben eltöltött ideje, a tojások minőségi jellemzői (tömeg, alak, 
héjszilárdság, szennyezettség, stb.), éghajlati tényezők, évszak, a tojásgyűjtés gyakorisága, a 
tojástárolás időtartama és körülményei, a keltetési technológia, a tenyészállatok takarmányozása, 
egészségi állapota (Bogenfürst 1992). A lúdfaj szaporasága a termékenységhez hasonló 
jelentőségű. Örökölhetőségi értéke kicsi, h2 = 0,10-0,2, ennek ellenére a szelekció folyamán nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. A keltethetőséget befolyásoló számtalan tényező közül 
vizsgálataim a keltetés során, az inkubáció első öt napján bekövetkező korai embrionális 
elhalások genetikai hátterének tanulmányozására irányultak. Ugyanis az előírásoknak megfelelő 
tartási és keltetési technológia betartása mellett egy állományon belül fellépő embrionális elhalás 
genetikai hátterének vizsgálata indokolt.  

A keltetés első hat napján bekövetkező korai embrionális elhalás gyakran genetikai 
rendellenességekre vezethető vissza, mint az autoszómális, vagy ivarhoz kötött recesszív letális 
gének jelenléte, az abnormális meiózisokból származó kromoszóma-rendellenességek vagy a 
korai osztódáskor bekövetkező hibák (Somes és Smyth 1967, Zartman és Smith 1975, Savage et 
al. 1988, Savage et al. 1992). Az embrionális, vagy kromoszómális rendellenességek 
kialakulására való hajlam öröklődhet (Zartman és Smith 1975, Telloni et al. 1976, Blazak és 
Fechheimer 1979), az állományban felhalmozódhat (Hidas et al. 1996, Liptói és Hidas 1998). 
Beaumont et al. (1997) úgy találták, hogy a korai embrionális mortalitás örökölhetősége 
magasabb, mint a későbbi fázisban bekövetkező elhalásoké.  

A pedigré keltetés során minden embrió szülője ismert. Ezeknek az embrióknak a 
tanulmányozása alapján kiválaszthatók azok a gunarak és tojók, amelyek nagyobb arányban 
hoznak létre embrionális és/vagy kromoszómális rendellenességeket (Szalay 1989). Ezek a 
szülők általában normál feno- és genotípusúak. 

Munkám célja az volt, hogy megvizsgáljam az inkubáció ötödik napjáig bekövetkező 
embrionális és kromoszómális rendellenességek előfordulását és variabilitását három 
lúdvonalban. Megkíséreljem kiválogatni azokat a tojókat és gunarakat, amelyek feltételezhetően 
felelősek ezen tulajdonságok felhalmozódásáért, valamint tanulmányozzam a kiválasztott állatok 
szerepét a különféle típusú rendellenességek kialakításában és öröklődésében. Finomítsam, és 
fotókkal dokumentáljam a korai embrionális rendellenességek fenotípus-kategóriáit. 

Vizsgálataim során szükségessé vált a megtojás előtti, még a tojócsőben történő 
embrionális elhalások kimutatási módszerének fejlesztése. Ezeknek a nagyon korai elhalásoknak 
rendkívül nehéz a meghatározásuk. Sztereomikroszkóp használatával az esetek egy részében 
kimutathatóak, de megbízhatóbb eljárás kívánatos. 

A citogenetikai és embriológiai vizsgálati módszerek alkalmazása és az embriók 
vizsgálata, valamint az embrionális elhalás és kromoszómális rendellenességek öröklődésének 
ismerete ígéretes lehet a lúdfaj szaporasági mutatóinak javításában, mivel nagyon kevés adattal 
rendelkezünk ebben a vonatkozásban. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

 
Vizsgálataimban három lúdfajta szerepelt. A szürke landesi (7-es vonal), több landesi 

vonalból kialakított szintetikus fajta, amelyet szaporaságra és májhasznosításra szelektáltak. A 
fehér lengyel (4-es vonal) húshasznosítású fajta, valamint a fehér lengyel (4-es vonal) és szürke 
landesi (7-es vonal) keresztezésével kialakított 9-es vonal, amely májhasznosítású. A 
kísérleteimet Artiguèresben (INRA - Station Expérimentale des Palmipèdes à Foie Gras, 
Benquet, Franciaország) végeztem. 

