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A disszertációban használt rövidítések jegyzéke

ALP: alkalikus – foszfatáz
ALT: alanin – aminotranszferáz
AMYL: amiláz
ANN: mesterséges neurális hálózat
AST: aszparaginsav – aminotranszferáz
CK: kreatin – kináz
CT: komputer tomográf
EC: Európa Tanács
FFA: szabad zsírsavak
GGT: gamma – glutamil – transzferáz
HDL: nagy sűrűségű lipoprotein
HU: Hounsfield érték
HU lgy: legnagyobb gyakorisággal előforduló Hounsfield érték
HUv: Hounsfield változó
IDL: közepes sűrűségű lipoprotein
LDH: laktát – dehidrogenáz
LDL: alacsony sűrűségű lipoprotein
mPLS: módosított legkisebb négyzetek módszere
NIRS: közeli infravörös spektroszkópia
PCA: főkomponens analízis
PLS: legkisebb négyzetek módszere
PQS: polár minősítő rendszer
TG: triglicerid
UH: ultrahangos berendezés
UI: telítetlenségi index
VLDL: nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein
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1. Bevezetés
A korai újkorban kontinensünkön ismét megjelent a Római Birodalom
bukását követően elfeledett termék, a hízott libamáj. A XIX. század végén az
Osztrák-Magyar Monarchián belül, és vele párhuzamosan Európa szerte is
egyre ismertebbé vált. Ennek megfelelően hazánk hosszú ideje meghatározó
szerepet tölt be e termék előállításában. Az utóbbi években azonban a
gazdasági környezet határozott változást mutat. A legnagyobb felvevő
piacon, Franciaországban folyamatosan nő a hízott kacsamáj termelése és
ennek a terméknek az elfogadottsága, így helyettesíthetősége a libamájjal,
mint termékkel szemben. A francia konzerveken általában a "foie gras"
felirat olvasható, ami hízott májat jelent. A hízott libamáj francia elnevezése
ugyanakkor "foie gras d'oie", míg a hízott kacsamájé "foie gras de canard".
Elöljáróban megállapítható, hogy ez a prémium termék nem a modern,
egészséges táplálkozás alapélelmiszere. Az előállítás költségeit és az
értékesítési árat tekintve pedig az is kijelenthető, hogy nem a
mindennapjaink eledele. Ha kémiai szemszögből vizsgáljuk nem más, mint
egy 50-55 %-os zsírtartalommal rendelkező 30 %-ban vizet és 20 %-ban
fehérjét tartalmazó szövet. Zsírsavösszetételében sem mondható
különlegesnek, mivel az meglehetősen hasonlít a tömés során alkalmazott
sertészsírhoz. A hasonlóság alapja a magas kukorica hányadú diéta, mellyel
mindkét terméket előállítják, növelve a telített és az egyszeresen telítetlen
zsírsavak dominanciáját, nem pedig a sertészsír alkalmazásának ténye.
Elkészíteni sokféleképpen lehet, a japánok például nyersen fogyasztják. Az
EU egészségügyi szabályozása kapcsán felmerült, hogy a libamájat 105 oCon kell hőkezelni ahhoz, hogy az forgalomba hozható legyen. A libamáj
azonban 95 oC felett elveszti mindazon íz- és zamatanyagait, melyekért
leginkább termeljük.
A hízott libamáj előállítás a világ baromfihús termelésében nem játszik nagy
szerepet, viszont néhány országban keresett élelmiszer. A hústermelésre
szelektált fajták, hibridek mellett a tenyésztők olyan speciális májtermelő
hibrideket alakítottak ki, melyek jól tolerálják a nagyüzemi körülményeket
is. Hazánk az előállítók között évek óta az első helyen áll évi 1800 tonnás
termelésével, melynek 75-80 %-a exportra kerül. Az évente hízlalt libák
száma 3-4 millió közötti. A termelők törekvése, hogy a testsúly csökkentése
mellett az átlagos májtömeget emeljék, a realizálható jövedelem növelése
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érdekében. Ennek a munkának sikerét bizonyítja, hogy a termelésbe vont
hibrideknél az éves átlagos májtömeg növekedés 0,5 % körül alakult az
utolsó tíz év eredményeit tekintve. Az előállítás költségei ugyanakkor évről
évre nőnek, a nyers libamáj exportára csökken, és a feldolgozóipar csak a
kiváló minőséget fogadja el.
Az EU állatvédelmi szabályozása 2011-ig engedélyezi csak a
kényszeretetéssel előállított libamáj forgalmazását, utána már csak az
alternatív megoldások elfogadhatóak, melyek a hazai gyakorlat számára ma
még teljesen ismeretlenek. Mindezek alapján keresni kell azon új
módszereket, amelyek a termelő szempontjából rentábilis, a fogyasztó
számára pedig megfelelő minőségű libamáj előállítást biztosítanak.
1.1. Előzmények
A lúd májtermelő képességét számos tényező befolyásolhatja, illetve
befolyásolja. Ismert, hogy az egyes libafajták jelentősen különböznek
májszövetük elzsírosodási hajlamában, továbbá az, hogy adott fajtán belül
az egyedek májtermelő képessége is különbözhet egymástól (Hermier és
mtsai, 1991). Saját vizsgálataim során, a fajta kiválasztásánál Fournier és
mtsai (1997), valamint Mourot és mtsai (2000) megállapítását vettem alapul,
miszerint a szürke landeszi liba májtermelő képesség szempontjából egyike a
legjobbaknak.
Kísérletes munkámban kapcsolódni tudtam a 2001-ben indult 4/034-es
NKFP programhoz, ami biztosította a megfelelő szintű vizsgálati állományt a
töméses hizlalás és alternatív
kényszeretetés technológiájának
alkalmazásakor.
A vizsgálataim során alkalmazott módszertannak megfelelően több kutatási
egység együttmüködésével végeztem kísérleteimet. A Kaposvári Egyetem
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében módom nyílt a keresztmetszeti
képalkotó eljárásokon alapuló állattenyésztési kutatásokhoz csatlakozni.
Ezen másfél évtizedes múltú, a testösszetétel in vivo becslésre irányuló
vizsgálatok eredményei (Romvári, 1996; Milisits, 1998; Pászthy, 2000;
Szabó, 2001; Holló, 2001; Petrási, 2002; Toldi, 2002; Andrássy-Baka, 2003)
adták a biztos módszertani alapot saját kísérleteimhez. Már graduális
hallgatóként csatlakoztam a libamáj zsírtartalmának in vivo módszerrel
történő becslését célzó vizsgálatokhoz. Ezen kísérletek eredményeiből
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készült tudományos diákköri dolgozatommal a XXVI. Országos
Tudományos Konferencia, Bio- és Csúcstechnológia tagozatban második
helyezést értem el. Érdekes, hogy sem a doktori képzés megkezdésekor, sem
pedig a disszertációm összeállításakor libamáj in vivo komputer tomográfiás
(CT) vizsgálatára nem találtam nemzetközi irodalmat.
A 2004-ben megalakult Állatitermék-minősítő Laboratóriumban folytatott
vizsgálataim során együttműködtem más intézmények kutatóival, így a
Herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Élettani
Osztályával, valamint a Baranya Megyei Kórház Patológiai Osztályával.
Előbbi szakmai kapcsolat a májminták kémiai összetételének
meghatározásában, utóbbi pedig a szövettani analízisben volt nagy
segítségemre. A laboratóriumunkban lehetőségem nyílt közeli infravörös
spektroszkópiával (NIRS) becsülni a máj zsírsavösszetételét, elsősorban
Molette és mtsai (2001) eredményeire alapozva. A kísérletek során vett
vérmintákból meghatározott paraméterek elemzéséhez Janan és mtsai
(2000), valamint Davail és mtsai (2000) által írt közlemények nyújtottak
segítséget. Hangsúlyozni szeretném, hogy bár a szérum metabolitok
alakulásával és az enzimek aktivitásának vizsgálatával a töméses hizlalás
során korábban számos szerző foglalkozott, a tömött libamáj szövettani
elemzésével és a szérum paraméterek egyidejű vizsgálatával foglalkozó
irodalmat nem sikerült találnom.
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2. Célkitűzések
Dolgozatomban a libamájat komplex módon kezelve, többféle
megközelítésben próbáltam elemezni. Ennek megfelelően az alábbiakban
fogalmaztam meg kutatási céljaimat:
- In vivo CT vizsgálati módszer adaptálása a májfejlődés nyomonkövetésére,
valamint a pixelgyakorisági értékek PLS regresszióra alapozott feldolgozása,
a zsírtartalom becslése érdekében.
- A töméses májhizlalás jellemzése egyes vérparaméterek és a máj szövettani
képe alapján.
- NIR spektroszkópiára alapozott gyorsvizsgálati módszer fejlesztése a máj,
mint termék minősítésére.
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3. Irodalmi áttekintés
Disszertációmban a hízott libamáj előállítás különböző aspektusaival
foglalkozom. Ennek megfelelően a következőkben röviden ismertetem a
történeti előzményeket, az alkalmazott májelőállítási technológiákat és az
ágazat mai helyzetét. Ezt követően összefoglalom a máj anatómiai jellemzőit
és szerepét az anyagcserében. Foglalkozom a lúdfajban ismert
májelzsírosodás problematikájával, továbbá röviden a zsíranyagcserét
jellemző szérum paraméterekkel. Kísérletes munkámhoz kapcsolódva
jellemzem az in vivo komputer tomográf és ultrahangos (UH) módszer
lehetőségeit a máj térfogatának és összetételének vizsgálatában. Végül
bemutatom a közeli infravörös spektroszkópia (NIRS), mint egyfajta
termékminősítő módszer lehetőségeit.
3.1. Történeti előzmények
Az egyiptomi birodalom fennállása óta sok országban tömnek ízletes
májukért libákat. A kezdetekre bizonyíték az alábbi domborműrészlet (1.
ábra).

1. ábra: Egyiptomi relief

A Római Birodalomban 30 napon keresztül, tejbe áztatott fügével vagy tejesmézes búzadarával tömték a madarakat. Mindez, Columella szerint kiváló
termékké varázsolta a májat. Plinius nevezetes természetrajzi művében, a
Historia naturalisban a liba jóízű húsáról ír, és tanácsokat ad, hogy miképpen
lehet gesztenyével és más táplálékokkal mesterségesen növelni a máj
méretét, mivel az "az ínyencek által nagyra tartott és szerfelett értékes
csemege". A középkorban a hízott libamáj „eltűnt”, de az izraelita
közösségek megőrizték előállításának módszereit. A korai újkorban ismét
megjelent és azóta nagy népszerűségnek örvend. Nemcsak a
konyhaművészet foglalkozik vele kitűntetettként, de a szépirodalom kulináris
témái között (Krúdy Gyula, Alexander Dumas) is gyakran fellelhető. A
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francia forradalom során az először trónfosztott, majd kivégzett XVI. Lajos
szerint a " foie gras d'oie" a királyok eledele.
3.2. A víziszárnyas-tenyésztés és kutatás helyzete
3.2.1. Nemzetközi helyzet
Napjainkban változik a víziszárnyas kutatás helyzete, megítélése. A
tenyésztés ezidáig két földrajzi régióhoz volt köthető. Európához, azon
belül főleg Franciaországhoz, Magyarországhoz és Lengyelországhoz,
valamint a Távol-Kelethez. Az európai póluspont eltolódáshoz nagyban
hozzájárul az EU libatömés betiltás döntése, melyet a 88/306 EC
direktívában fogalmaztak meg. E rendelet szerint a töméssel foglalkozó
országoknak 2011-ig van lehetőségük alternatív technológia kidolgozására
„foie gras“ minőséget megközelítő máj előállítás céljából.
A töméses hizlalás betiltása miatt Franciaországban a még folyó kutatási
programok mellett, azok befejezése után lúd fajban nem kívánnak a
májelzsírosodás kérdésével, illetve a töméses hízlalás további technikai
fejlesztésével foglalkozni. A mulardkacsa májának vizsgálata váltja fel a
libamájat. Ma már az előállított kövér máj mennyiségének a 95 %-a ebből a
fajból származik. Az okok közül azt emelik ki, hogy a mulardkacsa mája sok
tekintetben helyettesíti a libamájat, előállítása lényegesen egyszerűbb,
kockázatmentesebb és olcsóbb. A francia fogyasztók az elmúlt évek
termelési felfutása, valamint az árban és minőségben rendkívül széles kínálat
eredményeképpen ezt a terméket szerették és szokták meg.
A libamáj termelés romló helyzetéhez jelentősen hozzájárul az is, hogy a
kacsamáj döntően francia termék, jelentéktelen arányban importálják. A
libamáj jobb és más minőségével azonban továbbra is választékbővítő
szerepet tölthet be a francia piacon. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget a
magyarországi termelők kihasználják, gyökeres változásra van szükség a
termelésben.
A
termék-előállítás
hatékonyságával
párhuzamosan
mindenekelőtt a minőséget kell jelentősen javítani. Csak a megbízható,
kiváló minőség és a jelenleginél sokkal olcsóbb előállítás lehet jövedelmező.
Mindennek elérése a teljes vertikumot érintő, alapvető változásokat
feltételez. A francia parlament a libamájat a francia nemzeti kultúrális és
gasztronómiai örökség részévé nyilvánította 2005 októberében
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(http://ma.hu/page/cikk/ae/0/132436/1), a többi libamáj előállító és
fogyasztó nemzet megkérdezése nélkül.
Az előbbi két bekezdés némi ellentmondást mutat a libamáj mulard májjal
történő helyettesíthetősége, ugyanakkor jobb minősége között. Ennek
feloldására a következőkben megfogalmazottakat adnám. Főleg
Franciaországban, ahol nemcsak a fogyasztás, de a termelés is a legnagyobb,
kezdték el a töméses hizlalás technológiájának nagymértékű
automatizációját, gépesítését. Erre a magas színvonalú, hatékony, iparszerű
kényszeretetésre a mulard fajhibridet választották ki, jó technológiatűrő
képessége miatt. Nem mellékes az sem, hogy az előállítási költségek jóval
kedvezőbben alakulnak a mulardnál, mint a lúdnál. Az előállított májak
minősége és így az ára is széles skálán mozog, amelyen minden vevő
megtalálja a számára elfogadható alternatívát. A francia termékeken az ún.
„foie gras” elnevezést tűntetik fel, függetlenül attól, hogy az alapanyag
kacsa- vagy libamáj. A kacsamáj elfogadtatására irányuló tevékenység
elsősorban a marketingmunka része. A tömött májat igazán kedvelők
körében azonban még mindig a hízott libamáj az igazi tömött máj.
Összefoglalva, az előállítási költségek csökkentése valamint a szélesebb
vásárlóközönség kiszolgálása mellett a már csak néhány feldolgozóipari,
konyhatechnikai tulajdonságban vezető libamáj mellett elsősorban az íze és
annak megszokottsága szól.
Párhuzamosan az EU-n belüli kutatási aktivitás csökkenésével, TávolKeleten a kutatói érdeklődés a víziszárnyas-tenyésztésben egyre erősödik.
Az 1. táblázatban ismertetett kutatási programok közül Kína 34, Taiwan 28
programmal részesül. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy Taiwanon négy
víziszárnyas kutatóállomás létezik, melyek közül kettő csak a lúd fajjal
foglalkozik, ahol az érdeklődés főként az élettani folyamatok és a
takarmányozás problémaköre felé fordul. Összességében elmondható, hogy
e kutatási területen Európa elsősége napjainkban megszűnni látszik.
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Szakterület

Kacsa

Liba

Molekuláris genetika

4

5

Nemesítés, szelekció

10

1

Élettan

16

11

Takarmányozás

35

11

Termelési módszerek

10

4

Szaporodásbiológia

6

7

Húsminőség

6

6

Tojásminőség

7

2

Vadfajok

2

3

Összesen

96

50

1. táblázat: Jelentősebb kutatási programok iránya és száma a víziszárnyastenyésztésben 2000-2004 között (Horn, 2004 nyomán)

