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A házinyúl szaporodási sajá-
tossága, hogy a petesejtek
nem válnak le maguktól, nincs
spontán ovuláció. Természetes
fedeztetésnél a bak párzási
mozgása indítja el azt a hor-
monális változást (az LH szint
megemelkedését), amely az
ovuláció kiváltásához, az érett
petesejtek leválásához szük-
séges.

A nyulat több tudományte-
rület azért használja elôszere-
tettel, mint modellállatot, mert
a fentiek miatt a petesejt levá-
lásának idôpontja pontosan is-
mert és ettôl kezdve követni
lehet az útját: mikor történik a
megtermékenyülés, az osztó-
dás melyik fázisban van, a pe-
tevezetônek épp melyik részén
tartózkodnak, mikor érték el a
méhet, mikor történik a
beágyazódás (az implantáció).
A különbözô biotechnikai, bio-
technológiai kutatáshoz, mód-
szerek kidolgozásához elen-
gedhetetlen tudni, hogy hon-
nan és milyen osztódási fázis-
ban levô embriókat lehet ki-
nyerni.

A fejlôdési folyamat kezde-
tének az idôpontja tehát a pe-
tesejtek leválása, amely termé-
szetes vagy mesterséges úton
is elindítható.

Mielôtt a mesterséges ter-
mékenyítés részleteirôl írok,
feltétlenül meg kell említeni,
hogy a módszer kidolgozásá-
ban és gyakorlati elterjeszté-
sében a magyar kutatók és fej-
lesztôk komoly érdemeket
szereztek. A Környei Mezôgaz-
dasági Kombinátban Sima
Zsuzsa közremûködésével,
akkor kezdték a nyúltelepen
üzemszerûen alkalmazni, ami-
kor e terület kutatása világ-
szerte elkezdôdött. Sinkovics
György pedig olyan módszert

honosított meg, amely ma is
eredményesen használható.
Emlékszem, akkoriban Fran-
ciaországban járva, azóta e te-
rületen komoly sikereket elért
kutatónô olyan magyar kollé-
gák iránt (név, cím) érdeklô-
dött, akiktôl tanulhat.

A petesejtek leválása
A mesterséges termékenyítés
eredményességének alapja a
petesejtek leválásának, az
ovulációnak kiváltása. Fedez-
tetés nélkül, jelenleg ez csak
hormonális beavatkozással le-
hetséges.

A gyakorlatban erre a célra
egy GnRH homológ hormon
(nálunk Ouverlin néven forgal-
mazott termék) felel meg. Az
injekciót az inszeminálással
egyidôben a combizomba ad-
ják. Ez a hormon „helyettesíti”
a baknyulat, ugyanis elindítja
azt az idegi-hormonális reak-
ciót, amely eredményeként a
petefészkek felületén levô érett
tüszôk felrepednek, a petesej-
tek leválnak. A petesejtek a
petevezetôbe jutnak és ott tör-
ténik a megtermékenyülésük.

Megtermékenyülés
Minden petesejtet egy ondó-
sejt termékenyít meg. Ugyanis
csak egyetlen szerencsés on-
dósejt jut be a petesejtbe, ahol

az anyai és az apai sejtmag
egyesül, majd elindul a zigóta
osztódása.

Annak ellenére, hogy elmé-
letileg csak néhány ondósejtre
van szükség, a természet nagy
rátartással dolgozik. Egy eja-
kulátumban 200–300 millió on-
dósejt van, és ezek indulnak el
a hüvelybôl, a méhszájon át a
méhbe, majd a petevezetôbe.
Nagy a veszteség, mivel
mindössze 1%-uk ér el a meg-
termékenyítés helyére, de így
is több ezer ondósejt veszi kö-
rül a petesejtet, annak érdeké-
ben, hogy egynek sikerüljön
átjutnia a petesejt falán.

Bár a szakkönyvek említést
tesznek arról, hogy terméke-
nyítéskor egy adagban mini-
málisan hány ondósejtnek kell
lennie, de tudomásom szerint
ezt még nem tudják pontosan.
Az biztos, hogy a levett, jó mi-
nôségû ondó 10–20-szoros hí-
gítása esetén semmilyen ter-
mékenyülési problémával
(vemhesülési arány vagy alom-
létszám csökkenéssel) nem
kell számolni.