Az első kísérletben a 4-es vonalban öt tojó és egy gúnár, a 7-es és 9-es vonalban négy tojó 
és egy gúnár került fülkénként elhelyezésre, kültérben, természetes fényben. A tojásokat 
csapófészkes módszerrel gyűjtöttem, jelöltem rajtuk a vonal, a fülke, valamint a tojó azonosítóját. 
A mintákat a tojóciklus elején (februárban), a közepén (áprilisban) és a végén (júniusban) 
gyűjtöttem. Az inkubáció 5. napján történt lámpázás után azokat a tojásokat nyitottam fel, 
amelyekben nem látszott normális embrionális fejlődés. Azokat a tojókat, amelyek nem 
produkáltak egyetlen termékeny tojást sem, kizártam az analízisből, így a 4-es vonalban 70, a 7-
esben 119, a 9-esben 89 tojót értékeltem (összes inkubált tojásaik száma rendre 964, 2578 és 
2047 volt). Kiválasztottam azokat az állatokat, amelyek a populációs átlagtól magasabb arányban 
mutatták az embrionális elhalást (12% fölött), hogy a következő évben teszteljem az 
ismétlődhetőségét és az örökölhetőségét a vizsgált tulajdonságoknak. A továbbiakban ezeket az 
egyedeket hordozónak feltételeztem és cP rövidítéssel jelöltem. 

A második kísérletben különféle párosításokat alakítottam ki a hordozónak feltételezett, 
7-es vonalból kiválasztott egyedekből (cP) és azok utódaiból (F1). A cP állatok a harmadik 
tojóciklusukban, míg az F1 állatok az első tojóciklusukban voltak.  

A c jelzést a hordozó egyedek, az r jelzést a rokon, az nr jelzést a nem rokon egyedek 
jelölésére használtam.  

Egy gúnár és négy tojó került minden fülkébe, kültérben, természetes megvilágításban. A 
február közepétől májusig termelt tojásokat vizsgáltam. Természetes párosítást és csapófészket 
használtam a kísérlet folyamán. A párosítási típusok a következők voltak:  

- eredeti párok (cPxcP),  
- apák a saját lányaikkal (cPxrF1)  
- cP gunarak nem rokon egyéves tojókkal (cPxnrF1),  
- F1 gunarak a saját testvéreikkel (F1xrF1)  
- F1 gunarak nem rokon egyéves tojókkal (F1xnrF1). Az F1 gunarak nem voltak egymás 
rokonai. 
A 4-es vonalban az állatokat azonos párosításban, valamint azonos tartásban helyeztem el, 

mint az előző évben (cPxcP). Ezek az egyedek a második tojóciklusban voltak. 
A harmadik kísérletben az előző két kísérlet alkalmával már vizsgált tojókból és 

gunarakból alakítottam ki újabb párosításokat, függetlenül attól, hogy a 4-es, vagy a 7-es 
vonalból származtak. A február közepétől májusig termelt tojásokat vizsgáltam. A cél az volt, 
hogy a hordozónak minősített gunarak és tojók nem hordozókkal párosítva ismét hordozóknak 
bizonyulnak-e, vagy esetleg csak a hím-, illetve csak a nőnem felelős az embrionális 
rendellenességek kialakításáért. A rokontenyésztés elkerülése mellett a következő párosításokat 
alkalmaztam:  

- hordozó gunarak és tojók (cPxcP), amely megegyezett az előző kísérletek egyedeivel és 
beállításával, tehát ezek eredetileg a 7-es vonalból származtak és a negyedik 
tojóciklusukban voltak;  
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- hordozó gunarak nem rokon, azonos korú nem hordozó (nc) tojókkal (cPxncP), ahol a 
cP egyedek a 7-es vonalból származtak és a negyedik tojóciklusban voltak, az ncP 
egyedek a 4-es vonalból származtak és a harmadik tojóciklusukban voltak;  
- hordozó gunarak nem rokon, utódnemzedékből származó tojókkal (cPxcF1), ahol a cP 
egyedek a 7-es vonalból származtak és a negyedik tojóciklusban voltak, a cF1 egyedek 
szintén a 7-es vonalból valók és a második tojóciklusban voltak;  
- szülői nemzedékből származó nem hordozó gunarak nem rokon, utódnemzedékből 
származó hordozónak feltételezett tojókkal (ncPxcF1), ahol az ncP egyedek a 4-es 
vonalból származnak és a harmadik tojóciklusban voltak, a cF1 egyedek a 7-es vonalból 
valók és a második tojóciklusban.  