3.2.2. A lúdágazat hazai helyzete
Hazánkban a ludat húsa és tolla mellett elsősorban kihizlalt májáért tartjuk.
Mind a három termék igen keresett exportcikk. A jelenlegi helyzet azonban
az, hogy az elsősorban francia piacra kerülő májak minőségét, színét,
tömegét, konzisztenciáját a vevők sokszor kifogásolják. A korábban hármas
hasznosítású (toll, hús, máj) állatfaj a piaci viszonyok miatt napjainkban
kettős (hús, máj), vagy inkább egyes hasznosításúvá (máj) vált.
Megjegyezném, ugyanakkor, hogy Mongóliában egy magyar-kínai
vegyesvállalat (Tongliao Mongo Lúdipari Kft.; Dóra, 2006) jött létre 2006ban, mely csak tolltermeléssel és annak feldolgozásával foglalkozik.
A hagyományosan kistermelőkre épülő ágazat manapság megélhetési és
eladhatósági gondokkal küzd, annak ellenére, hogy az ágazatból évtizedekig
magas exportbevétele származott a hazai mezőgazdaságnak. A májeladás
terén nem a termelt mennyiséggel, hanem inkább az áru minőségével vannak
gondok. Magyarországon egyre kevesebb anyagi forrás áll rendelkezésre
ebben a kutatási témában, pedig a libamájtermelés rangsorában a világon
elsők vagyunk (80 %-os részarány) és a „foie gras” termelésben is második
helyen állunk. Ha azonban a hízott máj abszolút mennyiségét vesszük
figyelembe, Franciaország vezet (18350 t/év), viszont e mennyiség 95 %-a
mulardkacsamájból származik (2. ábra).
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2. ábra: Magyarország, Franciaország és a világ „foie gras” termelésének alakulása
(forrás: http://www.itavi.asso.fr/fichiers/economie)

A világon előállított „kövér máj” mennyiségének alakulását is a francia
hozamok
befolyásolják.
A
Franciaországban
forgalmazott
libamájkonzervek 80%-a ugyanakkor magyar libamájból készül. Ha a jó
érdekérvényesítő franciákkal megszűnik az érdekközösség, a hazai
termelők nehéz helyzetbe kerülhetnek. Már több USA-beli államban tilos a
hízott libamáj értékesítése, emellett Európában Olaszországban, Svájcban,
Angliában és Németországban is tiltják az ezzel való kereskedést.
Éves szinten ebből a hungarikumnak számító termékünkből 1800-1900
tonnát termelünk, melynek 75-80 %-át exportáljuk. Az ebből származó
jövedelem mintegy 30–35 millió USD (Bogenfürst, 2002). Az I. osztályú
libamáj kg-onkénti ára 5500 és 6200 Ft között változik (4.2.8. kísérlethez
vásárolt tétel során tapasztaltak, 2006). A mennyiség 70 %-a
Franciaországba kerül, azonban a franciák az általuk előállított mulardkacsa
májat minden szempontból megfelelőnek tartják, mint libamáj helyettesítőt.
Ez az előbbi számok tükrében komoly veszélyt jelent, hiszen a piacunk
legmeghatározóbb szereplője beszűntetheti a vásárlást.
3.3. A májelőállítás technológiája
3.3.1. A töméses hizlalás
A töméses hizlalás alapja a vándormadaraknál megfigyelt, költözés előtti
természetes májelzsírosodás (steatosis) (Hermier, 1997). Ennek célja az
energiaraktározás, melynek során a zsír nagyobb hányada a bőr alatti
kötőszövetbe, kisebb része pedig a májba, valamint a hasűrbe deponálódik.
Ezt az élettani folyamatot használják fel a baromfitenyésztésben a hízott
máj előállítására. Utóbbi esetben a szelekció következményeként főleg a
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máj zsírosodik el és csak kismértékben a fent említett területek. A
víziszárnyasokat a túlevésre való hajlam teszi alkalmassá a
kényszeretetésre.
A hazai hízottmáj előállítás rendszere a 25-30 éve kialakult hagyományos
4-6 óránkénti töméses hízlalás (Bogenfürst, 1992). Több évtizedes
gyakorlatra épülő rendszerben kistermelők nevelik fel a tömőalapanyagot
és kapacitásuktól függően 50-100 liba tömésével foglalkoznak. Ebben a
rendszerben az egyébként májelőállításra kiválóan alkalmas májtípusú libák
az etetett különböző eredetű és összetételű takarmányok miatt nem tudnak
egyöntetű nagyságú és minőségű májat termelni. Az egységes
takarmányozási és felnevelési program mellett hiányzik a megfelelő
állategészségügyi prevenció is, az átgondolatlan gyógyszeres kezelések
pedig gyakran negatívan befolyásolják a májfunkciót is. Így az évek során a
piaci bizalom fokozatosan megrendült a magyar termelőkkel szemben.
Emiatt néhány vállalat integrációban működteti a nevelést és a tömést,
emellett a nevelő és a tömőtakarmányok összetétele is állandó. A nevelést a
vállalatok telepein végzik és a madarakat tömőkhöz helyezik ki, vagy saját
korszerűen megépített és felszerelt tömőistállóikban végeztetik a tömést.
Így a tömött máj minősége elsősorban a tömő személyétől függ. Ebben a jól
megszervezett rendszerben egy személy akár napi 500-600 libát is képes
tömni. A tömési idő hossza függ a technológiától. A 14 nap hosszúságú
tömési ciklustól kezdve a 21 napos tömésig bármi előfordulhat.
Aggodalomra adhat okot, hogy amíg Franciaországban 10 napos tömés után
a májtömeg libánál 700-750 g, kacsánál 650 g, addig hazánkban ez 300-400
g körül alakul (A Baromfi, 2001).
3.3.1.1. A hagyományos töméselőkészítés
Korábban a tömők a rendszeres napi 4-6-szori tömés megkezdése előtt
kénytelenek voltak 2-3 napon keresztül hozzászoktatni a madarakat a
kényszeretetéshez és a nagy mennyiségű takarmány egyszeri
befogadásához. Ez nem minden egyednél váltotta be a hozzá fűzött
reményeket és eltérő minőségű májakat eredményezett, köszönhetően
annak, hogy a májtermelésre kiválóan alkalmas fajták egyed szinten eltérő
technológiatűrést mutatnak.
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Ebből a problémából kiindulva fejlesztették ki a töméselőkészítés
technológiáját (pregavage), amit a felnevelés szakaszába illesztettek. A
töméselőkészítés következtében a tömés hatékonyabbá és kíméletesebbé
vált és rövidebb idő alatt elvégezhető. A módszer előnyeit Bogenfürst
(2000) foglalta össze. Szerző szerint a pregavage eredményeképpen kitágul a
ludak nyelőcsöve, növekszik a felvett takarmány mennyisége. Végső soron
az emésztést segítő enzimatikus folyamatok gyorsulnak, a máj elzsírosodása
elkezdődik. Az előtömés esetén kiegyenlítettebbé válik a májtömeg, egyúttal
javul annak minősége. A májtömeg eléri a francia piaci igényeknek
megfelelő 600-800 g-ot. További előny, hogy kisebb a tömés alatti ráhízás,
ami azt jelenti, hogy elsősorban a máj tömege gyarapodik és nem a perifériás
zsírdepóké.
3.3.2. A kialakítandó alternatív technológiák és az előállított termék
minősége
Napjainkban a fő cél a feldolgozóipar és a fogyasztók számára megfelelő
méretű máj előállítása (ez piacfüggő: 600-1000 g), úgy, hogy közben annak
zsírtartalma az optimálisnak tekintett szintet ne haladja meg. Guy (2000)
szerint ez az érték 50-55 % körül van nedves tömegre vonatkoztatva. A
raktározott zsír 95 %-a triglicerid, 1-2 %-a pedig koleszterin észter. A
sejtmembránok lipid kettősrétegét alkotó lipidek, mint pl. a foszfolipidek és a
szabad koleszterin viszonylag kis mennyiségben 1-2, illetve 1 % alatti
részarányban fordulnak elő (Fournier és mtsai, 1997). Guy (2000) szerint a
tömött máj akkor nyújt megfelelő technológiai minőséget, ha a feldolgozása
során a sütési veszteség nem éri el a 13,9 %-ot. Vizsgálatok kimutatták
ugyanakkor, hogy a sütési veszteség a máj tömegével párhuzamosan
emelkedik (Babile és Auvergne, 1986). A tömeg egyébként elsősorban
piacfüggő, Japánban például a nagyobb átlagtömegű (850-1000 g)
csontszínű, keményebb állagú terméket keresik. Guy és mtsai (1995) szerint
a nőivarú ludak májtömege bár kisebb, azonban a kisebb hepatocitaszám
miatt sütési veszteségük nagyobb.
Az ún. „zsírmáj” (technológiai szempontból túlságosan elzsírosodott máj)
esetében a zsírtartalom 55 % feletti. Ennek következtében a májsejtek
sütéskor nem képesek a zsírt megtartani, a májszövet összezsugorodik
(Bogenfürst, 1992). A hízott máj minőségét elsősorban az utóbbi jellemző
határozza meg. Ez a tulajdonság a pástétom-készítés során fontos, mivel a
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konzervsterilizálásnál fellépő magas hőmérséklet a zsír jelentős részét
kiolvaszthatja és a felszínen összegyűlt zsírréteg rontja a termék minőségét.
Elsősorban az állatvédő mozgalmak fokozódó aktivitása miatt 2011-ig be
kell szűntetni a kényszeretetéses májtermelést (Tóásó és mtsai, 2006). A
tiltás annak ellenére is megtörténik, hogy több kísérletet végeztek
Franciaországban kacsa fajon, hogy bizonyítsák, hogy a tömés nem okoz
stresszt az madaraknak (Guémené és mtsai, 2001). Mivel a libamáj továbbra
is keresett árucikk, több munkacsoport dolgozik olyan technológia
kidolgozásán, mellyel tömés nélkül is lehet hízott májat (foie gras)
előállítani. Az alternatív technológiák alapját képező ún. öntömés vizsgálata
iránti igény nem újkeletű, hiszen már a hetvenes években is próbálták
kideríteni a máj elzsírosodásának mértékében betöltött szerepét (Aufray és
mtsai, 1970; Felix és mtsai, 1980; Marcilloux és mtsai, 1985). Szerzők arra
kerestek választ, hogy az éhségközpontot blokkolva (ventromediális
hipotalamikus lézióval) a liba képes-e nagyobb mennyiségű takarmány
felvételre, mint normál körülmények között a felnevelés során.
Megállapították, hogy a műtött állatok jobban híztak, mint a kontroll csoport
egyedei, de gyengébben mint a tömött madarak.
Az alternatív libatöméses technológiák alkalmazásával a jelen ismereteink
szerint az elérhető májtömeg 300-350 g, 30-35 %-os zsírtartalommal. Az
alternatív technológiák alapja az, hogy a madarak gyakorlatilag „önmagukat
tömve” egyre rövidebb etetési idő alatt egyre több takarmányt vesznek fel. A
módszer lényege az időre korlátozott szakaszos etetési rendszer, melynek
hatására növekszik az önkéntes takarmányfelvétel. Általában a felnevelés
hatodik hete után indul a program, melynek hossza nyolc hét. A teljes
időtartamból a madarak 46 napig korlátozott idő alatt veszik fel a
takarmányt, az utolsó 10 napban pedig ad libitum fogyaszthatnak. Ez az
utolsó 10 nap biztosítja a máj jelentős elzsírosodását, az első periódus a
takarmányfelvétel növelését szolgálja.
3.4. A töméses hizlalásra alkalmas víziszárnyas fajok
Csak néhány madárfaj alkalmas kihizlalt, jó minőségű és élvezeti értékű máj
termelésére. Ezek a lúd, a pézsmaréce és ennek a házikacsával alkotott
fajhibridje a mulard. E néhány víziszárnyas fajnál, a túlélés egyik fontos
feltételeként, a természetben is megfigyelhető a vonulásuk előtti
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túlfogyasztás és a zsírok tárolása a májban. A májtermelésre használt három
baromfiféle kihizlalt májának összetételét mutatja a 2. táblázat.
2. táblázat: A víziszárnyasok kihizlalt májának beltartalmi jellemzői
(Salichon és Bulm, 1991, cit.: Bogenfürst, 1999)
Genotípus
Landeszi lúd
Mulardkacsa
Pézsmaréce

Élőtömeg
(g)
7427 ± 653
6513 ± 433
6483 ± 497

Májtömeg
(g)
768 ± 143
677 ± 123
553 ± 55

Lipidek
54.6 ± 4.3
60.5 ± 4.4
62.6 ± 1.8

A máj összetevőinek aránya
Víz
Fehérje
Hamu
32.7 ± 3.
18.3 ± 0.9 0.7 ± 0.1
28.5 ± 3.4
6.9 ± 1.0 0.6 ± 0.1
27.4 ± 1.8
6.4 ± 0.6 0.5 ± 0.1

Egyéb anyagok
3.7
3.5
3.1

A mulardkacsa májtermelő képessége – a májtömeget tekintve – a lúd és a
pézsmaréce között helyezkedik el. A libamáj kevesebb zsírt tartalmaz, mint a
mulardmáj. A két kacsatípus mája összetételében nem különbözik egymástól.
A pézsmaréce májának minősége jelentősen eltér a mulardétól és a lúdétól,
elsősorban azért, mert a hőkezelés hatására mintegy kétszer annyi
(esetenként 70 %) zsírt veszít (3. táblázat).
3. táblázat: A víziszárnyasok kihizlalt májának összehasonlítása
(Babile és Auvergne, 1986, cit.: Bogenfürst, 1999)
Genotipus
Lúd
Pézsmaréce
Mulardkacsa

Májtömeg (g)
663 ± 31
435 ± 14
482 ± 10,5

Qualiméteres
osztályozás
17.47 ± 4.68
14.02 ± 3.33
43.65 ± 4.04

Lipidolvadási veszteség (%)
55°C-on
105°C-on
14.11 ± 1.27
42.48 ± 2.09
30.18 ± 1.96
70.52 ± 0.89
14.53 ± 0.77
35.09 ± 0.88

Párolási veszteség (%)
55°C-on
4.30 ± 0.93
15.56 ± 1.26
-

A mulardkacsa esetében a hizlalás hossza és annak intenzitása emeli a
májtömeget, de egyúttal a zsírveszteséget is. E folyamat a lúd fajban
ellentétes. Talán ez is lehet magyarázat arra, hogy a kacsa fajnál nem kelt
akkora ellenérzést a tömés, mivel az rövidebb ideig és naponta csak két
alkalommal történik.
Napjainkban olyan lúdfajták és hibridek állnak a töméses hizlalás
rendelkezésére, melyeket céltudatosan szelektáltak májelőállításra.
Megfigyelték e képesség családok közötti öröklött különbségét is (Horn,
1981, cit.: Horn, 1948). A májtermelő képesség h2 értéke 0,42-0,63 (Horn,
1981). A májtermelés tekintetében a rendelkezésre álló fajták
májtermelőképessége, májszövetük elzsírosodási hajlama különbözik
egymástól (Hermier és mtsai, 1999). A meghatározó fajta azonban a szürke
landeszi, melyet a kiváló májtermelő képességű toulousi lúdból alakítottak
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ki céltudatos tenyésztőmunkával. A libafajták eltérő módon reagálnak a
kényszeretetésre. Májuk elzsírosodási hajlamának mértéke is más, tekintve,
hogy e tulajdonság genetikai kontroll alatt áll (Hermier és mtsai, 1991).
Rouvier és mtsai (1993) szerint az autoszomális és az ivarhoz kötött
géneknek köszönhetően a szelektált törzsekben a máj tömegének
kialakulására nagy és pozitív közvetlen genetikai hatás figyelhető meg.
Larzul és mtsai (2000), szerint a szelekció hatására a májtömeg anélkül
emelkedik, hogy ez együtt járna a subcutan zsír mennyiségének
növekedésével.
A széles körben alkalmazott májtermelő hibridek a szürke landeszire
épülnek, mely fajta májának zsírraktározó képessége egyike a
legjobbaknak. Jellemző rá a 800-900 g-os tömött máj. A kiváló teljesítmény
magyarázatára a 3.6.3. részben térek ki részletesen.
Libamájtermelésre a fiatal (9-10 hetes) és az idősebb (egyszer vagy
többször tépett) lúd egyaránt alkalmas. A fiatal madarakat intenzíven kell
nevelni, annak érdekében, hogy a ludak 9 hetes korra elérjék a 4-4,2 kg-os
élősúlyt. Az idősebb hízóalapanyag ludaknál az utolsó tépést követően 3-4
hét múlva kezdik meg a töméses hizlalást, melyeknek ekkorra legalább 4,55,0 kg-os testtömeget kell elérniük (Bogenfürst, 1992).
A töméses hizlalás komplex elemzésekor nem elhanyagolható az értékes
testrészek – elsősorban a mell – kihozatali aránya, a test elzsírosodásának
mértéke, a fajlagos takarmányfogyasztás a felnevelés és a tömés alatt és a
szülőpárok után várható szaporulat sem. A 4. táblázatban ezen tulajdonságok
együttes értékelését mutatom be.
4. táblázat: A három tömésre alkalmas faj összehasonlítása