Az ondóvétel technikája jól
ismert. Egy anyát tesznek a
bak ketrecébe és a mûhüvelyt
az ivarnyílás közelébe helyezik
úgy, hogy a bak ebbe ejakulál-
jon. Megnézik a mennyiségét
(0,5–1,2 ml) és a színét (ne le-
gyen sárga, vizeletes vagy vé-
res). Mikroszkópban a sûrûsé-
get és az ondósejtek mozgá-
sát figyelik meg. Az ondó hígí-
tás után felhasználható, de 
5 °C-on akár egy napig is el-
tartható. Bizonyos hígítókban
több napos tárolás után is ter-
mékenyítôképes marad. Na-
gyon biztatóak voltak Sinko-
vics György eredményei a zse-
latinos hígítóval.

Ivarzás szinkronizálás
A mesterséges termékenyítés-
nél vitatott pont a (nálunk álta-
lában Gonadophyl vagy Folli-
gen néven forgalmazott)
PMSG kezelés. Célja az ivar-
zás kiváltása, serkentése. Is-
mert ugyanis, hogy az ivarzó
(duzzadt, piros-lilás ivarnyílá-
sú) anyák jobban vemhesülnek
és nagyobb almot fialnak. Az
1. ábrán látható, hogy a vem-
hesülés szempontjából na-
gyon fontos az ivarnyílás duz-
zadtsága. Az alomlétszámnál
viszont az ivarnyílás színe az
elsôdleges.

Az anyanyulak közvetlen fia-
lás után kifejezetten ivarzanak,

1. ábra: A vemhesülési arány és az alomlétszám 
alakulása az ivarnyílás színétôl és duzzadtságától 

függôen (Rashwan et al., 2002)
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majd az ivarzás tünetei néhány
nap múlva elmúlnak. Ekkor az
anyanyulak tejtermelése gyors
ütemben emelkedik és a tejter-
melést szabályzó hormonok
(pl. prolaktin) gátolják a szapo-
rodásért felelôs hormonok ter-
melôdését. Ez a gátlás részben
még a fialás utáni 10–11. na-
pon is érvényesül, ezért az
egész világon általános termé-
kenyítési idôpontban nincs
ivarzási csúcs. A termékenyítés
elôtt 2–3 nappal végzett PMSG
kezelés hatására nô az ivarzó
anyák száma, javul a vemhesü-
lés és az alomlétszám.

Nincs rá szükség mindig
Olyan idôpontokban, amikor
általában is jó az ivarzás, vagy
az ivarzást a tejtermelés nem
gátolja, nincs értelme PMSG
injekciót adni. Így sem az elô-
ször termékenyített, sem az
egyszer üresen maradt (má-
sodszor a tejtermelés csökke-
nô ágában, vagy elválasztás
után termékenyített) anyáknál
nem mutattak ki semmilyen
pozitív hatást. Nem jár el he-
lyesen az sem, aki a 11. napi
termékenyítést megelôzôen
csak a nem ivarzó anyákat ke-
zeli. Az ivarzásnak ugyanis né-
hány nap alatt vége lehet, emi-
att az anyák nagy része insze-
mináláskor már nem ivarzik.
A nem ivarzók közül viszont
több anyán megduzzad és pi-
ros lesz az ivarnyílás.

A PMSG kezeléssel szem-
ben legtöbbször az a jogos ki-
fogás, hogy vele szemben az
anyákban ellenanyag-képzô-
dés indulhat el. A PMSG ugya-
nis nagy molekulasúlyú vegyü-
let és mint idegen anyaggal
szemben az anyai szervezet
védekezik. Az ellenanyag-kép-
zôdés bár egyedtôl is függ, de

abban az esetben jelentôsebb
a termelôdése, ha nagyobb
dózisban és gyakrabban adják
a hormont. Az ismételt PMSG
kezelés hatására romlik a vem-
hesülés (2. ábra). Épp ezért
fontos, hogy csak olyan eset-
ben kezeljük az anyákat (pl.
fialás utáni 11. napi terméke-
nyítéskor), amikor a PMSG-
nek valóban lehet pozitív hatá-
sa. Több kísérlet bizonyítja,
hogy 15 NE dózis is elegendô,
ezért kerüljük a 20 NE-nél na-
gyobb adagot.