Az előzőekhez haslonlóan egy gúnár és négy tojó volt elhelyezve kültéri fülkénként, természetes 
párosítással. 

Annak a hipotézisnek az igazolására vagy elvetésére, hogy a hordozó szülők utódai 
nagyobb arányú embrionális rendellenességet produkálnak alacsony fertilitás mellett, egy kisebb 
kísérleti állományt állítottam be (6 gúnárt és 19 tojót) mesterséges termékenyítéssel a következő 
párosítási sémával: 

-utódnemzedékből származó hordozó gunarakat hordozó, szülői nemzedékből való 
tojókkal (cF1xcP);  
-utódnemzedékből származó hordozó tojókat és gunarakat egymással (cF1xcF1);  
-szülői nemzedékből származó hordozó gunarakat utódnemzedékből származó hordozó 
tojókkal (cPxcF1).  
A cP egyedek a 4-es vonalból származtak és a harmadik tojóciklusukban voltak, míg a 

cF1 egyedek szintén a 4-es vonalból valók a második tojóciklusban. 
A hím és nőivarú állatok egy légtérben, 60x80 cm-es egyedi ketrecekben kerültek 

elhelyezésre, természetes megvilágítás mellett. Gunaranként három tojót termékenyítettek, egy 
gúnár kivételével, amelyik ondójával négyet, hetente két alkalommal. A gunarakat két hétig 
tréningezték az ondóvételre a vizsgálatok megkezdése előtt.  
A sperma minőségi paraméterei közül az ondósejtek motilitását és az ondó mennyiségét 
ellenőriztem és minősítettem a gunarak erekcióját. 

A negyedik kísérletben annak a hipotézisnek a bizonyítására vagy elvetésére, hogy a 
hordozó gunaraktól származó hímivarú utódok magas terméketlenségének az oka valójában 
nagyon korai (megtojás előtti, még a tojócsőben történő) embrionális elhalás, 9 gunarat és 19 
tojót teszteltem mesterséges termékenyítés alkalmazásával, a rokontenyésztés elkerülése mellett. 
A február közepétől májusig termelt tojásokat vizsgáltam. Négy gunarat már az előző évben is 
vizsgáltam ugyanazokkal a tojókkal párosítva (cF1xcF1). Öt gúnár és kilenc tojó a harmadik 
kísérlet azon párosításaiból származó utód, ahol az embrionális mortalitás magas volt (F2xF2). 
Egy, kettő, illetve három tojó tartozott minden gúnárhoz.  

A korán elhalt embriók, illetve embrionális szövetek éles ollóval történő kimetszése után 
a mintákat 0,9%-os NaCl oldatba helyeztem a fenotípus meghatározásának idejére, amelyet 
sztereomikroszkóp (Olympus) segítségével végeztem. A következő fenotípusos kategóriákat 
alkalmaztam (Abbot és Yee 1975 és Szalay 1989 nyomán): 

•pozitív fejlődésmenet (positive development - pd): A membránfelületek csak ekto- és 
endodermális szöveteket tartalmaznak. Vérszigetek nem alakultak ki. 

• embrió nélküli blasztoderma (blastoderm without embryo - bwe): Ektodermális, 
endodermális és mezodermális szöveteket lehet megfigyelni. A vérszigetek kialakultak. 
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• elhalt embrió (dead embryo - d1-5): Az inkubáció első öt napja során különböző 
fejlődési stádiumban elhalt embriók. 

• abnormális embrió (abnormal embryo - ae): Élő embriók, amelyek rendellenesen 
fejlődtek, vagy lassú növekedést mutattak. 
A nagyon korai (megtojás előtt, még a tojócsőben történt) embrióelhalásokat Eyal-Giladi és 
Kochav (1976) szerint határoztam meg, szintén sztereomikroszkóp segítségével (Olympus).  
 Az embriók fenotípusának meghatározása után a mintákat 0,56%-os hipotóniás KCl 
oldatba helyeztem és 1-2 csepp 0,1%-os kolhicinnel injektáltam a mitózisok arányának 
növelésére, majd 37,5 °C-on inkubáltam 20 percen keresztül. Végül fixálás következett 
ecetsav:abszolút etanol - 1:3 arányú keverékének néhányszori cseréjével. A mintákat 
tárgylemezre szárítottam és 2,4% Giemsa foszfát pufferes oldatával festettem meg.  Lemezenként 
legalább 10 osztódást értékeltem 1000x nagyítással Zeiss mikroszkóp segítségével. 