Melyik ivar tömhető
Húskihozatal
Beépült zsír mennyisége
Napos / Tojó
Telepítési ivararány
Tömés gondossága
Tömés rendszere
Májminőség
Májnagyság
Termelés gazdaságossága

Lúd
gúnár, tojó
alacsony
sok
35-40
1:3
nagy
kisüzemi
kiváló
nagy
rossz
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Mulardkacsa
gácsér
közepes
közepes
110
1:19
közepes
iparszerű
közepes / jó
közepes / jó
közepes

Pézsmaréce
gácsér
magas
alacsony
140
1:5
közepes
iparszerű
rossz
kicsi
kiváló

A két faj, illetve a fajhibrid májtermelő-képességének, húskihozatalának,
szaporaságának
és
általában
a
termelés
gazdaságosságának
összehasonlításából érthető, miért került nehéz helyzetbe a libamájtermelés.
3.5. A májelőállításra felhasznált takarmányok
A töméses hizlalás speciális takarmányozást kíván. A takarmánynak magas
energiatartalommal kell rendelkeznie, melyre egyik legalkalmasabb
alapanyag a kukorica. Magas szénhidráttartalma alkalmassá teszi a májbeli
lipogenézisben való kiváló hasznosításra. A máj úgy zsírosodik el, hogy a
trigliceridek akkumulációja meghaladja azok lipoproteinek (főleg VLDL)
formájában történő „ürülését” a szervből. A lipoprotein szintézis számos
nitrogéntartalmú komponenst igényel (kolin, metionin, lecitin, betain). A
kukorica nemcsak kevés fehérjét tartalmaz, hanem alacsony kolin és
metionin tartalommal is rendelkezik. Ezen összetevők mennyiségének
csökkenése vagy hiánya következtében a kényszeretetés előrehaladtával a
zsír a májsejtekben raktározódik. A hizlalás végéhez közeledve a lipoprotein
szintézis – feltehetőleg a lecitin és az ennek képződéséhez szükséges kolin
vagy metionin elfogytával – gyengül, ezért a májban képződő zsír
extrahepatikus szövetek felé történő szállítása visszaesik. A kizárólagos
kukorica-tömőtakarmány használat oka ezért egyrészt a magas szénhidrát
tartalom, másrészt a lipoprotein képződés szempontjából hiányos aminosav
garnitúra (Bogenfürst, 2001). Kiemelésre érdemes, hogy Franciaországban
már kifejezetten erre a célra nemesített kukoricafajtákat használnak a tömés
során (Bogenfürst, 2001).
Mivel a ludak fehérjeszükséglete eredendően viszonylag alacsony (11-13 %
nyersfehérje), ezért a drága fehérjekomponensek adagolása általában
mérsékelt. A töméses hizlalás alatt ugyanakkor nemcsak zsír-, hanem
természetesen fehérje-anabolizmus is folyik. Ez magyarázza a hizlalás előtti
vagy a tömés alatti fehérjeetetés fontosságát. Fehérjehiány esetén a máj
parenchima-állományának növekedése nem tart lépést az elzsírosodással,
ami növeli a „zsírmáj” kialakulására való hajlamot (Bogenfürst, 2001).
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3.6. A máj anatómiai és funkcionális jellemzése és szerepe a zsírok
anyagcseréjében
3.6.1. A máj anatómiája
A máj a szervezet legnagyobb mirigye, madarakban a testsúlyhoz
viszonyítva nagy. A madarak mája a szív mögött, a zúzógyomor a nemi
mirigyek és a vékonybél előtt helyeződik. Sarló alakú szalag rögzíti
helyzetében, mely ventrálisan a mellcsontról ered. Dorzalis tompa széle az
ágyéktájékhoz és a rekeszizomhoz van rögzítve. A lúdmáj színe
sárgásbarna vagy világossárga, a többi madáréhoz képest tömörebb
szerkezetű. Kifejlett korban tömege 85-175 g, ami az állat kondíciójától
függően a testtömeg 3-7 %-ának felel meg (Husvéth, 1994).
Összehasonlításképpen ez az érték tojótyúk esetén 1,23 % (Szabó és mtsai,
2004).
Domború felülete cranioventrálisan helyezkedik el, zsigeri felülete, a
facies visceralis, homorú, caudodorzalisan irányul. Dorzalis része tompa
két oldalsó ventralis része éles. A májat, mint minden hasüregben helyeződő
szervet, savóshártya von be. Alatta helyeződik a máj aránylag vékony tokja
(capsula fibrosa), mely a májkapu környékén vastagabb. A tokból sövények
hatolnak a szerv belsejébe, s együttesen a szerv vázát, interstitiumát képezik.
Az interstitium a májat lebenyekre osztja fel. Három, jobb, bal és középső
lebenyre tagozódik, melyek főképpen ventralisan különülnek el egymástól.
Közülük a jobb oldali nagyobb, kis közti allebenye is van. A lúd jobb
májlebenye nagyobb és hosszabb, mint a szív alakú bal lebeny. Alsó széle
caudalisan túlnyúlik a szegycsont hátulsó szélén. A jobb lebeny zsigeri
felületén több szerv benyomata is látszik. A duodenum minden madár
fajban hagy lenyomatot, helyeződése és nagysága madárfajonként
lényegesen nem változik. A lúdon az éhbélnek is van benyomata. A jobb
lebenyen a mirigyes gyomor és az izmos gyomor abdominális árka látható.
A lép a lúdon a bal és a jobb lebenyen is képez benyomatot. A fali felületen
a szív képe is látszik. A jobb lebeny alsó szélén bemetszés is található
(Fehér, 2000).
A máj működési egysége a májlebenyke (lobulus). A parenchymát alkotó
lebenykék szabálytalan sokszögletűek, különböző nagyságúak. Az
interstitiumban helyeződnek a vérerek, nyirokerek, idegrostok és a
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különböző nagyságú epeutak. Az epét az epekapillárisok gyűjtik össze és az
egyre nagyobb epevezetékekbe juttatják. Az epét a májból a ductus
hepaticus vezeti el.
A májnak kettős vérellátása van: funkcionális ere a vena portae, tápláló ere
az arteria hepatica. A vena portae a gyomorból, a belekből és a lépből gyűjti
össze a vért, a májkapun lép be, s mind kisebb és kisebb ágakra oszlik fel.
Legkisebb ágai a májlebenykék között haladó venae interlobulares, illetőleg
ezek oldalágai. Ezekből erednek a lebenykék belsejébe térő, tág sinusoidok,
melyek hálózatot képeznek, és a lebenyke közepén a vena centralisban
gyűlnek össze és a vena hepaticába torkollanak. Ezt a kapcsolatot nevezzük
vénás csodarecének, mely a máj jellegzetessége. A máj artériája az arteria
hepatica, vékonyabb ér, ugyancsak a májkapun tér be a szervbe, ahol
elágazódva a máj interstitiumát látja el (Guzsal, 1967; Fehér, 2000).
3.6.2. A zsírok emésztése és felszívódása
A zsírok (melyek a táplálékban főleg triglicerideket (TG) jelentenek)
emésztésének elsődleges helye monogasztrikus fajokban a vékonybél. A
zsíremésztés folyamata főleg a hasnyál eredetű lipáz, valamint a kolipáz és
az epe együttes hatásán alapul. A vékonybélben a májból származó epesavak
első lépésben emulgeálják a zsírokat, a savak sói pedig aktiválják a hasnyál
lipázt. Az emulzió partikulummérete és fizikokémiai tulajdonságai alapján
részben micelláris oldatnak is tekinthető. A micelláris oldat összetételére a
digliceridek és a zsírsavak jellemzők, emiatt mind a micelláris oldat, mind az
olajcsepp “állapot” is jellemző a vékonybélfolyadék ezen lipidjeire, azaz a
micelláris oldat is kétfázisú. A micellaképzést az epesavak segítik, a micellák
és a vizes fázisban diszpergált lipidek (liposzómák formájában) mennyisége
végső soron az epesavak mennyiségétől függ. Érdekes módon határoló
kettősréteg a micellák és a liposzómák esetében is kimutatható (Borgström,
1985). A folyamatot a 3. ábra szemlélteti.
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3. ábra: A zsírok vékonybélbeli emésztésének vázlata (cit.: Mead és mtsai, 1986)

A hasnyál lipáz nem feltétlen csak kolipázzal együtt hatékony, elválasztása
már aktív formában történik. A kolipáz valójában a lipáz és a lipid
partikulum felszíne közötti kapcsolatot teremti meg, a lipáz pedig ezt
követően a trigliceridek észterkötését hidrolizálja. A hidrolízis az 1 és 3
helyzetű zsírsavakat nagy arányban, a 2-es helyzetűeket azonban csak
mintegy 20 %-ban értinti (Ganguly és mtsai, 1972). A hasnyál lipáz 1,3
helyspecificitása olyan mértékű, hogy a 2-monogliceridek előállítására ipari
szinten is ezen enzimet alkalmazzák. A lipázok hatása a lipid részecskéken
való megtapadást követő zsírsav hidrolízis, mely mono- és diglicerideket
eredményez. Az emulzióképzésben nemcsak az epesavak, hanem az epe
foszfolipidjei és a táplálékeredetű fehérjék is aktívak; ugyanilyen szerepűek a
hidrolízis során keletkező mono- és digliceridek.
A zsírsavak, a monogliceridek diffúzióval, a digliceridek, és kis
mennyiségben a TG is sima felszínű vakuolumokban jelennek meg a
bélepithelsejt citoszoljában, ez azonban nem klasszikus pinocitózis
eredménye. A TG “építőkövei” a bélhámsejtben a kefeszegélytől távolodva
KoA-tiolészter köztes állapoton át reszintetizálódnak trigliceridekké. E
folyamat a bélhámsejt endoplasmaticus reticulumában történik; valójában
ugyanitt képződik a kilomikron is, madaraknál a portomikron, apolipoprotein
B segítségével. A portomikronok a v. portae-n keresztül jutnak a májba a
madarak speciális nyirokkeringése következtében. A TG reszintézist mintegy
“megkerülve” a rövidláncú zsírsavak bizonyos hányada nem épül be a TGekbe, hanem albuminhoz kötött formában közvetlenül a keringésbe jut (4.
ábra).
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4. ábra: A TG felvétel bélepithelsejtben zajló lépései (cit.: Mead és mtsai, 1986)

3.6.3. A máj szerepe a zsíranyagcserében
A máj funkciói az egyes szubsztrátokhoz való viszonyukkal jól
jellemezhetők. A szabad zsírsavak (FFA) kapcsán a máj gyors felvételt
biztosít, energiaegyensúlyban a máj az összes keringő FFA 30-50 %-át
felveszi. Ezeket a máj nem energiaforrásként, hanem a TG és a PL
(foszfolipid) szintézisben hasznosítja, illetve kisebb mennyiségben tárolja. A
postprandialis lipaemia állapotában a máj a TG-ek 30-40 %-át spontán veszi
fel, melyben a parenchimasejtek aktívak. A kilomikron TG-ek részben
hidrolízisen, részben TG reszintézisen esnek át és újra a keringésbe jutnak,
leginkább lipoprotein formában (HDL, LDL, VLDL). A máj a vér
kilomikronjaiból és lipoprotein frakcióiból származó foszfolipidek egy részét
saját sejtjeibe építi be. A foszfolipid szintézis igen aktív folyamat a májban,
elsősorban a vér foszfolipidjei épülnek fel itt.
3.6.4. A máj elzsírosodásának kialakulása madaraknál
A lúd fajban a töméssel kiváltott ún. hízott májat bár gyakran a „zsírmáj”
elnevezéssel illetik, az semmi módon nem azonos a kérődzőknél ismert
zsírmájjal, kialakulásához sem a klasszikus “zsírmáj szindróma vezet”.
Mourot és mtsai (2000) eredményei szerint a Landeszi lúd kiemelkedő
májtermelő képessége mögött fő faktorként a máj fokozott lipogenézise
jelenik meg, mely a nem májtermelő fajtákét többszörösen meghaladja.
Szerzők eredményei szerint a malát dehidrogenáz, a glükóz-6-foszfát
dehidrogenáz, az acetyl-CoA-karboxiláz és a zsírsav szintetáz enzimek
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aktivitása e fajtában megközelítően kétszerese a nem májtermelő
lúdfajtákénak. A májbeli lipogenezis kapcsán Mourot és mtsai (2000) szerint
a malát dehidrogenáz aktivitása lehet a korlátozó tényező, ugyanakkor a
fokozott lipogenikus képesség természetesen nem okoz steatosist, annak csak
a lehetőségét teremti meg. Érdekes, hogy a felsorolt enzimek közül a zsírsav
szintetázon kívül mindegyik a szénhidrát-lipid konverzióban vesz részt, azaz
a szénhidrátban gazdag tömőtakarmány lipogenikus magas hatékonysága
mögött ezek magas aktivitása állhat.
Valójában a máj-elzsírosodásnak, a steatosisnak genetikai alapja van, melyet
célirányos szelekcióval sikerült tovább fokozni (Mourot és mtsai, 2000). A
máj elzsírosodáshoz jelentősen hozzájárul az a viszonylag alacsony perifériás
lipoprotein lipáz aktivitás is, mely okán a szubkután zsírdepozíció viszonylag
szerény. Jellegzetesen a májtermelő fajták esetében ismert ez a tulajdonság.
Végső soron tehát a táplálékkal felvett igen nagy zsír-mennyiség több oknál
fogva deponálódik a májban. Egyrészt a tömőtakarmány jellemzően lipotróp,
a lipoprotein szintézishez szükséges aminosavakban szegény. Másrészt az
extrahepatikus szövetek lipoprotein lipáz aktivitása jelentősen alacsonyabb a
májtermelő fajtákban, melyet tovább fokoz a fokozott hepatikus lipogenezis
is. A libamáj termelésre szelektált lúd fajtákban lényegesen intenzívebb a
biológiai antioxidáns rendszer is, így a glutation redox enzimek aktivitása is.
A jelentősen magasabb enzimaktivitás intenzívebb védelmet tesz lehetővé
még erőteljes terhelés, jelen esetben tömés, esetén is. A glutation-peroxidáz
enzim különös jelentőségét az adja, hogy az enzim membránhoz kötött
formában van jelen a sejtekben (Thomas és mtsai, 1990), ezzel közvetlenül
védve a membránalkotókat az oxidatív károsodásoktól. A 5. ábrán mutatom
be a máj-lipoprotein-extrahepatikus szövetek relációjában a fent ismertetett
folyamatot.
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5. ábra: A májelzsírosodás kialakulásának főbb folyamatai (cit.: Mead és mtsai, 1986)