Amint írtam a PMSG-nek
akkor van igazán hatása, ha az
anyanyulak rosszul ivarzanak.
Erre vezethetô vissza, hogy
azoknál az anyanyulaknál is ki-
váltható az ivarzás és vemhes-
ség idézhetô elô, amelyek
egyébként egy fialást kihagy-
nának (a megfelelô kondíció
visszaszerzése érdekében pi-
hennek). Ezt láthatjuk az elsô
fialás után, amikor negatív az
energia-egyensúlyi állapot.
Idôleges kondíció romlás ese-
tén talán szerencsésebb, hogy
a termékenyített anyák még-
sem vemhesülnek. Ezek a
PMSG-vel kezelt anyák gyak-
ran nagyon kis almot fialnak.
Fordított helyzet is elôfordul.
Különösen nagyobb dózisú

PMSG kezeléskor – a jó kondí-
cióban levô anyákban – az át-
lagosnál több petesejt válik le,
és az ún. szuperovuláció ered-

ményeként megnô az egészen
nagy almok száma. A két eset-
re mutat példát a 3. ábra, ahol
látható, hogy a PMSG-vel ke-
zelt csoportban mind az igen
kis, mind a népes almok ará-
nya megnôtt.

Végül – amint feltétlenül fi-
gyelembe kell venni – a PMSG,
mint hormonkezeléssel szem-
ben az EU részérôl korlátozás
vagy tiltás várható. Emiatt szá-
mos kutató keresi annak lehe-
tôségét, hogy milyen termé-
szetes, ún. biostimulációs
módszerrel lehet helyettesíte-
ni. Ezekrôl a kísérletekrôl és ta-
pasztalatokról a következô
számban számolunk be.

Dr. Szendrô Zsolt
Kaposvári Egyetem

3. ábra: A kezeletlen és a PMSG-vel kezelt anyanyulak 
alomlétszámának megoszlása (Maertens és Luzi, 1995)

2. ábra: Az ismételt PMSG kezelések hatása 
az anyanyulak vemhesülésére 

(9 irodalmi adat átlaga alapján; Castellini, 1996)

Az állattartók is számíthatnak
uniós támogatásokra a csat-
lakozást követôen – közölte
Simon József, a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium helyettes állam-
titkára Budapesten a vidék-
fejlesztés és az állattenyész-
tés lehetôségeirôl rendezett
fórumon. 

Hangsúlyozta: igaz ugyan,
hogy az állattartók közvetlen
támogatásokra nem számít-
hatnak az Európai Unió kü-
lönbözô pénzügyi alapjaiból,
ugyanakkor pályázatok útján
számos lehetôségük lesz kü-
lönféle pénzügyi támogatá-
sok elnyerésére. Ezek között
említette: az egyszerûsített
kifizetési rendszerben támo-
gatják gyepgazdálkodást, de
pénzhez juthatnak azok az

állattartók is, akik hátrányos
helyzetû térségekben gaz-
dálkodnak, vagy ôshonos ál-
latokat tartanak ezzel bizto-
sítva a biológiai sokszínûsé-
get, illetve akik ökológiai ál-
lattartásra rendezkednek be. 

Simon József szerint az
Európai Unió forrásai kom-
penzálják majd a különbözô
átálláskor szükséges korsze-
rûsítéseket, illetve a kiesô jö-
vedelmet is. 

Az FVM helyettes államtit-
kára kiemelte: a területalapú
támogatást akár megkétsze-
rezhetik, megháromszoroz-
hatják vagy megnégyszerez-
hetik, akik – mint fogalmazott
– jó érzékkel pályáznak. Attól
függ, hogy milyen pályázati
lehetôségekkel tudnak élni –
tette hozzá. 

Az állattartókat 
is támogatják 
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