 Az ötödik kísérletben első lépésben 132 inkubálatlan, vadas és fehér színű magyar kacsa 
tojást törtem fel, amelyek Gödöllőről, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
állományából származtak. A feltört tojásokban szemre biztosan termékenynek látszó 
csírakorongok közül 50 darabot festettem meg, valamint az összes szemre bizonytalannak látszót 
és a biztosan terméketlennek tűnőeket. Ezt követően 160 inkubált, lámpázáskor „terméketlennek” 
minősített tojás csírakorongját festettem meg. Ehhez a pézsmaréce és kacsa (Cairina moschata és 
Anas platyrhynchos) keresztezéséből származó tojásokat használtam fel, amelyek Sásdról, a 
Búzakalász MgTsz keltetőjéből származtak, az inkubáció 7. napján végzett lámpázás után. A 
vizuálisan terméketlennek tűnő csírakorongokat kimetszettem és 0,9%-os NaCl oldatba 
helyeztem. Sztereomikroszkóp (Olympus) alatt a csírakorong sejtjeit leválasztottam a 
szikhártyáról. Összhasonlítottam az Eyal-Giladi és Kochav (1976) által leírt I-VI embrionális 
fázisokkal. Ezután a sejteket tárgylemezre helyeztem, és 5 µl 0,005 mg/ml-es propídium jodiddal 
(PI) festettem meg, amely egy nukleinsav-specifikus fluoreszcens festék és az elhalt sejteket 
mutatja ki. A termékenység meghatározásához fluorescens mikroszkópot alkalmaztam (Leica, 
500x nagyítás). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

3. EREDMÉNYEK 
 
 

Az első kísérletben a három vonal erősen különbözött a termékenység (TE) és az 
embrionális elhalás (EM) arányának a tekintetében, de nem különbözött a kromoszóma-
rendellenességek (KR) esetében. A termékenység a 7-es vonalban volt a legmagasabb (78,3%) és 
alacsonyabb a 4-es (56,4%), valamint a 9-es vonalban (57,3%). Az embrionális elhalás átlagos 
előfordulása mérsékelt volt. A legmagasabb a 4-es vonalban (9,4%), a legalacsonyabb a 7-es 
vonalban (5,2%), és a kettő közötti a 9-es vonalban (7,3%). A kimutatott kromoszómális 
rendellenességek előfordulása mindhárom vonalban alacsony volt, átlagosan az elhalt embriókra 
vetítve a 4-es vonalban 8,0%, a 7-es vonalban 14,8%, a 9-es vonalban 13,1%. Az összes 
kromoszómális rendellenesség számbeli eltérést mutatott: haploid, triploid, valamint vegyes 
(mozaikos vagy kiméra) haploid/diploid, diploid/triploid, diploid/poliploid kariotípusokat 
találtam. A diploid/poliploid vegyes kariotípus volt a leggyakoribb. Mindhárom vonalban voltak 
olyan tojók, amelyekben az embrionális elhalások aránya a termékeny tojásokra vetítve a 
populációs átlag felett volt. A 4-es vonalban 23,4%-át az összes korai embrionális elhalásnak 
három tojó adta. A 7-es vonalban két tojó mutatott 30%-ot meghaladó embrionális elhalást (5 
rendellenes embrió, 31,25% a termékeny tojásainak és 3 rendellenes embrió, 37,5%). A 9-es 
vonalban két tojó produkált kiemelkedően magas embrionális mortalitást, az egyik 3 (37,5%), a 
másik 5 elhalt embrióval (38,46%). Az embrionális rendellenességek négy fenotípusa közül a 
BWE volt a leggyakoribb mindhárom vonalban.  Különbségek főként a rendellenes fejlődésű élő 
embriók (AE) arányában mutatkoztak. 

A kromoszómális rendellenességek aránya a PD fenotípusban volt a legnagyobb, melytől 
alig maradt el a BWE kategória. Mindkét esetben a haploid kariotípus volt a leggyakoribb (több, 
mint 10%, illetve közel 6%). A rendellenesen fejlődő élő embriókban (AE) a triploid és poliploid 
rendellenesség bizonyult a leggyakoribbnak.  