3.7. A zsírmáj szindróma, mint a májelzsírosodás jelentős problémája
Bizonyos esetekben, főleg nagy, 800 g feletti májtömeg esetében előfordul,
hogy a raktározott zsír tárolása irreverzibilissé válik és az előállított termék
értékcsökkenést szenved. Bogin és mtsai szerint (cit SCAHAW, 1998), ha a
tömést a megszokott, általában 18 napos időtartamán túl három vagy négy
nappal folytatjuk, akkor a sejtkárosodás mértéke jelentősen emelkedik a
standard módon előállított májakéhoz képest. Az irreverzibilis folyamat
eredményeként létrejövő „zsírmáj” kialakulásának körülményei nem
tisztázottak, kialakulására való hajlam felismerése termelésrontó hatása miatt
fontos lenne. Néhány enzim, például a malát dehidrogenáz, a glükóz-6foszfát dehidrogenáz, az acetil-CoA-karboxiláz és a zsírsav szintetáz
intenzívebb de novo szintézisének növekedése fokozza az erre való
hajlamot, ahogy azt Mourot és mtsai (2000) is megállapították landeszi és
lengyel lúd májában. Összehasonlító vizsgálataik eredményeképpen
bizonyították, hogy a fenti enzimek aktivitása a landeszi genotípusban
kétszer nagyobb volt, bizonyítva a genotípusok közötti különbségeket.
Fournier és mtsai (1997) szerint ezeknél a genotípusoknál a tömés hatására
a máj lipogenezise emelkedett és a mért triglicerid akkumuláció a landeszi
lúdnál szignifikánsan magasabbnak bizonyult. A tömés végén a landeszi
lúd májtömege magasabb volt, mint a lengyel lúdé (1005, illetve 485 g),
hasonlóképpen a hőkezelést követő zsírveszteséghez (26,3, illetve 7,5 %).
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3.8. A szérum metabolitok mennyiségének és az egyes enzimek
aktivitásának változása a töméses hizlalás idején
A dolgozat keretében csak a legnagyobb koncentrációban jelenlevő, a magas
szénhidrát- és zsírtartalmú takarmányra, illetve annak hatásaira
legérzékenyebben reagáló szérum mutatókat határoztuk meg. A klinikai
kémiai paraméterek tekintetében éppen emiatt sokszor nagy fluktuációt
tapasztaltunk, így semmiképp sem alapértékek rögzítése volt a cél, hanem a
tömési folyamat nyomonkövetése (ún. „follow-up”). Maga a tömés
módszertana, a napi többszöri, nagy mennyiségben történő takarmányfelvétel
eredendően kizárta az éhezéskori értékek felvételét. Az irodalmi áttekintés
összeállításakor ugyanakkor feltűnően kevés ilyen jellegű közelítéssel
találkoztam, ezért mindenképpen indokoltnak tartottam a szérum mutatók
rövid jellemzését.
A szérum triglicerid koncentráció, mint a postprandialis állapot egyik
érzékenyen reagáló mutatója leginkább a takarmány útján bevitt, majd
felszívódott TG mennyiségére reagál (Thrall, 2004). Ehhez hasonló
jelenséget tapasztaltak Szabó és mtsai (2005, 2006) pulyka és broiler
naposkorában, a szikből való energianyerés idején. Dolgozatom talán egyik
leginkább kiemelendő szérum lipid metabolitja az összkoleszterin frakció
volt, melynek koncentrációja ismert módon nemcsak a nagyarányú
zsírbevitellel korrelál, hanem a májfunkció épsége is befolyásolja annak
koncentrációját. Tekinettel arra, hogy a koleszterin epesavakkal ürül a
szervezetből, a koncentrációnövekedés gyakran a máj sérülésére (epeelvezetésben fellépő gátlás) is utal. A magas koleszterin koncentráció
leginkább tehát a magas zsírtartalmú takarmánnyal, és a máj afiziológiás
állapotával függ össze. A HDL koleszterin koncentráció vizsgálatát
elsősorban az indokolta, hogy a madarak vérében ezen frakció általában 5575 %-ot tesz ki az összes koleszterinből, azaz domináns az összes
koleszterinen belül, valamint érzékenyen reagál az energiaellátás nagyobb
változásaira (Romvári és mtsai, 2005).
A madarakban a szérum fehérjék teljes mennyisége jellemzően alacsonyabb,
mint az emlősökben, funkciójukban természetesen jelentős hasonlóság van.
Az összes fehérje, úgy mint az albumin, leggyakrabban nem reagál a hirtelen
nagy energiabevitel-változásokra (Romvári és mtsai, 2005). Szabó és mtsai
(2005, 2006) brojlerek és pulykák növekedés alatti szérum vizsgálata során
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csak minimális változást írt le a szérum összefehérje és albumin esetében.
Madaraknál az albumin 40-50 %-át adja az összes fehérjének. Saját
vizsgálataimban a két frakció meghatározását azért tartottam indokoltnak,
mert mindkettő érzékenyen reagál a vízháztartás (esetleges diarrhoea, vagy
más okból fakadó dehidratáció) zavaraira. A nitrogéntartalmú metabolitok
között a kreatinin és a húgysav meghatározása volt célom, melyek közül az
első a motoros aktivitással, utóbbi pedig a takarmány fehérjetartalmával
korrelál szorosan (Thrall, 2004). Kísérleteimben mind a motoros aktivitás
csökkenése (a tömés idején, az ún. „ráhízás”, azaz nagymértékű
zsírdepozíció), mind pedig a fehérjebevitel erősen változott, így e két mutató
mindenképp informatívnak igérkezett.
A vizsgálat keretében természetesen meghatároztuk a szérum ionok
koncentrációit, ugyanakkor azok közlésére és elemzésére nem vállalkoztam.
A szérum Na koncentrációt minden esetben a dehidratáció megítélésére
ellenőriztem, és a 150 mmol/L értéket meghaladó mintákat kizártam (Thrall,
2004). A Ca, Na, K, és szervetlen foszfát koncentrációk részletes elemzésétől
eltekintettem a dolgozat terjedelme okán, ugyanakkor ezen eredmények
bemutatását mindenképp indokoltnak véltem, közlemény formájában
(Locsmándi és mtsai, 2006, 2007).
A vérszérum klinikai kémiai paramétereinek értékelése során természetesen
figyelemmel voltam a madárfajoknál fellelhető ismert normál élettani
tartományokra, amennyiben az ettől irreálisan eltérő értékeket kizártam az
elemzésből. Meglepő módon összefoglaló klinikai kémiai tanulmányt a
tömés alatt, vagy hasonló, nagy élettani változás alatt nem találtam az
irodalomban, csak brojler, tojótyúk és pulyka esetében. Emiatt mindenképp
indokoltnak tűnt egy átfogó, több mérési időponton alapuló vizsgálatsorozat.
3.9. A szöveti összetétel in vivo meghatározásának lehetőségei
3.9.1. Ultrahangos vizsgálatok
Az ultrahangos készülékek a hatvanas évek végére váltak alkalmassá a bőr
alatti zsírréteg vastagságának és bizonyos szervek méretének
meghatározására. A technika nem invazív, tehát az állat levágását nem teszi
szükségessé, az egy állatra vetített vizsgálati költsége viszonylag alacsony.
Mobil berendezés lévén a vizsgálat bárhol elvégezhető. A modern
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készülékek igen jó térbeli felbontással dolgoznak, korlátot jelent ugyanakkor
az, hogy az ultrahang tulajdonságaiból adódóan a csontok, gázok és a vastag
zsírréteg zavarja a képfelvételezést.
A készülék az eltérő akusztikus tulajdonságú felületekről visszavert
hullámok intenzitásának és sebességének a mérésével alakítja ki a felvételt.
A vizsgálandó tárgy és a vizsgálófej légmentes érintkezéséhez különböző
kontakt anyagokat használnak. A hanghullámok gerjesztése és érzékelése is
a fejben történik. A kép élességét és az ultrahang behatolásának mélységét
a vizsgálandó szövet típusa függvényében a megválasztott frekvenciával
lehet változtatni.
A humán medicinából átvett módszert először a sertéstenyésztésben
alkalmazták (Ishler és Swiger, 1968). A hátszalonna vastagság
megállapítására szolgáló ultrahang vizsgálatok eredményessége felvetette a
módszer alkalmazásának lehetőségét a baromfitenyésztésben is. Sorensen és
mtsai (1992) in vivo UH vizsgálattal határozta meg kacsák bőr alatti zsír,
valamint mellizomzat mennyiségét. Vizsgálatai alapján a mellizom
viszonylag jól becsülhetőnek tűnt, a zsírszövet vastagságának mérésére
ugyanakkor nem volt megfelelő. Konig és mtsai (1997) brojlercsirkék
mellizomzatát vizsgálták ultrahangos módszerrel. A felvételeket két
anatómiai ponton készítették: a sternum cranialis végénél, és az os
coracoidum fölött. Remignon és mtsai (2000) hasonló jellegű vizsgálataik
alapján szintén arra a következtetésre jutottak, hogy a mellizom mennyiségét
néhány ultrahang felvételből becsülni lehet.
Bochno és mtsai (2000) pekingi kacsa esetén határozta meg in vivo a teljes
karkasz hústömegét és állított fel a tenyésztői munkában is használható
egyenletet. Farhat és Chavez (2001) pekingi kacsák mellizomzatát vizsgálta,
különös tekintettel annak zsírral való borítottságára.
3.9.2. In vivo CT képalkotó eljárás alkalmazása a baromfitenyésztésben
A komputer tomográfia alkalmazásának korai szakaszában, már a
nyolcvanas évek elején bizonyították, hogy az eltérő szövetféleségekre
különböző, egymást nem átfedő Hounsfield-érték (HU) tartományok
jellemzők. A zsírszövet denzitása -200 és -20, az izomszöveté +20 és +200
HU, a májszöveté pedig +45 és +85 között van.
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A CT állattenyésztési célú felhasználása 1981-ben kezdődött a Norvég
Agrártudományi Egyetemen (Skjervold és mtsai, 1981). A módszert
Bentsen és Sehested (1989) alkalmazták először brojlerek abdominális zsír
és mellizom térfogatának meghatározására. A vizsgált norvég hibrideknél a
metszési síkok megválasztásánál felhasználták az általuk képzett változók
három dimenziós gyakoriság-eloszlását. Vágás után megmérték az
abdominális zsír és a mellizomzat tömegét és meghatározták karkaszhoz
viszonyított arányukat. Ezt követően Svihus és Katle (1993) három egymást
követő évben vizsgált brojlereket Bentsen és Sehested (1989) előbb
ismertetett módszerével tesztelve az eljárást. A mellizom tömegét és
kihozatali arányát mérték brojlercsirkében Remignon és mtsai (1997).
Hasonló elven vizsgálták eltérő genotípusú pulykák (BUT 9, Nicholas)
szöveti összetételét (zsír, izom, csont) 4 és 17 kg között Brenoe és Kolstad
(2000), akik a jelentős ivari eltérések miatt a nőivar alacsonyabb élősúlyban
történő vágását javasolták.
Kaposvári vizsgálatok során Romvári (1996) broilercsirkék esetében
takarmányozási csoportokat különített el a CT-vel becsült zsírtartalom
alapján. Andrássy-Baka és mtsai (2003) nagytestű BUT hibrid és
bronzpulyka testösszetételének változását tanulmányozták a felnevelés 5. és
21. hete között, ismételt vizsgálatokkal. Ugyanazon munkacsoport hasonló
módszertannal vizsgált brojlercsirkéket (Andrássy-Baka, 2003) 6 és 18 hetes
életkor között. Hivatkozott szerzők a teljestest kémiai összetételének
becslése érdekében szerkesztett becslő egyenletek változóit úgy hozták létre,
hogy a teljes Hounsfield tartományon belül a -200 és a +200-as értékek
között a szomszédos 10-10 értékek összevonását végezték el. Ezt követően
többváltozós lineáris regresszió, illetve főkomponens analízis módszerét
alkalmazták a zsír- és a fehérjetartalom becslésére. Későbbi vizsgálataiban
Andrássy-Baka (2003) a kétdimenziós CT képek szekvenálásán alapuló
úgynevezett "3D rendering" módszert alkalmazott brojlercsirkék
mellizomzatának geometriai ábrázolására, illetve a felület, térfogat arány
számítására. Az eljárás in vivo jellegéből adódóan ugyanazon állatokat
ismételten vizsgálták.
A orvosi gyakorlatban igen korán bizonyították a módszer alkalmazhatóságát
a máj elzsírosodásának vizsgálatára. Alkoholbeteg pácienseket vizsgáltak
CT-vel, majd ezt követően biopsziás mintavételezés után összefüggéseket
találtak a szövettani kép és a kémiailag meghatározott szöveti zsírtartalom
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között (Bydder és mtsai, 1981). Néhány évvel ezt követően állatvizsgálatokra
is sor került. Japán kutatók kísérletesen előidézett májelzsírosodást
vizsgáltak nyúl modellen (Kunieda és mtsai, 1984). Eredményeik
összefüggést mutattak a röntgensugár elnyelődési értékek és a májsejtek
zsírakkumulációja között.
3.9.2.1. In vivo CT képalkotó eljárás alkalmazása a lúdtenyésztésben
A lúd fajban - a világon elsőként - két magyar tenyésztővállalat alkalmazta a
CT módszert lúd tenyészvonalak szelekciójában. A Horn Péter által tervezett
nemesítési programban a Kolos Agro lúdtenyésztési vállalat szakemberei 8
és 26 hetes életkorban készült CT felvételek alapján számított izomtömeg
alapján rangsorolták az állatokat, kiválasztva a tenyésztésre érdemes
gunarakat. Szelekciós munkájuk eredményeképpen az apai vonal mellhús
tömege 1995-2000 között - három generációs szelekció során – 185 g-mal
(18 %) nőtt azonos élőtömegre vonatkoztatva (Miklósné, 2001). A Bábolna
Rt. lúdnemesítési programjában egygenerációs CT-re alapozott szelekció
során a mellhús tömegének 6,7 %-os növekedését realizálta szelekciós
előrehaladásként (Czinder és mtsai, 2001). Mindkét programban a CT alapú
kétlépcsős tömegszelekció rendkívül nagymértékű - generációnként mintegy
6 %-os - mellhústömeg gyarapodáshoz vezetett, bizonyítva az eljárás
kiemelkedően nagy gyakorlati hatékonyságát.
3.10. A NIR technika felhasználása az állattudományban
3.10.1. A módszer elve, története
Miután a Kaposvári Egyetemen a módszer állattudományi célú alkalmazása
újszerűnek tekinthető, a következőkben – a többi általam használt vizsgálati
eljáráshoz képest – részletesebben ismertetem a NIR módszer elvét és
történetét.
A közeli infravörös spektroszkópiás (NIRS) vizsgálatok használata ma már
egyre szélesebb körű. Első ipari alkalmazásáról az 1950-es években
számoltak be. A spektrum felvételi technika és a spektrumanalízis gyors
fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben fontos szerepet kapott a
mezőgazdasági kutatásokban is. Az először használt fotográfiás módszereket
felváltották a scanning üzemű műszerek az elektromágneses spektrum
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vizsgálatában. Ezekben az években főleg a közeli infravörös fény különböző
oldatokon való transzmissziójával foglalkoztak. A vizsgált anyagokat
megőrölték, és úgynevezett IR oldószerekkel (például kloroform, széntetraklorid, metanol, szén-diszulfid) extrahálták. Az első mérések
mezőgazdasági mintákban való víz-, olaj-, zsír-, illetve fehérje
meghatározásokra specializálódtak. A mérések nagy részét Karl Norris
munkásságára alapozva dolgozták ki (Roberts és mtsai, 2004).
A közeli infravörös spektroszkópia hazai fejlődése a hetvenes években
megindult műszerfejlesztésben nyilvánult meg, ami főleg a reflexiós
technikára terjedt ki (Kaffka és mtsai, 1982; Nádai, 1983). A méréstechnika a
korlátozott adatfeldolgozási lehetőségek miatt elsősorban a gabonaiparban
terjedt el. A kezdeti időkben alkalmazásának elterjedését jelentősen gátolta a
spektrumanalízisre használt számítástechnikai háttér kis teljesítménye, illetve
hiánya. Az 1980-as évek elején a szűrős készülékek mellett már egyre
szélesebb körben jelentek meg a monokromátorral felszerelt mérőműszerek,
melyekkel – alkalmazva a modern adatfeldolgozási algoritmusokat – egyre
pontosabb modellek voltak készíthetők (Kaffka, 1996).
A spektrumfeldolgozás során a mennyiségi vizsgálatoknál a kemometriában
a legelterjedtebb lineáris módszer a részleges legkisebb négyzetek regresszió
(PLSr) alkalmazása (Reeves és Delwiche, 2003). Nemlineáris közelítésnek
tekinthető a mesterséges neurális hálózatok módszere (ANN) (Naes és mtsai,
1993). Kvalitatív jellegű vizsgálatok során leggyakrabban a diszkriminancia
analízist alkalmazzák, melynek során a többváltozós térnek olyan
traszformációit keresik, melyekkel leírva a mintacsoportokat, azok
határozottan elkülöníthetők (Kramer és mtsai, 2004). Alternatív módszernek
tekinthető a polár minősítési rendszer (PQS), amely a hagyományosan
Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben felvett spektrumot polár
koordináta-rendszerben ábrázolja (Kaffka és Gyarmati, 1998).
A közeli infravörös hullámhossz tartomány 800-2500 nm között helyezkedik
el. Pontos optikai jelet két tartományban kaphatunk: a transzmissziós
méréseknél a 800-1100 nm-es, míg a reflexiós méréseknél az 1100-2500 nmig terjedő régiót használják fel. A NIR technika a minta és az infravörös
fotonok kölcsönhatását használja fel: a fénykvantum hatására a molekulák
rezgési és forgási állapotai gerjesztődnek, eközben a fotonok egyik része
elnyelődik (abszorpció), másik része áthalad a mintán (transzmisszió), és
bizonyos része visszaverődik (reflexió) (6.ábra).
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6. ábra: A fény és az anyag egymással való kölcsönhatásai (A: spekuláris reflexió, B:
diffúz reflexió, C: abszorpció, D: transzmisszió, E: elhajlás, F: szóródás)

A NIR spektrum a szerves molekulák C–H, O–H, N–H és S–H kötéseinek
különböző
hullámhosszoknál
bekövetkező
fény
abszorpciójának
eredményeképp jön létre (Clark, 1995).
A mérési elrendezés alapján transzmissziós és reflexiós berendezések
használatosak. Ha a mérendő minták zavarosak, átlátszatlanok vagy túl nagy
mértékben abszorbeálják a rájuk bocsátott fényt, egy másik, diffúz
reflektanciának nevezett megközelítés használható. A diffúz reflektanciában
a beeső fénysugár a felszínre merőlegesen éri a mintát. A fény behatol a
mintába, és onnan minden irányba visszaverődik. A reflexiós mérés elvét 7.
ábra szemlélteti.

7. ábra: Reflexiós mérési elrendezés

A mérés során a fénysugár a minta 1-4 mm mélységéig hatol be, így a
detektorra jutó elektromágneses sugárzás információtartalma is erre a
mintarétegre vonatkozik, így az inhomogenitás, mintaszerkezet, felületi
nedvesség jelentős mértékben befolyásolja a mért adatokat. Kísérleti módon
meghatározott a hasznos információ és a visszaverődési szög közötti
összefüggés. Ennek értelmében a mintára 90°-ba beeső fénysugárral 45°-ot
bezáró irány mentén elhelyezett detektor méri a legnagyobb mennyiségű
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diffúzan visszavert fényt. A reflexióra definiálható a reflektancia fogalma,
ami egy nem abszorbeáló diffúz felülethez viszonyított relatív érték
(Workman, 2004).
3.10.2. A NIR technika állattudományi felhasználása
Állattudomány területén először Ben-Gera és Norris (1968) használta a
módszer adta lehetőségeket, elsősorban a zsír- és a víztartalom vizsgálatában.
A gazdasági jelentőséggel bíró állatfajok közül szarvasmarha (Hildrum és
mtsai, 1995), sertés (Lanza, 1983), juh (Cozzolino és Murray, 2004),
brojlercsirke és pulyka (McElhinney és mtsai, 1999), nyúl (Masoero és
mtsai, 1992) esetében írták le alkalmazását a hús kémiai összetételének
meghatározásában. A NIR spektroszkópia lehetőségeit a húsvizsgálatokban
Prevolnik és mtsai (2004) foglalták össze. A húsminőség vizsgálatában
először laboratóriumi körülmények között (Kruggel és mtsai, 1981)
tesztelték eredményesen a NIRS módszert, majd alig másfél évtized
elteltével már on-line alkalmazása is ismert volt (Isaksson és mtsai, 1996).
Példaként a strucc mellizomzatából felvett spektrumot szemléltet a 8. ábra, a
kémiai összetevőkre jellemző csúcsok megjelölésével (Viljoen és mtsai,
2005).
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8. ábra: Spektrum és a kémiai összetevők kapcsolata (Víz: A = 1190, C = 1450, H =
1940; Lipid B: = 100, F = 1734, G = 1765, L = 2310, M = 2345; Fehérje: D = 1510, E =
1680, I = 1980, J = 2050, K = 2180)

A NIR technika fejlesztésének már korai szakaszában előtérbe került a zsírok
vizsgálata, mivel határozott jelet adó vegyületcsoportról van szó, s a
takarmányokban, élelmiszerekben általában jelentős mennyiségben fordul
elő. Kaffka és Martin (1985) állati eredetű takarmányok zsírtartalmát
vizsgálták. A sütőolajok konyhatechnikai alkalmazás (hőkezelés) során
bekövetkezett változásainak NIR vizsgálatát írták le El-Rafey és mtsai
(1988). Később zsírtartalmat és zsírsavösszetételt határoztak meg különböző
izmokban előzetes extrakció nélkül (Windham és Morrison, 1998). Yildiz és
mtsai (2001) növényi olajok oxidációját követték nyomon transzmissziós
mérési technikával. Független mintákon tesztelve a rendszert jó
eredményeket kaptak peroxidszám, anizidinszám és konjugált diének
számának becslésére. Cozzolino és mtsai (2005) halolaj nedvesség-, szabad
zsírsav tartalmának és anizidinszámának becslését végezték el. Igen jó
eredményeket kaptak az összes tulajdonság becslése során (R² = 0,94; 0,96
illetve 0,93). Munkájuk alapján megállapítható, hogy a közeli infravörös
spektroszkópia és a PLS regresszió hatékony és egyszerű technika a
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halolajokban gyártás és tárolás közben bekövetkező hidrolitikus és oxidatív
változások monitorozására.
Molette és mtsai (2001) alkalmazták először a NIR módszert a libamáj
vizsgálatánál. A zsír- és a szárazanyagtartalom becslése esetében igen jó
eredményeket kaptak (R2 = 0,81; 0,91), ellentétben a nyershamu és a fehérje
komponensekkel (R2 = 0,15; 0,26). A zsírsavak közül az 1%-nál nagyobb
részarányban előfordulókat vizsgálták és a három legnagyobb arányban
előfordulónál, mint az olajsav (több, mint 50%), palmitinsav (25%),
sztearinsav (13%) a becslési eredmények az alábbiak szerint alakultak R2 =
0,99; 0,94; 0,97.
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4. Anyag és Módszer
4.1. Kísérleti állatok, tartás, takarmányozás, szállítás
4.1.1. Kísérleti állatok
Vizsgálatainkhoz a világ jelentős májtermelő országaiban is használt, egyben
legelterjedtebb szürke landeszi lúd fajtát választottuk, vegyes ivarban. A
fajtát Franciaország Landes megyéjében alakították ki a toulousi lúdból,
törekedve arra, hogy a madarak súlya kisebb, szaporaságuk pedig jobb
legyen. A szelekció eredményeképpen a gunarak súlya 7-8 kg, a tojóké pedig
6-7 kg. Tollazata szürkésbarna, a has alján ezüstszürke, létezik fehér
színváltozatban is, de ennek a változatnak a májtermelő-képessége valamivel
gyengébb (Bogenfürst, 1992). Gazdasági értéke kiváló hízékonyságában és
májtermelő képességében rejlik. A fajta potenciálisan alkalmas a 800-900 gos máj előállítására, de a hazai intenzív tartásban is képes 600-700 g-ot
produkálni. Nyolcszáz g-os májtömeg felett hajlamos „zsírmáj” (3.7.)
kialakítására.
4.1.2. Tartástechnológia
A madarak felnevelése egy kísérlet kivételével a Kaposvári Egyetem,
Állattudományi Kar, Tan és Kísérleti Üzemében történt. A 4.2.3-as
fejezetben ismertetett lúd tömőtáppal előkészített ludakat a Rémi
Baromfitenyésztési, Keltetési és Értékesítési Kft. rémi telephelyén helyeztük
el. A tömést Gödrén (Somogy megye), egy tömő vállalkozóval végeztettük
el.
Mindkét nevelő üzemben a libákat csoportos, mélyalmos rendszerben, a
Magyarországon széleskörben alkalmazott intenzív technológiának
megfelelően helyeztük el (5. táblázat).
Telepítési sűrűség
Csopotrtnagyság
Hőmérséklet az utónevelés során
Megvilágítás
Takarmányozás
Itatás

4 -5 db / m2
25 db
10 - 15 oC
14 - 16 h, ill. természetes fénytartam, 5 - 10 lux
vályús etetők, 4 cm / állat
vályús itatók, 3 cm / állat

5. táblázat: A nevelés paraméterei
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A tömést megelőző nevelési szakaszt két részre osztottuk fel, úgymint
felnevelési (0-6. hét) és előkészítési (pregavage) (6-14. hét) szakasz. A
nevelést követően a madarak a tömőhöz kerültek. A tömésre való
alkalmasság kritériuma a 14 hetes ludaknál az ivartól független 4,2 kg-os
testsúly volt. A töméshez a madarakat emelt szintű, dróthálóból készült,
ponthegesztett, 1,4 m2 alapterületű ketrecekben tízesével helyezték el,
állandó vízfelvételi lehetőséget biztosítva számukra.
4.1.3. Takarmányozás
4.1.3.1. Takarmányok táplálóanyag tartalma
A kereskedelemben kapható teljes értékű keveréktakarmányoknál a gyártó
által készített standard 1 kg-os mintákat használtuk fel az analízishez. A
tömőtakarmány esetén a tömő által készített takarmányból három
véletlenszerűen kiválasztott napon vettünk mintát. A mintákat -20 0C-on
fagyasztva tároltuk, majd azok analízise a Herceghalmi Állattenyésztési és
Takarmányozási Kutatóintézet Élettani Osztályának laboratóriumában
történt. Az alkalmazott takarmányok táplálóanyag tartalmának értékeit a 6.
táblázatban tüntettem fel.
Összetétel
Nyerszsír [g/100g Sza]
Nyersfehérje [g/100g Sza]
Nyershamu [g/100g Sza]
Nyersrost [g/100g Sza]
NMKA [g/100g Sza]
Metabolizálható energia (ME) [MJ/kg]

Lúd indító

Lúd nevelőtáp

Lúd tömőtáp

2,65
21,8
6,81
3,65
65,09
12,4

3,01
18
6,09
3,73
69,17
11,2

4,91
12,78
2,33
2,14
77,84
12,4

Szemes kukorica alapú
tömőtakarmány
4,2
10,53
2,73
2,38
80,16
12,1

6. táblázat: A kísérlet során alkalmazott takarmányok táplálóanyag tartalma

4.1.3.2. Alkalmazott takarmányozási technológiák
A felnevelés első négy hetében kereskedelemben kapható lúd indítótápot,
majd az utolsó két héten lúd nevelőtápot kaptak a madarak.
A töméselőkészítés során a felnevelés első hat hetének ad libitum
takarmányozási rendszerét a pregavage kezdeti, napi kétszeri 1 órás
időtartama váltotta fel (7. táblázat).
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Nap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Napszak
reggel
délben
este
etetés időtartama (óra)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3/4
1
3/4
1
3/4
1
3/4
1
3/4
1
1
3/4
3/4
1
3/4
3/4
1
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
3/4
1/2
1/2
3/4

Nap
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Napszak
reggel
délben
este
etetés időtartama (óra)
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4

ad libitum

7. táblázat: A töméselőkészítés technológiája

Ezt követően az evés időtartama és az etetés gyakorisága egyaránt csökkent,
majd a kezelés utolsó tíz napjában az ún. felszabadítási szakaszban az etetés
ismét ad libitum történt. A madarak vízfelvételét nem korlátoztuk. Az
előkészítés során - azonos technológia mellett - kétféle takarmányt
használtunk. Az egyik esetben az előkészítés teljes időszakában lúd
nevelőtápot ettek a madarak, a másik esetben a rémi telephelyen végzett
nevelésnél a nevelőtápot a felszabadítás szakaszában kereskedelemben
kapható lúd tömőtápra cseréltük le, melynek eredményeit az 5.3-as fejezet
mutatja be.
A töméses hizlalás során a tömő által elkészített párolt, szemes kukoricát
kaptak az állatok. A hagyományos tömés 18 (4.2.4., 4.2.6.), illetve 21 (4.2.2.)
napig tartott úgy, hogy az első két napon napi négyszer, majd a tömés
befejezéséig napi hatszor tömték a madarakat. A csökkentett tömésszámú
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technológiánál, mely 18 napig tartott (4.2.5.), a kezelés teljes időszakában
napi háromszor került sor kényszeretetésre.
4.1.4. Az állatok kiválasztása, szállítása
Minden kísérlet során arra törekedtünk, hogy a vizsgálati időpontonként
legalább hat egyed álljon rendelkezésre a mintavételezéshez. A töméses
májhizlalás során a tömőnél rendelkezésre álló tíz tömőketrecből annyit
töltöttünk fel, amennyi az időpontonként vágott madarak száma volt.
Tartalékként egy további ketrecet használtunk. Mivel a telepített madarak
induló súlya és életkora azonosnak volt tekinthető, ezért mintavételi
időpontonként minden fülkéből egy-egy egyedet kiemeltünk. A tömés végén,
illetve a túltöméses periódusban tekintettel voltunk a tömött libák egyedi
érzékenységére, így az ún. elkészült egyedeket próbavágtuk. A ludakat a CT
vizsgálat, illetve töméses hizlalás helyére 55x70x27 cm méretű madárszállító
ketrecekben szállítottuk. Előtte legalább kilenc órával befejeződött az etetés
és csak ivóvíz állt az állatok rendelkezésére. Egy ládába a kortól és a töméses
hizlalásban eltöltött időtől függően 2-6 egyedet helyeztünk.
4.2. Kísérleti beállítások
A kísérletek jellemzőit külön-külön írom le a vonatkozó eredményfejezet
megjelölésével.
4.2.1. A májbeépülés metodikai célú CT vizsgálata
A pregavage a 15. élethétig tartott. A 18. és 20. hét közötti ún.
visszafogyasztási szakaszban az állatok csak vizet vettek fel, takarmányt
nem, annak ellenére, hogy az ad libitum állt rendelkezésükre. Az első öt
időpontban mindhárom egyedről készültek ismételten CT felvételek. Húsz
hetes életkorban csak két madarat vizsgáltunk (5.1.).
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

3
nevelés alatt: 11., 15., tömés alatt: 16., 17., 18.,
visszafogyasztás alatt: 20. hét utolsó napja
máj
májszövet beépülés nyomonkövetése CT felvételekkel, 3D rekonstrukció
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4.2.2. A máj zsírtartalmának CT alapú becslése
Az ismételt CT felvételezések során a próbavágás miatt a vizsgált
mintaszám alkalmanként nyolc egyeddel csökkent (5.2.).
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

32
nevelés alatt: 14., tömés alatt: 15., 17., visszafogyasztás alatt: 19. hét
máj
máj zsírtartalmának mérése kémiai úton és becslése CT felvételekkel

4.2.3. Töméselőkészítés hatásának vizsgálata
A vizsgálatban szereplő egyedekből 10 lúdnevelő tápot, 6 pedig tömőtápot
kapott az előkészítés során. Ennek megfelelően azonos volt a takarmányozási
technológia, de eltért a takarmány összetétel (5.3.).
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

16
töméselőkészítés végén: 14. hét
máj, vér
CT felvételek elemzése, kémiai összetétel meghatározása
szérum metabolitok, enzimek vizsgálata

4.2.4. A töméses hizlalás vizsgálata
Ebben a vizsgálatban komplex közelítést alkalmaztunk, amennyiben öt
különböző elven alapuló mérést végeztünk. A próbavágások miatt az in
vivo CT felvételezés egyedszáma alkalmanként hattal csökkent (5.4.).
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

30
nevelés alatt: 6. hét, tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap
máj, vér
CT felvételek, kémiai összetétel, membrán foszfolipid zsírsavösszetétel elemzése
szövettani képek, szérum metabolitok, enzimek vizsgálata

4.2.5. Ultrahangos vizsgálat
Többféle vizsgálófejet (4.7.1.) alkalmaztunk, annak érdekében, hogy a máj
jobb lebenyének bordaívhez képest mért túlnyúlását meghatározzuk. Az
UH mérés során a máj megfelelő pozícióba hozása érdekében a vágott
madarakat vizsgáló állványra helyeztük (5.5.).
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Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

35
tömés végén: 17. hét
máj
májméretek, májtömeg meghatározása UH felvétellel

4.2.6. Hosszított tömésidejű májelőállítás vizsgálata
Az első vizsgálati időpontban 20, majd ezt követően alkalmanként 7–11
madarat próbavágtunk. Kiváló hízékonysági tulajdonságokkal rendelkező
állomány egyedeivel dolgoztunk, ennek megfelelően a 19-22 nap közötti
intervallum már túltömésnek tekinthető, amivel célunk az ún. „zsírmáj”
előállítás volt (5.6.).
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

68
nevelés alatt: 14. hét, tömés alatt: 13., 18. nap, túltömés alatt:19., 20., 21., 22. na
máj, vér
CT felvételek elemzése, kémiai összetétel meghatározása
szérum metabolitok, enzimek analízise

4.2.7. A NIRS módszer alkalmazása a máj zsírsavösszetételének
becslésében
A májakat a Merian Orosháza Rt-től vásároltuk, kifejezetten
termékvizsgálat céljából. A tömés 18 napig tartott, a nevelési és a
takarmányozási feltételek a Magyarországon széleskörben elterjedt intenzív
technológiának feleltek meg (5.7.). A májak üzemi minősítést követően
érkeztek a laboratóriumba, 692 ± 168 g-os átlagsúlyban.
Egyedszám
Vizsgálati időpontok
Minták
Vizsgálat típusa