A második kísérletben a 4-es vonalból szelektált hat párban, a második tojóciklusukban, 
az embrionális elhalás magas értéke megismétlődött (12,65%), de ez nem volt igaz a 
kromoszómális rendellenességek magas értékeire. A 7-es vonalból szelektált és öt párosítási 
típusba osztott egyedek esetében a termékenység alacsony volt a nem rokon, feltételezhetően 
hordozó szülőktől származó tojók és gunarak párosításában (F1xnrF1) és a rokonok (F1xrF1) 
párosításban egyaránt, egyéves ludak esetén, az EM viszont magas. A feltételezhetően hordozó 
szülők és utódok ismét magasabb embrionális elhalás értékeket mutattak, mint a populációs átlag. 
Az embrionális mortalitás magas aránya volt megfigyelhető a rokon egyedek párosításakor is, de 
feltételezhetően az alacsony mintaszám miatt ez nem szignifikáns. A KR átlagértéke az öt 
párosítási típusban 9,5% volt. A kromoszómális rendellenességek néhány pár esetében fordultak 
elő, de ezek ismétlődése nem volt megfigyelhető. A korai embrionális elhalás ismétlődhetőségi 
koefficiense 0,54 volt a 7-es vonalban 8 párra számítva (az átlagos tojásmennyiség tojónként 24 
volt az első évben és 25 a másodikban) és 0,47 a 4-es vonalban 6 párra számítva (az átlagos 
tojásmennyiség tojónként 17 volt az első évben és 21 a másodikban). Az embrionális elhalás 
szülő-utód regresszió alapján 10 párra számított örökölhetőségi értéke 0,7 volt, de ez az érték 
nem bizonyult szignifikánsnak.  

A harmadik kísérletben a korai embrionális elhalások aránya minden olyan párosítási 
típusban magas volt (több, mint 12%), amelyben hordozónak feltételezett tojókat és gunarakat 
párosítottam. Abban az esetben, amikor nem hordozó gunarakat hordozó tojókkal állítottam párba 
(ncPxcF1), az embrionális rendellenességek aránya mindössze 7,46% volt, amely szignifikánsan 
kevesebb a többi párosításban kapott EM értéknél, kivéve a cPxcP (hordozó gúnár x hordozó 
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tojó) típust. Abban a párosításban, amelyben a gúnár feltételezhetően hordozó volt, míg a tojó 
nem (cPxncP), az EM értéke nem különbözött szignifikánsan azoktól, ahol a tojót is hordozónak 
feltételeztem (cPxcP, cF1xcP, cF1xcF1, cPxcF1). Mesterséges termékenyítés alkalmazása mellett 
a hordozó szülőktől származó szintén hordozónak feltételezett gunarak és tojók (cF1xcF1) 
párosításának embrionális mortalitás értéke szignifikánsan különbözött a többi párosítástól, 
kivéve, ahol hordozó szülőktől származó hordozó gunarat párosítottam a szülői nemzedékből 
származó, de nem rokon tojóval (cF1xcP). Azok a párosítások, amelyekben a tojó hordozó 
szülőktől származó hordozó (cF1) volt, a termékenység szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult 
a többitől. A különféle típusú embrionális rendellenességek közül a PD bizonyult a legmagasabb 
arányúnak mind a mesterséges termékenyítés, mind a természetes párosítás során. A BWE 
fenotípus egyáltalán nem volt kimutatható. Mesterséges termékenyítés során a gunarak erekciója 
a „nagyon jó” kategóriába tartozott, a motilitás 1 és 3 között volt és átlagosan 0,3 ml spermát 
adtak ejakulátumonként. 

A negyedik kísérletben az EM magas volt mind az utódgeneráció hordozónak minősített 
egyedeit párosítva (cF1xcF1), mind ezek utódait (F2xF2) párosítva. A két párosítás EM és TE 
értékei között nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni. A harmadik kísérlet cF1xcF1 
párosításában szereplő állatok azonosak voltak a negyedik kísérlet egyedeivel. Az előző évhez 
képest az EM szignifikánsan magasabb volt, míg a TE nem különbözött jelentősen. Az előző 
kísérlet hordozó szülőitől származó tojók és gunarak párosítása (F2xF2) is szignifikánsan 
különbözött az EM tekintetétben az előző év cF1xcF1 párosításához képest. A hároméves 
gunarak (cF1xcF1) kevesebb, míg az egyéves gunarak (F2xF2) több spermát adtak. A sperma 
termékenyítőképessége az előbbi esetben jobbnak bizonyult, mint a fiatal állatoknál, bár a tojók 
termékenységében egyes gunaranként is nagy szórás mutatkozott. Az átlagos motilitás 2,4 volt (1 
és 4 között mozgott), míg az erekció mindig „nagyon jó” kategóriába tartozott.A sperma 
minőségi mutatói közötti egyedi, illetve generációs különbségek nem hatottak sem a 
termékenységre, sem az embrionális mortalitás arányára. 