50
tömés alatt: 18. nap
máj
NIR spektrumok felvétele (nyers minta),
kémiai összetétel és zsírsavösszetétel meghatározása

4.3. Vérvétel
A vérminták gyűjtése közvetlenül a CT vizsgálatok után történt. Minden
esetben a szárnyvénából (v. brachialis) vettünk vért, melyből szérumot
állítottunk elő a metabolitok és enzimek méréséhez. A vért 10 cm3-es
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vérvételi csövekbe fogtuk fel és tároltuk jégen, majd az alvadás után 5500-as
fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk. A leszívott szérumot 1,5 cm3-es
Eppendorf csövekben fagyasztva tároltuk a feldolgozásig (4.7.7.).
4.4. Próbavágás
A vizsgálatok során a tömő az utolsó tömést a vizsgálatot megelőző éjjel 23hkor fejezte be, így a reggel 9h-kor kezdődő vizsgálatig már biztosan eltelt 6
óra éhezési szakasz.
4.5. Máj mintavétel
A 4.2.2., a 4.2.3., a 4.2.4., a 4.2.5. és a 4.2.6. kísérletben a madarak vágását
követően végeztük el a máj kiemelését. A 4.2.7. kísérlet esetében standard
vágóhídi körülmények között 24 órás, +4 0C-os hűtést követően történt a
madarak bontása a Merian Orosháza Rt. feldolgozó üzemében.
A mintavételt követően a teljes májat homogenizáltuk (Grindomix 200,
RETSCH) és a szükséges mintamennyiséget (70 g) egyenként csomagolva 20 0C-ra lefagyasztva tároltuk az analízisig. Kivételt ez alól a 4.2.6. kísérlet
jelentett, ahol a májak jobb lebenyének csúcsi részéből levágtunk egy 50 g
nagyságú darabot, melyet formalinban fixálva tettünk el szövettani elemzés
céljára.
4.6. Az állatkísérletek engedélyezése
A töméssel kapcsolatos kísérleteket a Kaposvári Egyetem Állatkísérleti és
Etikai Bizottsága engedélyezte (No: 1151/006/SOM/2005).
4.7. Alkalmazott vizsgálati módszerek
A következőkben röviden összefoglalom a képalkotó eljárások (CT, UH), a
NIR módszer, valamint a máj zsírtartalmának, illetve a ludak
zsírforgalmának jellemzésére alkalmazott laboratóriumi módszereket és
alkalmazásuk körülményeit.
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4.7.1. Ultrahangos vizsgálat
A növekedés során a máj két fő lebenye eltérő alakja miatt különböző
időpontban látható az UH számára. A jobb lebeny nő túl először a vizsgálatot
nehezítő bordákon. Ennek kinyúló hosszát ANISCAN típusú ultrahang
berendezéssel mértük, öt fejtípust kipróbálva (3,5 MHz convex, 3,5 MHz
lineáris, 5 MHz lineáris, 7,5 MHz lineáris, 10 MHz lineáris). Az általunk
használt korszerű vizsgálófejek (transzducerek), melyek tartalmazzák a
hanghullámokat generáló és érzékelő kristályokat is, másodpercenként 24
kép készítésére alkalmasak (Berényi és mtsai, 1997).
Az UH felvételezést telepi körülmények között végeztük, az erre a célra
általunk kifejlesztett vizsgáló tartóállványon (9. ábra), anaesthetikumok
alkalmazása nélkül rögzítve az állatokat. A megfelelő minőségű kép elérése
érdekében a vizsgált területről eltávolítottuk a tollazatot. A máj vizsgálati
pozícióba hozása után megtörtént a kép elkészítése és rögzítése, majd az
ANISCAN típusú ultrahang berendezés saját szoftverével meghatároztuk a
hosszirányú méreteket mm-ben. Az állványon történő bontás után az
adatokat in situ tudtuk ellenőrizni.

9. ábra: A vizsgálathoz kifejlesztett tartóállvány, valamint a libamáj ultrahangos
vizsgálata

4.7.2. Komputer Tomográfiás (CT) felvételezés és képfeldolgozás
A libák in vivo CT felvételezését a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és
Onkoradiológiai Intézetében végeztük el Siemens Somatom Plus S40 spirál
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CT alkalmazásával. Egyedenkénti mérlegelést követően a vizsgálat alatt a
madarakat speciális tartóeszközökben, hevederek segítségével, hátrafelé
nyújtott lábakkal, anaesthetikumok alkalmazása nélkül rögzítettük (10. ábra).

a

b

c

10. ábra: Libák rögzítése (a), oldaltopogramm (b), tömés végén készült
májkeresztmetszeti felvétel (c)

A libák eltérő mérete miatt egyedenként 8-30, egyenként 10 mm-es
szeletvastagságú felvétel készült teljes átfedéssel, azaz 10 mm-es
lépésközzel, lefedve a teljes májrégiót (11. ábra).

11. ábra: Egy vizsgált egyed teljes májrégióját lefedő felvételsorozat

Az 5.1.2. metodikai vizsgálatnál időpontonként és madaranként 25-40 CT
kép készült a máj teljes lefedésével, 5 mm-es szeletvastagsággal és 5 mm-es
lépésközzel, ami lehetővé tette a keretsztmetszeti felvételekből 3D
rekonstrukciók elkészítését, a 4.8.1.-es pontban leírt módszertannal. A
felvételeket a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet által fejlesztett
posztprocesszáló programmal elemeztük (CTPC, 1995).
Az 512 x 512 pixelből (képpont) álló CT képek fizikai felbontása
megközelítően 1 mm. Ennek megfelelően 10 mm-es szeletvastagság esetében
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a voxelnek nevezett elemi térfogategység 10 mm3-es. A különböző
szövetféleségeket a leírójuk után Hounsfield-nek nevezett skálán lehet
elkülöníteni. A skála -1000 -től (nincs elnyelés) +3095 -ig (teljes
abszorpció) tart, megállapodás szerinti 0 pontja a víz denzitásértéke. A
különböző szövetféleségek HU értékben (HU) kifejezett jellemző elnyelési
tartományát mutatja az 8. táblázat, ahol a normál állapotú máj
denzitásértéke 45 - 85 között van.
8. táblázat: A különböző szövetek sugárelnyelési értékei a Hounsfield skálán
Szövettípus
Csont
Máj
Izom
Lép
Hasnyálm.
Vese
Víz
Zsír

Standard érték (HU)
>250
65 ± 5
45 ± 5
45 ± 5
40 ± 10
30 ± 10
0
-30 ± 10

Tartomány (HU)
3000
45 - 85
20 - 200
35 - 55
25 - 55
20 - 40
10 - -10
-20 - -200

A máj szöveti összetételére a denzitásértékek gyakoriságeloszlásaiból
következtettünk. Az elkészült keresztmetszeti felvételeken egyenként
körülhatároltuk a májat (11. ábra), elemeztük a pixelgyakorisági értékeket,
majd meghatároztuk az átlag-, illetve legnagyobb gyakorisággal előforduló
denzitásértékeket. Ezt követően a -200-tól +200-ig terjedő HU tartományban
a szomszédos 10 - 10 denzitás érték összevonásával 40 úgynevezett HU
változót (HUv) képeztünk, majd a biometriai feldolgozást ezen változókra
alapoztuk. A szöveti zsírtartalom jellemzésére HU indexet, vagy ún.
zsírindexet használtunk, melyet az alábbi képlettel számoltuk: HU index =
HU sum (-200 – -20) / sum (-200 – +200) x 100 (Romvári, 1996). A 4.2.4.
kísérletben a 3D burkolófelületek szerkesztésénél szűkített, -80 - +100 HU
értékek közötti denzitás tartományt használtuk.
4.7.3. NIRS vizsgálat
A homogenizálást követően (IKA A11 basic malom) a májakról nyers
állapotban vettünk fel közeli infravörös spektrumokat FOSS NIRSystems
6500 berendezéssel (Foss NIRSystems INC., Silver Spring, MD, USA).
Ennek során reflexiós spektrumok felvétele történt az 1100-2500 nm-es
hullámhossz tartományban, 2 nm-es lépésközzel a WinISI II v 1.50 vezérlő
szoftver segítségével. A mérések során Sample Transport Module
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mintakezelő egységet és ún. Small Ring Cup mintatartót használtunk "Full"
módban a nyers homogenizátum vizsgálatára.
A reflexiós elvű méréseink során definiálható a reflektancia fogalma, ami a
mintáról diffúzan visszavert fény intenzitásának és egy nem abszorbeáló
standard felületről (esetünkben fehér kerámia lapról) diffúzan visszavert fény
intenzitásának aránya. A későbbiekben bemutatott NIR spektrumok "y"
tengelyén ezen reflektancia értékek reciprokának 10-es alapú logaritmusát
ábrázoltuk.
4.7.4. A májminták kémiai összetételének vizsgálata
A vizsgálatokat az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Élettani
Osztályán (Herceghalom) végezték el. A zsírtartalom vizsgálat a MSZ 68306:1984, a fehérjetartalom meghatározás a MSZ 6830-4:1981 szerint történt,
míg a nedvességtartalmat a MSZ ISO 1442–ben rögzítettek alapján mérték.
4.7.5. Zsírsavösszetétel meghatározás
A gázkromatográfiás mérések szintén az ÁTK Élettani Osztályán történtek.
A májminták mechanikai előkészítését, majd a lipidek kioldását minden
esetben Folch és mtsai (1957) módszerével, a zsírsavak mérését pedig
metilészterekké való átalakítás és gázkromatográfiás elválasztás után
lángionizációs detektor (FID 2x10-11) segítségével végezték (MSZ EN ISO
5508-1992). A frakcionált lipidek zsírsavprofil-meghatározását szintén a
herceghalmi intézetben végezték Shimadzu 2100 típusú készülékkel, mely
SP-2380 kapilláriskolonnával volt ellátva. Az egyes zsírsavak részarányát a
metilészterek tömeg%-ában adtuk meg. A telítetlenségi indexet az alábbi
képlettel számoltuk: UI = 1 x Σ monoén FA + 2xΣ dién FA + 3xΣ trién FA
stb.
4.7.6. Májsejtmembrán foszfolipid frakciójának elválasztása az összlipid
tartalomból
Az elválasztás első szakaszát, amely a foszfolipid frakciót eredményezte,
saját laboratóriumunkban végeztük, a további gázkromatográfiás lépésekre
az ÁTK Élettani Osztályán került sor. Ennek megfelelően a frakcionálást
Leray és mtsai (1997) szerint, illetve ugyanazon eljárás említett szerzők által
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módosított változatával (http://www.cyberlipid.org/phlipt/pl3b0009.htm)
végeztük el. Folch és mtsai (1957) gyors extrakciója után kloroform,
aceton:metanol (9:1), majd metanol elúciós lépések után kapjuk meg a
foszfolipid frakciót alacsony nyomású oszlopkromatográfiával. A 24 mm
belső átmérőjű oszlopban 300 mg szilikagél (230-400 mesh) töltetet
számítottunk 10 mg komplex lipidre. A töltetre rávitt lipidet a leírtak
sorrendjében 10, 15 és 10 ml oldószerrel mostuk át. A tiszta metanolos
frakciót, mely a foszfolipideket tartalmazta 60 0C-vízfürdőben, N2 alatt
bepároltuk. A metilészter képzéshez Na-metilátot használtunk (Christie,
1982). Végül az oldatot hexánban felvéve, fagyasztva tároltuk (-65 0C)
analízisig. A gázkromatográfiás analízis módja megegyezett a 4.7.5.
fejezetben leírtakkal.
4.7.7. Klinikai kémiai analízis
A különbözö szérum metabolit koncentrációkat és enzim aktivitás értékeket
Konelab 20i automata analizátorral határozták meg. A használt reagenseket
és mérési hullámhosszokat a 9. táblázat tartalmazza. A mintákat a Kaposvári
Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének laboratóriumában
dolgozták fel.
9. táblázat: A klinikai kémiai mérések során alkalmazott reagensek és mérési
hullámhosszok
Metabolitok

Reagens

Mérési hullámhossz (nm)

Szérum albumin

981358*

628

Szérum összfehérje

981387*

540

Szérum kreatinin

981374*

480

Szérum összkoleszterin

981374*

546

Szérum HDL koleszterin

981108*

540

Szérum triglicerid

981301*

540

Húgysav

Diagnosztikum Rt 46761

546

Össz bilirubin
Enzimek

Diagnosztikum Rt 42741

555

Diagnosztikum Rt AY7169

405

Alkalikus foszfatáz (ALP)

981359*

405

Alanin aminotranszferáz (ALT)

981361*

346

Aszpartát aminotranszferáz (AST)

981363*

346

γ-glutamil transzferáz (GGT)

981377*

546

Laktát dehidrogenáz (LDH)

Randox LD1529

520

981372*

540

Amiláz

Kreatin kináz (CK)
* Konelab katalógusszám
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4.7.8. Szövettani feldolgozás
A hisztológiai vizsgálatokat a Baranya Megyei Kórház Pathológiai Osztályán
végezték. Az 5μ vastagságú paraffinba ágyazott metszeteket ezüst-nitrát
(AgNO3) és haematoxilin-eosinos módszerrel festették meg. A haematoxilineosinos eljárás során vízből először haematoxilin oldatba tették az anyagot
sejtmagfestés céljából, majd sósavas alkohollal differenciálták azt. Ezután
lúgos közegben mosták és eosin oldatba helyezték a mintát. A festés
következtében a mag kékre, minden más pirosra festődik. Ezüstfestéssel
főleg a kötőszöveti rostok az idegrendszer és a sejthatárok térképezhetők fel.
Az ezüstnitrát oldatban áztatott, majd kimosott metszetet redukáló szerrel
kezelték és így a ki nem mosott ezüstnitrát finom szemcsék formájában
kicsapódott (Törő, 1967).
A haematoxilin-eosinos módszerrel a májsejtek zsírral való telítődése
követhető nyomon, míg az ezüst-nitrátos festési módszer a sejtek
membránjának vizsgálatára ad lehetőséget. A metszeteket leíró analízissel
jellemeztük, mely során az elzsírosodás mértéke, jellege (kiscseppes vagy
nagycseppes formát ölt-e), a májsejtek %-os érintettsége, a lobosodás
mértéke mellett a sejtmembrán épségének vizsgálatára fektettük a fő
hangsúlyt.
4.8. Adatfeldolgozás és statisztikai analízis
A kémiai analízis eredményei, valamint a CT adatok közötti korreláció
számításokat Pearson szerint végeztük. A regressziós vizsgálatokban lineáris
és S-görbére alapozott közelítést alkalmaztunk. A kísérletekben alkalmazott
varianciaanalízisek elvégzése után a csoportok közötti eltérések
szignifikanciáját Tukey–teszt segítségével vizsgáltuk. A biometriai
számítások elvégzésére az SPSS 10.-es szoftvert (SPSS Inc., 1999)
használtuk.
4.8.1. A pixelgyakorisági értékek feldolgozása
A májösszetétel-becslésére szolgáló egyenleteket PLS (részleges legkisebb
négyzetek módszere, Partial Least Squares, másnéven Projection to Latent
Structures) regresszióval készítettük, röntgensugár gyakorisági értékek
alapján. Utóbbi eljárás a spektrumokból történő információnyerés egyik
legmodernebb matematikai módszere. Ennek az eljárásnak lényege, hogy a
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sok, egymással csoportonként erősen korreláló változóból (spektrumvonalak,
denzitásértékek) főkomponens analízis segítségével az információt néhány
„főkomponens változóba” koncentráljuk. A PLS módszer annyiban tér el a
hagyományos PCA-tól, hogy itt a célváltozót is figyelembe vesszük az
extrakciónál. Ennek megfelelően az első főkomponens tehát nem egyszerűen
az, amelyikben a legmagasabb a variancia %-a, hanem az, amelyikben a
legmagasabb a célváltozóval rokon variancia %-a. Elvileg a főkomponensek
száma azonos lenne az eredeti változók számával, de a gyakorlatban
rendszerint 3-7 főkomponensben tömörül az információ 99 %-a. Igy végül a
regressziószámítást a néhány főkomponens változóval végezhetjük el,
anélkül, hogy a regressziós egyenletünk „túlillesztett” lenne, hiszen a
számított főkomponensek egymásra ortogonálisak. A PLS regressziót az
Unscrambler csomaggal (2003) futtattuk.
A szöveti eloszlást vizsgáló háromdimenziós hisztogramok szerkesztése a
negatív exponenciális interpoláció módszerével történt. A háromdimenziós
hisztogramok szerkesztését a SYSTAT 5.01-es szoftver (SYSTAT, 1990),
NEXPO (Negative Exponential Interpolation) algoritmusának segítségével,
valamint a TableCurve 3D szoftverrel végeztük, a felület simítására NURBS
(Nonuniform Rational B-Splines) módszert alkalmazva.
4.8.2. NIR spektrumok analízise
A spektrumanalízist a WINISI II version 1.5 (InfraSoft International, Port
Matilda, PA, USA) spektrum értékelő szoftverrel végeztük. A spektrumok és
a referencia tulajdonságok (zsír-, fehérje-, szárazanyagtartalom) kapcsolatát a
részleges legkisebb négyzetek módszerének módosított változatával mPLS
(modified Partial Least Squares) elemeztük. A NIR spektrumok analízisében
jól ismert az átlapoló csúcsok és az alapvonal-eltolódás problémája. Ennek
feloldására a nyers spektrumokat deriváltuk (Tahboub és Pardue, 1985). A
feldolgozás eredményeként az eredeti spektrumban az átlapoló csúcsok
tisztán elkülönültek és értékelésre alkalmassá váltak. A kalibrációt a teljes
spektrum második deriváltjára alapoztuk. Négyes „gap” (rés) és „smooth”
(simítás) értékeket használtunk (ez a “hagyományos WinISI formátumban”:
2,4,4-nek felel meg), standard MSC (normál multiplikatív szórás korrekció)
alkalmazásával (Geladi és mtsai, 1985). A kritikus értékek kizárását a
Mahalanobis – féle távolságra (H) alapoztuk, melynek küszöbértéke 10 volt.
A kalibráció tesztelésére „leave-one-out” keresztvalidációt alkalmaztunk. Az
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mPLS modell optimalizálása során minden konstituens összetevő esetében
azt a faktort vettük figyelembe, ahol a legkisebb volt a validáció standard
hibája (SECV). Az eredmények közül a kalibráció determinációs
koefficiensét (R²), a kalibráció standard hibáját (SEC), a keresztvalidáció
determinációs koefficiensét (1-VR) és a keresztvalidáció standard hibáját
(SECV) adjuk meg.
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5. Eredmények és értékelésük
Először a komputer tomográfiás (CT) módszertani célú vizsgálatok
eredményeit mutatom be, majd rátérek az in vivo CT képalkotás a máj
zsírtartalmának becslésében felhasználására. Ezt követően részletezem a
töméssel kiváltott májfejlődéssel kapcsolatos vizsgálatokat és a májra, mint
állati termékre vonatkozó eredményeket. Közben röviden említést teszek a
töméselőkészítés eredményéről eltérő takarmányok etetése mellett, valamint
ismertetem ultrahangos, metodikai jellegű vizsgálataim tapasztalatait,
előkészített és tömött libamájnál.
5.1. A májbeépülés metodikai célú CT vizsgálata
5.1.1. Térfogatos vizsgálat
A metodikai jellegű mérések során három egyedet vizsgáltunk ismételten. A
töméses hizlalás kezdete előtti és annak végpontjában készült CT felvétel
látható az 12. ábrán. Jól érzékelhető módon a tömött máj a teljes hasüreget
kitölti a tömés végső időpontjában.