Mivel az igen korai embrionális elhalások vizsgálata során a festetlen csírakorongok 
sztereomikroszkópos vizsgálattal történő megítélése sokszor bizonytalan, ezért célszerűnek 
látszott a csírakorongok festését is elvégezni. A terméketlen csírakorongon nagy vakuólumok 
láthatók, ami a termékenyre nem jellemző. Amennyiben a csírakorong termékeny volt, a 
propídium jodid hatására a sejtmagok fényesen világítottak. A 132 inkubálatlan kacsatojás 72%-a 
volt termékeny. A fennmaradó 28%-nak 1/3-a terméketlen volt, míg 2/3-a szemre bizonytalan. A 
propídium jodidos festéssel a bizonytalan tojások 41%-a bizonyult termékenynek (9/22). 50 db 
szemre termékenynek látszó csírakorong festéssel is kivétel nélkül termékenynek bizonyult. Az a 
160 csírakorong, amely az inkubáció 7. napján végzett lámpázás során, valamint feltörés után 
szemre is terméketlennek látszott, festéssel 25%-ban termékenynek bizonyult. 

Vizsgálataim során két, jól meghatározható, tipikus megjelenésű, visszatérő elhalási 
formát találtam. Az egyik egy vérgyűrűs mutáció, amely az inkubáció 2-3. napján okoz 
embrionális elhalást és Savage et al. (1988) recesszív letális tulajdonságként határozták meg, 
elsőként pulykában. A másik egy körülbelül 5 mm átmérőjű, degenerált blasztoderma, amelyet 
fehér gyűrű, azon belül pedig vérgyűrű vesz körül. Egy, az inkubáció 2-3. napján elhalt embriót 
lehetett belőle kipreparálni, amely csak sztereomikroszkóp segítségével volt lehetséges. Az 
embrió szemlencséje már kialakult, az agya nem differenciálódott az erre az időszakra jellemző 
mértékben, 27 pár somitát lehetett megkülönböztetni. Csak egyetlen tojó produkálta ezt a 
rendellenességet, amely a termékeny tojások több mint 25%-ban (14/4) okozott veszteséget.  
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Az Abbot és Yee (1975), valamint Szalay (1988) által leírt és alkalmazott kategóriák az 
embrió fenotípusának leírására jól használhatók, de a gyakorlati munka során gyakran lehet 
találkozni az egyes kategóriákon belül jellemző változatokkal.  

 
 

3.1. Új tudományos eredmények 
 

1. Megállapítottam, hogy a korai embrionális elhalás aránya a termékeny tojások 
százalékában szignifikánsan különbözött egymástól a húshasznosítású (9,4%), a 
szaporaságra szelektált (5,2%) és a kettő keresztezéséből kialakított májhasznosítású 
(7,3%) lúdvonalakban.  

 
2. Megállapítottam, hogy a kromoszóma-rendellenességek aránya az elhalt embriókban a 

húshasznosítású lúdvonalban 8,0%, a szaporaságra szelektáltban 14,8% és a kettő 
keresztezéséből kialakított májhasznosítású vonalban 13,1% volt. Az összes 
kromoszómális rendellenesség számbeli eltérést mutatott: haploid, triploid, valamint 
vegyes (mozaikos vagy kiméra) haploid/diploid, diploid/triploid, diploid/poliploid 
kariotípusokat találtam. 

 
3. Minden vonalban találtam olyan családokat, egyedeket, amelyek a populációs átlaghoz 

képest szignifikánsan magasabb arányban produkáltak elhalt embriókat. A nagyobb 
arányú embrionális elhalás kialakulása ismétlődik az erre hajlamos egyedeknél a 
következő szaporodási ciklusokban is, ami arra utal, hogy a magas embrionális elhalás 
örökletesen továbbvihető a lúdállományban. 

 
4. A gunarak és tojók egyaránt felelősek a korai embrionális elhalás kialakításáért, bár a 

gunarak szerepe jelentősebbnek látszik. 
 
5. Elsőként alkalmaztam propídium jodidos festést az inkubált tojások szabad szemmel 

terméketlennek látszó csírakorongjainál az igen korai, még az oviductusban történő 
embrionális elhalások meghatározására. 

 
6. Elsőként adtam átfogó, színes illusztrációs áttekintést lúdban a korai embrionális 

elhalások és rendellenességek fenotípusairól. Jelentősen továbbfejlesztettem az Abbot és 
Yee (1975) által kidolgozott és Szalay (1989) által módosított rendszert, az eddigi 4 fő 
típus mellett mintegy 18 változatot írtam le. Ilyen jellegű munka még nem jelent meg a 
szakirodalomban. 

 
7. Elsőként írtam le a blasztoderma gyűrűs degenerációját lúdban, amely az embrió 

elhalásához vezet az inkubáció második – harmadik napján. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
4.1. Következtetések  
 

Mind az öt, különböző időben végzett, mégis összefüggő kísérlet azt a célt szolgálta, hogy 
az embrionális elhalás és a kromoszóma-rendellenességek előfordulása, vonalak közti 
megoszlása, esetleges ismétlődhetősége és örökölhetősége követhető legyen. A lúd ebben a 
tekintetben kevéssé vizsgált faj. Különös nehézséget okoz speciális szexuális viselkedése, 
alacsony termékenysége, szezonalitása, a többi baromfifajhoz képest kevesebb tojása az adott 
tojástermelési ciklusban (Rouvier 1990, Bogenfürst 1992).  

A populációs átlag 5,2% volt az embrionális elhalás tekintetében a 7-es vonalban, míg az 
innen szelektált egyedekben 17,7% a második tojóciklusban, a vizsgálat első évében. 
Kimutatható volt a tojók, a gunarak, valamint a tojó apjának és anyjának hatása az embrionális 
mortalitás kialakítására, ami genetikai hatásra utal. A feltételezhetően hordozó állatok 
ugyanabban a párosításban tartva a következő két évben átlagosan 13% körüli embriómortalitást 
mutattak. Mesterséges termékenyítést alkalmazva a negyedik tojóciklusban 31,8% ez az arány. A 
feltételezhetően hordozó apák saját lányaikkal párosítva minden esetben magas korai embrionális 
elhalást mutattak. Ebből úgy tűnt, hogy a hordozónak minősített apák nőivarú utódai szintén 
hordozzák a magas embrionális elhalás kialakítására való hajlamot. Abban az esetben, amikor 
hordozó szülőktől származó hímivarú utódokat párosítottunk a testvéreikkel, illetve szintén első 
tojóciklusban levő nem rokon tojókkal, a termékenység minden esetben rendkívül alacsony volt, 
magas embrionális elhalással párosulva. Felmerült a kérdés, hogy mindkét ivar egyforma 
mértékben felelős-e az embrionális mortalitás kialakításában. A hordozónak minősített (cP) 
gunarakat nem hordozó (ncP) tojókkal párosítva az embrionális elhalás 26,23%-nak bizonyult, 
míg a nem hordozó (ncP) gunarakat utódgenerációba tartozó, hordozó (cF1) tojókkal párosítva az 
embrionális mortalitás aránya 7,46% volt, amely szinte azonos mértékű a vizsgálat első évében 
talált populációs átlaggal. Ebből úgy tűnik, hogy a gunarak felelőssége nagyobb a magas korai 
embrionális elhalás kialakításában. A hordozó szülőktől származó hím ivarú utódok alacsony 
termékenysége nem párosult a nagyon korai embrionális elhalások nagyobb gyakoriságával.  