2

1

2

12. ábra. A tömés kezdetén (1., 15. hét vége) és annak befejezésekor (2., 18. hét vége)
azonos anatómiai ponton készült CT felvételek

Az alkalmazott posztprocesszáló program (CTPC, 1995) segítségével első
lépésként a máj felületi és térfogati adatait határoztam meg, a vizsgált
egyedekben (13. ábra).
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13. ábra A máj teljes felületének és térfogatának változásai a töméses hizlalás alatt és az
azt követő periódusban (a, b, c egyedek esetében), (Időpontok: 1.: 11. hét, 2.: 15. hét, 3.:
16. hét, 4.: 17. hét, 5.: 18. hét, 6.: 20. hét)

A 11 hetesen (1. időpont) és a tömés kezdetekor (15. hét, 2. időpont) a mért
térfogat és felszín értékek nagyon hasonlóak voltak. A korai gyors növekedés
után (3. időpont) az „A” jelű madárnál visszaesést tapasztaltunk a májszövet
térfogat változásában (5. időpont). Ez az egyed a 4. és az 5. időpont között
bélgyulladást kapott, majd a vizsgálat után kevéssel elpusztult. A tömés 21.
napjára, azaz annak végére (5. időpont) a máj térfogata megnégyszereződött
a kiindulási állapothoz képest a másik két madár (B, C) esetében. Majd két
héttel a tömés befejezése után, mely időszak alatt a madarak ad libitum
takarmányellátás mellett sem vettek fel takarmányt, csak vizet, a máj
térfogata a „B” és a „C” jelű madarak esetében ismét elérte a kiindulási
értéket.
Hasonló megfigyelést tettek Prehn és mtsai (1997) is, akiknek eredményei
szerint a töméses hizlalás után a máj körülbelül négy héttel a tömés vége után
elérte a kiindulási térfogatot. Ez a folyamat nem ismeretlen a vándormadarak
életével foglalkozó kutatók körében sem, hiszen a vándorlás előtt jelentős
energiafelhalmozás történik a májban. Ezek a zsírraktárak azután a több száz,
illetve akár ezer kilométeres vándorút végére elfogynak (Whittow, 2000).
A májbeépülés jellemzésére a felületi, illetve a térfogati adatokból index
értéket számítottam. A máj felület / térfogat formájában megadott index
értéke az előkészítés (1. időpont) és a töméses hízlalás kezdetekor (2.
időpont) hasonló volt. A máj növekedésével párhuzamosan az egységnyi
térfogatra jutó felszín arány folyamatosan csökkent a „B” és a „C” jelű
madaraknál a tömés kezdetétől annak végéig (14. ábra).
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14. ábra. A térfogat és a felszín arányának változása, (Időpontok: 1.: 11. hét, 2.: 15. hét,
3.: 16. hét, 4.: 17. hét, 5.: 18. hét, 6.: 20. hét)

Az indexértékek 1,4 és 0,7 körül alakultak a 2. és az 5. időpontban. A „B” és
„C” jelű madaraknál a töméses periódus után vizsgáltuk a máj regenerációs
képességét. Két hetes időtartamot követően a máj egységnyi térfogatra
számított index értéke 1,43 és 1,41 volt, azaz visszaállt a normál fiziológiai
helyzetnek megfelelő kiinduló állapotába.
5.1.2. 3D rekonstrukció alkalmazása
Ezen metodikai célú kísérletben 5 mm-es szeletvastagsággal történt
felvételezést követően szoftveres, 3D rekonstrukcióra is lehetőségünk nyílt
Ansrássy-Baka (2003) által brojlercsirkéknél leírtaknak megfelelően. A 15.
ábrán bemutatott rekonstrukciók jól érzékeltetik a májlebenyek anatómiai
jellemzőinek alakulását.

15. ábra Libamáj 3D rekonstrukciója tömési szakaszonként (Időpontok: 1.: 11. hét, 2.:
15. hét, 3.: 16. hét, 4.: 17. hét, 5.: 18. hét, 6.: 20. hét)

A képfeldolgozásnak ezen formája úgy jeleníti meg a valós geometriai
viszonyokat, ahogy az a vágást követően már nem lehetséges, hiszen annak
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során a máj elveszti eredeti formáját. Figyelemre méltó a máj geometriájának
az a reverzibilitása, amelyet az előkészítés (2. időpont) és a tömés utáni
második hét végén (6. időpont) készített rekonstrukciós ábra bizonyít. Jól
érzékelhetően a máj két lebenyének konformációja eltér, mely lehetőséget
biztosított a 5.5. fejezetben bemutatott UH vizsgálatok elvégzéséhez.
5.1.3. Szöveti denzitásértékek változása a tömés alatt
A máj térfogatos és morfológiai tulajdonságainak vizsgálata mellett mértük a
röntgensugár elnyelődésének változását is, a tömési folyamat
nyomonkövetésére. A libamáj-szövetet, ahogy a többi szövetféleséget is,
jellemez egy denzitás érték, amelyet a jelen esetben a legnagyobb
gyakoriságú HU értékkel fejeztünk ki. A normál fiziológiai állapotban lévő
májnál ez az érték +80 HU körül van. A vizsgált időszakban mért HU
értékek alakulását a 16. ábra szemlélteti.

16. ábra: A májra jellemző legnagyobb gyakoriságú HU értékek változása, (Időpontok:
1.: 11. hét, 2.: 15. hét, 3.: 16. hét, 4.: 17. hét, 5.: 18. hét, 6.: 20. hét)

Hasonlóan a geometriai és térfogatbeli változásokhoz, a mért denzitásértékek
is érzékenyen követték a tömés alatti változásokat. A jellemző HU értékek az
előkészítési szakasz elején és végén (1-2. időpont), valamint a tömés utáni
második hét végén (6. időpont) közel azonosak voltak (+55 - +80HU). A
töméses hizlalás során (2, 3, 4, 5) a legnagyobb gyakoriságú HU értékek
rendre csökkentek (+80, +80, -20, és -50-es HU érték) (16. ábra). A tömés
végpontján mért érték (-55) megközelíti a tipikus zsírszövet denzitásértékét,
utalva arra, hogy a májszövet zsírtartalma jelentősen, közel tízszeresére nőtt
a kiindulási állapothoz képest. Az ábrán az is jól látszik, hogy a post mortem
diagnózissal megállapított bélgyulladásban elpusztult madár esetében,
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feltehetően a gyulladásos folyamatok következtében jelentős mértékben
romló felszívódási viszonyok miatt a máj szöveti denzitás értéke jelentős
mértékben megváltozott, nem csökkent tovább.
Összefoglalva a metodikai vizsgálat eredményeit megállapítható, hogy a máj
tömés alatti fejlődése CT felvételezéssel nyomonkövethető. A módszer
lehetővé teszi mind a felület, mind pedig a térfogat adatok számítását,
valamint a máj elzsírosodásának követését. A máj geometriai viszonyainak
megítélésében új lehetőséget jelent a felvételek szekvenálásán alapuló 3D
megjelenítés.
5.2. A máj zsírtartalmának CT alapú becslése
A kísérlet során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a más
szövetféleségekhez képest igen magas zsírtartalmú tömött máj kémiai
összetétele becsülhető-e a pixeldenzitások gyakoriságértékei alapján. A
kísérletben négy időpontban (14., 15., 17., 19. hét) történt CT felvételezés,
ezt követően pedig próbavágás (időpontonként 8-8 egyed). Az értékelés
során először a zsírtartalom alakulását mutatom be, majd a referencia
módszerrel (Soxhlet extrakció) meghatározott szöveti zsírtartalom CT alapú
becslésével foglalkozom.
5.2.1. A zsírtartalom változása a töméses hizlalás során
A 17., 18., 19. ábrák bemutatják a CT-vel meghatározott májtérfogatot,
átlagos denzitást, legnagyobb gyakoriságú denzitás értékeket, valamint a
máj zsírtartalmát és a számított HU indexet vizsgálati időpontonként. A
felvételek értékelése alapján a vizsgálati periódus alatt jól követhető volt a
májtérfogat változása (17. ábra).

17. ábra A májak átlagos térfogatának változása (1.: 14. hét, a tömés első napja, 2.: 15.
hét, 3.: 17. hét, a tömés utolsó napja, 4.: 19. hét, a visszafogyasztás után)
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Az 1. időponthoz a tömés első napján mért kezdeti májtérfogat tartozik. A
3. mérési időpontra (21 napig tartó tömés eredményeképpen) a térfogat
közel ötszörösére nőtt a kiindulási értékhez viszonyítva. A 4. időpontban,
két héttel a tömés befejezése után a madarak májtérfogata megközelítette a
kezdeti értéket. Hasonlóan érzékenyen reagál a szöveti összetételt jellemző
átlagos és legnagyobb gyakoriságú HU érték a töméses hizlalásra (18.
ábra).

18. ábra Libamáj átlagdenzitása (HU átlag) és a legnagyobb gyakorisággal előforduló
denzitásértékek (HU lgy)

Az átlag HU értékek a tömés kezdőpontján és a visszafogyasztás
időpontjában (4) megközelítőleg azonosak voltak (48-56 HU) és
jellemezték a normál élettani állapotban lévő májszövetet. A tömés közben
(2) és a végén (3) mért denzitás értékek (38, -24 HU) közül az utóbbi már
közelített a zsírszövet denzitásához (Romvári, 1996), bizonyítva ezzel a
tömött máj rendkívül magas zsírtartalmát. Hasonló tendencia látható a
zsírtartalom és a CT-vel meghatározott jellemzők esetében (19. ábra).

19. ábra Libamáj átlagos zsírtartalma és a számított HU index értékek

A denzitás értékek változása eredményeim szerint jól követi a tömés
folyamatát. Legkevésbé érzékenyen a HU index reagált a zsírtartalom
változásaira. Ezt részben magyarázzák Romvári és mtsai (2002)
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eredményei, akik hal-filé vizsgálatakor csak 10 % feletti zsírtartalom
esetében ajánlják a számított index használatát.
5.2.2. A zsírtartalom becslése
Továbbiakban a zsírtartalom in vivo becsülhetősége érdekében korrelációs
vizsgálatot végeztem, melynek eredményeit az 10. táblázatban foglaltam
össze.
10. táblázat: A mért és számított értékek közötti összefüggések (n=32)

Térfogat
HUátl
HUlgy
HUindex
Nyerszsír
**P<0.01

Térfogat
1.00

HUátl
-0.765 **
1.00

HUlgy
-0.766**
0.974**
1.00

HUindex
0.631**
-0.920**
-0.888**
1.00

Nyerszsír
0.791**
-0.845**
-0.861**
0.734**
1.00

Jól látható módon a zsírtartalom becslése szempontjából a legszorosabb
összefüggést a legnagyobb gyakorisággal előforduló HU érték (HU lgy)
adta.
Többváltozós lineáris regressziós egyenleteket fejlesztettünk a kémiai
analízissel meghatározott zsírtartalom becslésére, független változókként a
mért, illetve számított CT paraméterek bevonásával. Ezek közül a legjobb
közelítést az alábbi egyenlet adta:
zsír = 22,439 – 0,319 * HUátl + 0,00003 * térfogat,
ahol a mért és becsült zsírtartalom közötti összefüggés az R2 = 0,80–es
értékkel volt jellemezhető (20. ábra).