A korai embrionális elhalás fenotípusainak részletes ismerete és leírása megkönnyíti a 
rendellenességek, valamint az esetleges mutációk felismerését. Az általam elkészített 
kategorizálás segítséget adhat az egyedek valódi termékenységének a megállapításában és az 
esetleges terheltség kiszűrésében. Az első lámpázás után feltört tojásokban az elhalt embrió vagy 
embrionális szövet képe esetenként eltérő lehet attól, amit közvetlenül az elhalást követően 
láthatnánk. Például egy, az inkubáció első-második napján elhalt embrió blasztodermája az 
ötödik napon lehet ugyanolyan méretű, mint egy ötnapos embrióé, annak ellenére, hogy az 
embrió szervezete nem differenciálódik tovább. A kategorizálás további fejlesztésének iránya 
lehet, hogy az egyes fenotípusos kategóriák kialakulásának fiziológiai alapjait keressük. 
Lehetséges, hogy egyes típusok inkább technológiai hibák, míg mások inkább genetikai 
terheltség miatt jelentkeznek. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az állatok életkorának 
előrehaladtával a PD (pozitív fejlődésmenet) aránya növekszik az állományban, a D1-5 (az 
inkubáció első 5 napján bekövetkező embrióelhalás) csökken. Ez a keltetői gyakorlatban azt 
jelenti, hogy megnő az „üres” kategóriába kerülő tojások aránya a lámpázás során és csökken az 
elhalt embriókat tartalmazó „véresek” mennyisége, mivel a PD fenotípus egésze, a BWE (embrió 
nélküli blasztoderma) és az inkubáció 1-2. napján elhalt embriók egy része ezzel a módszerrel 
nem válik láthatóvá. Így az egyes tojókra, illetve családokra jellemző embrióelhalás valódi 
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mértéke nem derül ki pontosan. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a rendellenességek kialakítására 
való hajlam fennmaradjon, tovább öröklődjön az állományban. 

Az irodalomban több gyűrűs elhalásról, illetve a blasztoderma rendellenes fejlődéséről 
számolnak be különféle baromfifajokban (Savage et al. 1988, Savage és Harper 1985, Thomas et 
al. 1992, Savage et al. 1992). Ezek az inkubáció első néhány napján okoznak embrionális 
elhalást. Lúdban ilyen típusú rendellenességről még nem áll rendelkezésünkre adat. Az általam 
leírt, fehér és véres gyűrűvel határolt, közelítőleg 0,5 cm átmérőjű degenerált blasztoderma, 
amely az inkubáció második-harmadik napján elhalt embriót tartalmaz, az első ilyen eredmény. 
Egyetlen tojó produkálta, termékeny tojásainak több mint 25%-ában. Előző évben másik gúnárral 
párosítva, ez a tojó egyátalán nem produkált ilyen rendellenességet. Ez azt jelentheti, hogy 
recesszív gén okozhatja ezt a tipikus megjelenésű, visszatérő elhalási formát. Ennek igazolására 
azonban még további vizsgálatok szükségesek. 

Brah et al. (1991) két fehér leghorn vonalat vizsgáltak. A korai embrionális elhalást 
öröklődőnek találták és úgy vélték, hogy figyelembe kell venni a családok szelekciójánál. Jelen 
vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a gunarak és tojók egyaránt felelősek a korai embrionális 
rendellenességek kialakításáért az utódaikban, bár a gunarak szerepe ebben erőteljesebbnek 
látszik. Ez azt jelenti, hogy a szülők vizsgálatával (egyaránt a hím- és nőnem) és kiszűrve azokat 
a tojókat és gunarakat, melyek magasabb arányban produkálnak elhalt embriókat, javulhat a 
keltethetőség a lúdvonalakban.  

 
 
4.2. Javaslatok 
 

• Lúd törzsállományok kialakításánál javaslom azoknak a tojóknak és gunaraknak a 
kizárását a tenyésztésből, amelyek a korai embrionális elhalást a termékeny tojásokra 
vetítve a populációs átlagnál szignifikánsan magasabb arányban mutatják, mivel 
valószínűsíthető ezek genetikai eredete és öröklődése. 

 
• Meglévő lúd törzsállományokban, amennyiben technológiai, állategészségügyi 

problémák nem állnak fenn és az első lámpázás során a „véres” tojások aránya 
tartósan 10% felett van az adott vonalban, javaslom az állomány ellenőrzését és 
azoknak a gunaraknak és tojóknak a kizárását a tenyésztésből, amelyek a korai 
embrionális elhalást magas arányban mutatják. 

 
• A lámpázás során „üresnek” minősített tojások vizsgálata is indokolt, mivel a PD 

elhalás egésze, a BWE elhalás egy része, valamint esetenként az inkubáció 1-2. napján 
történt elhalások egyébként rejtve maradhatnak 

 
• Baromfisperma mélyhűtési kísérleteknél a felolvasztott spermával történő 

termékenyítés után a „valódi” termékenység ellenőrzésére, illetve a gyakorlatban a 
termékenyítés hatékonyságának ellenőrzésére javaslom a csírakorongok propídium 
jodidos festésének alkalmazását. 
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