20. ábra A becsült és mért zsírtartalom közötti összefüggés
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A viszonylag alacsony mintaszám (n = 32) figyelembevételével a becslési
pontosságot igen jónak tartottuk annak ellenére, hogy a legnagyobb
gyakorisággal előforduló HU értéken alapuló becslés hasonló
megbízhatóságú a májtérfogatot is tartalmazó többváltozós közelítéshez
képest. Az ábrán bemutatott összefüggésen ugyanakkor jól érzékelhető, hogy
magasabb zsírtartalomnál a becsült értékek szóródnak. Az eredmények ilyen
formában történő bemutatását a zsírtartalom becslési lehetőségeivel
foglalkozó fejezet bekezdésének szántam. További vizsgálatainkban
fejlettebb módszert alkalmaztunk Romvári és mtsai (2006) tapasztalatai
alapján. Mivel adott időpontban a máj szöveti állománya közel
homogénnek tekinthető akár néhány felvétel alapján jellemezhető a máj
zsírtartalma.
Összegezve megállapítható, hogy az in vivo CT felvételezés alkalmas a
libamáj szöveti zsírtartalmának becslésére. A máj mennyiségi és minőségi
jellemzőiről nyerhető információk felhasználhatók a hízott máj előállítással
kapcsolatos szelekciós munkában, mellyel a következő fejezetben
foglalkozom.
5.3. Töméselőkészítés hatásának vizsgálata
Modell vizsgálat során az ún. töméselőkészítés („pregavage”) módszerét
alkalmaztuk. A kísérlet alatt 10 madár esetében a takarmány végig lúd
nevelőtáp volt, 6 egyednél pedig az ún. felszabadítás időszakában lúd
tömőtápot etettünk. A 14. élethéten a töméselőkészítést követően történt a
CT vizsgálat, majd azután a próbavágás, illetve a Weendei analízis a májból.
A bontott máj jellemzőit a 11. táblázat mutatja be.
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11. táblázat: A bontott máj jellemzői (n=16)
időpont
N

Átlag
Szórás
Min
Max

majtömeg
(g)
63.70
15.00
45.30
98.80

14. hét (pregavage vége)
10 (Lúd nevelőtáp)
Sz.a.
Nyersfehérje
Hu átlag V (cm3)
(%)
(g/100g Sza)
56.78
89.48
29.04
77.71
7.01
15.74
1.38
3.32
46.90
57.62
27.29
70.55
69.20
128.25 32.16
82.41
6 (Lúd tömőtáp)

N
52.09
120.60
151.72 30.50
Átlag
4.49
16.04
12.34
1.13
Szórás
47.28
95.00
135.74 29.50
Min
59.58
134.00
163.73 32.30
Max
ns
*
*
*
t-próba
* : szignifikáns P<=0.05, ns: nem szignifikáns P>0.05

64.11
5.77
55.82
72.59
*

Nyerszsír
(g/100g Sza)
13.22
3.40
10.03
21.70
23.91
7.16
14.94
34.87
*

Mivel a technológia és az alkalmazott fajta azonos volt, így a tömőtáp és a
lúd nevelőtáp májra kifejtett hatását tudtam összehasonlítani. Az átlagos HU
értéken kívül az összes mért adat között szignifikáns eltérést kaptam. Ezt
részben magyarázhatja, hogy a korábbi vizsgálatoknak megfelelően
(Andrássy-Baka, 2003) a HU értékek csak nagyobb zsírtartalom esetén
mutatnak ki megbízhatóan különbséget.
A kísérleti állatokból a próbavágást megelőzően vért vettünk, majd a 12.
táblázatban bemutatott szérum paramétereket mértük.
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12. táblázat: Kétféle takarmánnyal végzett töméselőkészítés szérum mutatói és
összefüggésük
Időpont
N

14. hét (pregavage vége)
10 (Lúd nevelőtáp)
6 (Lúd tömőtáp)

Metabolitok
Albumin [g/L]
Összfehérje [g/L]
Összkoleszterin [mmol/L]
HDL koleszterin [mmol/L]
Triglicerid [mmol/L]
Kreatinin [μmol/L]
Összbilirubin [μmol/L]
Húgysav [μmol/L]

19.2
45.3
3.96
2.74
0.83
16.3
3.35
219.9

±
±
±
±
±
±
±
±

1.17
3.78
0.61
0.37
0.20
1.95
0.39
51.2

20.6
48.2
3.93
3.02
1.78
15.8
2.72
283.8

±
±
±
±
±
±
±
±

Enzimek
AST [IU/L]
ALT [IU/L]
ALP [IU/L]
LDH [IU/L]
GGT [IU/L]
AMYL [IU/L]
CK [IU/L]

na
na
458.4
1469.5
3.84
2301.1
2346.3

±
±
±
±
±
±
±

na
na
105.8
333.0
0.96
317.1
1811.3

53.7
24.7
421.8
1923.0
2.67
2717.0
2017.3

± 36.7
± 5.68
± 58.4
± 152.8
± 1.03
± 251.9
± 2142.2

1.14
5.50
0.63
0.34
0.24
2.14
0.90
74.5

t-próba

*
ns
ns
ns
*
ns
*
*

ns
*
*
*
ns

* : szignifikáns P<=0.05, ns: nem szignifikáns P>0.05, na: nincs adat

Szignifikánsnak találtuk a különbséget az albumin, a triglicerid, az
összbilirubin és a húgysav, valamint a főbb májenzimek, az LDH, a GGT és
az amiláz esetében. Mind a metabolitok, mind az enzimek fokozott
intenzitású anyagcserére utalnak, jelezve a tömőtáppal történő előkészítés
hatékonyságát. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti a technológia
alkalmasságát töméses hizlalás nélküli tömött máj előállítására, azonban
felhívja a figyelmet arra, hogy ez a módszer befolyásolni tudta a máj méretét
és zsírtartalmát.
5.4. A töméses hizlalás vizsgálata
A kísérletben komplex közelítést alkalmaztunk, amennyiben a már korábban
is használt módszerek (CT, szérum paraméterek elemzése) mellett szövettani
feldolgozást is végeztünk a májból. Az elsődleges célunk az volt, hogy
többféle módon kövessük a töméses hizlalás hatását és megvilágítsuk az
azzal együtt járó morfológiai és metabolikus változásokat. Öt időpontban
alkalmanként 6 – 6 egyedet vizsgáltunk a tömés kezdetén és annak 7., 11.,
14. és 18. napján.
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5.4.1. A máj térfogatának és kémiai összetételének alakulása
A töméses hizlalás alatti máj összetételbeli és térfogati változásokat a 13.
táblázat mutatja be.
13. táblázat: A májtömeg és a kémiai összetétel változása a kezelés alatt. (a táblázat %-os
értékei g/100g májra vonatkoznak)
Időpont

6. hét (1)

N

6
Majtömeg
(g)

Májtérfogat
3
(cm )
a

7. nap (2)
6

Sza.

Nyersfehérje

Nyerszsír

Majtömeg

(%)

(%)

(%)

(g)

a

22.8

Átlag

91.5

a

118.6

Szórás

15.8

16.8

0.9

28.4

d

0.8

a

247.8

0.4

55.0

3.4

b

Májtérfogat
3
(cm )
263.4

b

53.2

Sza.

Nyersfehérje

Nyerszsír

(%)

(%)

(%)

52.4

b

5.2

15.4

c

1.6

27

b

4.0

Min

68.1

95.1

27.5

21.5

3.0

168.0

190.7

47.8

13.5

21.2

Max

117.0

138.7

29.7

24.1

3.9

317.0

317.5

59.1

17.8

30.5

a

44.4

Időpont

11. nap (3)

N

6
b

381.4

c

53.6

14. nap (4)
6

b

12.5

c

36.1

c

380.9

b

447.2

c

59.4

c

10.4

d

Átlag

288.8

Szórás

81.4

Min

229.6

292.9

49.8

11.0

33.6

285.7

419.7

57.7

9.6

42.4

Max

408.3

514.2

58.7

13.3

40.7

461.0

491.7

60.7

11.0

46.0

99.9

3.9

1.0

3.3

76.6

31.5

1.5

0.6

1.5

18. nap (5)

Időpont

6

N
Átlag

521.9

c

672.2

d

a

53.4

Szórás

103.7

71.0

1.4

0.5

1.4

Min

413.0

605.1

62.3

8.4

51.3

685.0
789.9
65.9
Max
a, b, c, d: szignifikáns különbség (P<=0,05)

9.8

55.1

64.3

c

9.1

e

A máj tömegében jelentős változás mutatkozott, ami elmondható még a
szárazanyag- és a zsírtartalomról is. A fehérjetartalomnál ellentétes folyamat
játszódott le, ott relatív csökkenést tapasztaltunk a kényszeretetés hatására.
Abszolút mennyiségét tekintve természetesen nőtt a fehérjetartalom,
ugyanakkor ez messze elmarad a zsírtartalom növekedéséhez képest. Ezt a
jelenséget saját, 5.6. fejezetben ismertetett vizsgálati eredményeim is
alátámasztják.
5.4.2. CT felvételezés
A CT felvételek feldolgozása során 3D hisztogramokat készítettem (21.
ábra), „y” tengelyen a Huv-kat, „x” tengelyen a scan (felvétel) számot és a
„z” tengelyen a pixelgyakoriságot feltűntetve. Az ábrasorozaton jól kivehető
a térfogat változása és a máj zsírral való telítődése a pixelcsúcsok
növekedése és balra (negatív irány) tolódása alapján. A folyamat még
szemléletesebben követhető a hisztogramokra illesztett ún. rétegvonalakon,

64

melyeket először Toldi (2002) alkalmazott juhon végzett vizsgálatai során a
féltestek faggyúval való borítottságának értékelésére.

21. ábra A májminták 3D hisztogrammjai (X tengely: CT felvételek sorrendje; Y
tengely: a kiválasztott HU tartomány 10-es öszevonással képzett 18 HU változója; Z
tengely: pixelgyakoriság), (1.: nevelés alatt: 6. hét, 2., 3., 4., 5.: tömés alatt: 7., 11., 14.,
18. nap)

Amíg a tömés kezdetén 13 HUv-hez 1200-as, addig a 18. napra jellemző 2
HUv-hez 7900-as gyakorisági érték tartozott, bizonyítva a módszer
érzékenységét rövidtávú, ugyanakkor jelentős változásokkal járó folyamatok
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követésekor. Hasonló tapasztalatokról számoltak be Milisits és mtsai (1999)
vemhes és szoptató anyanyulak vizsgálatakor, valamint Romvári és mtsai
(2005) tojótyúkok 12 napig tartó kényszervedletése során.
Az intenzív takarmányozási kezelés következtében kialakult erőteljes kémiai
összetételbeli változás más módon is nyomonkövethető az alkalmazott
képfeldolgozási technikával. A teljes pixelszámot, a zsírpixelszámot,
valamint a kettő hányadosaként számított indexet a 22. ábra mutatja.

22.ábra: Az összpixelszám, pixelgyakoriság és zsírindex alakulása vizsgálati
időpontonként, (1.: nevelés alatt: 6. hét, 2., 3., 4., 5.: tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap)

Az ábrán feltűntetett zsírindex egyes értékhez való közeledése a határozott
zsírtelítődés eredménye.
A CT eredmények háromdimenziós megjelenítésének már voltak előzményei
a szövetek fejlődésének modellezése kapcsán nyúl modellen (Milisits, 1998,
Romvári, 1996). A CT felvételezéssel és a képfeldolgozással lehetőségünk
nyílt a máj HU értékeinek változását nyomonkövetni, térfogatát számolni és
konformációját meghatározni.
A máj zsírtelítődésének kapcsán bizonyos szöveti, sejtes elváltozásokra és
sérülésekre is kell gondolnunk, melyek kifejezetten nekrotikus jellegűek. A
máj előállítás rutinja ugyanis terhelt egyfajta, ún. zsírmáj-jellegű termékkel,
mely feltételezések (Guy, 2000) szerint sejt-ruptúra (azaz semmiképpen nem
apoptotikus jellegű folyamat) eredménye. Ennek vizsgálatára végeztük el a
következőkben bemutatásra kerülő hisztológiai elemzést.
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5.4.3. Szövettani feldolgozás
5.4.3.1. Általános jellemzés
A szövettani képek értékelése során először tipizáltuk a rendelkezésre álló, a
tömés 18. napjáról származó mintákat a különböző fokú elzsírosodás alapján.
A 23. ábrán két eltérő festési módszerrel (ezüstfestés: felső sor, hematoxilineosin festés: alsó sor) gyengén, közepesen és erősen elzsírosodott májakról
készített metszetek láthatók.
a;
b;
c;

a;

b;

c;

23. ábra Legsűrűbb hálózatú és legkevésbé zsíros (a), közepes hálózatú és közepesen
zsíros (b), legritkább hálózatú és legnagyobb mértékig elzsírosodott (c) májmetszetek
ezüst és hematoxilin-eosin festési eljárással készítve

A humán orvosi gyakorlat a májsejtek 50 %-át meghaladó mértékű
elzsírosodáskor beszél steatosisról. Morfológiailag a steatosisnak két
formáját különíthetjük el: mikro- és makrovesicularis. A metszetek
szövettani feldolgozásakor mi is ezt a kategorizálást használtuk (Szabó,
2003).
Az eltérő mértékben elzsírosodott májminták átfogó szövettani jellemzését is
a három kategóriának megfelelően végeztük, az alábbiak szerint:
“a” típus: Jellemző a megtartott alapszerkezet, minimális lymphocytás-lobos
beszűrődés a portális terekben, megtartott szerkezetű parenchyma. A
májsejtek duzzadtak, gyakorlatilag 100%-ukban jól kialakult és a
cytoplazmát teljesen elfoglaló mikrovesicularis elzsírosodás látszik.
“b” típus: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben minimális
lymphocytás-lobos beszűrődés, a parenchyma szerkezetileg megtartott. A

67

májsejtek 100%-a elzsírosodott, az össz májsejtek 20-30%-át érintve az
elzsírosodás nagycseppes jelleget kezd ölteni, vagy már nagycseppes jellegű.
Másutt, az össz májsejtek 70-80%-át érintően az elzsírosodás
mikrovesikuláris, a teljes cytoplazmát kitölti.
“c” típus: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben alig jelzett
lymphocytás-lobos beszűrődés, a parenchyma szerkezetileg megtartott. A
májsejtek 100%-a elzsírosodott, az elzsírosodás a májsejtek 70-80%-át
érintően jól kialakult, vagy előrehaladottan kialakuló nagycseppes jellegű,
másutt jól kialakult mikrovezikuláris megjelenésű. Több helyütt nagyobb
összeolvadó zsírciszták kialakulása is megfigyelhető.
5.4.3.2. Szövettani képek vizsgálati időpontonként
A májak szövettani állapotát a különböző időpontokban a 24. ábra mutatja
be. A képeken mind a telítődési folyamatot, mind a sejtek méretbeni
növekedését is nyomon lehetett követni.
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24 .ábra: Szövettani kép vizsgálati időpontonként (A metszeteken feltüntetett vonal
hossza 50μm.) (1.: nevelés alatt: 6. hét, 2., 3., 4., 5.: tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap)

Az eltérő időpontokat jellemző metszetek részletes leírása a következő:
1.: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben alig jelzett lobosodás, a
parenchyma szerkezetileg ép. Az elzsírosodás mértéke minimális.
2. : Megtartott alapszerkezet, mérsékelt portális lymphocytás lobosodás,
megtartott
szerkezeti
viszonyok
a
parenchymában.
Kialakuló,
mikrovezikuláris elzsírosodás a májsejtek 80-90 %-ában.
3.: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben mérsékelt lymphocytás lobos
beszűrődés, a parenchyma szerkezetileg megtartott. A májsejtek 100 %-a
elzsírosodás jeleit mutatja, az elzsírosodás 70-80 %-ában elsősorban
periportálisan jól kialakult, a citoplazmát teljesen kitöltő mikrovezikuláris
megjelenésű, míg 20-30 %-ban kialakuló makrovezikuláris jellegű.
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4.: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben minimális lymphocytáslobos beszűrődés, a parenchyma szerkezetileg megtartott. A májsejtek 100%a elzsírosodott, az össz májsejtek 20-30%-át érintve az elzsírosodás
nagycseppes jelleget kezd ölteni, vagy már nagycseppes jellegű. Másutt, az
össz májsejtek 70-80%-át érintően az elzsírosodás mikrovezikuláris, a teljes
citoplazmát kitölti.
5.: Megtartott alapszerkezet, a portális terekben alig jelzett lymphocytáslobos beszűrődés, a parenchyma szerkezetileg megtartott. A parenchyma 100
%-ban elzsírosodott, az össz májsejtek mintegy 40-50 %-ban a periportális
májtömeget érintve az elzsírosodás nagycseppes jellegű, míg másutt az össz
májsejtek 50-60 %-át érintve jól kialakult, a citoplazmát teljesen kitöltő
mikrovezikuláris megjelenésű.
Az elzsírosodás mértéke érdekes módon annak térbeli szerveződését is
befolyásolta. Jellemzően a steatosis a következő lépéseknek megfelelően
alakult ki: mikro-, majd makrovezikuláris lipid-állapot, végül pedig a
makrovezikuláris szerkezet léziójából fakadó cisztás zsírosodás volt
megfigyelhető. Ezen megfigyelésre alapozva végeztem el az ezüstözéses
technikával készült képek értékelését, elsősorban a technológiai szempontból
fontos sejtruptúra vizsgálata céljából, azonban a metszetek alapján annak
létét nem tudtam igazolni. Ez adta az ötletet a későbbiekben bemutatott
hepatocita membrán zsírsavprofil vizsgálathoz (5.4.5.), mely bár ugyanezen
kérdést vizsgálja, inkább biokémiai közelítésnek tekinthető.
Össszefoglalva a hisztológiai vizsgálat tapasztalatait, az igen érzékenynek
bizonyult az elzsírosodás folyamatának leírásában. Miután hasonló
eredményeket a vonatkozó irodalomban nem találtam, megítélésem szerint
ez a közelítés újszerű információt hordoz a citoplazmatikus lipid
akkumuláció folyamatával kapcsolatosan. Az eddig elvégzett szövettani
metszetek elemzésénél a tapasztalatunk az, hogy a tömött libamájnál a lipid
akkumuláció intracelluláris jellegű, extracellularitás csak a membránok
sérülésekor kialakuló zsírciszták megjelenésével figyelhető meg.

70

5.4.4. Szérum paraméterek vizsgálata
5.4.4.1. Szérum metabolitok
A szérum paraméterek vizsgálatakor arra törekedtünk, hogy jellemezzük a
madarak metabolikus státuszát a kényszeretetés során (Peebles és mtsai,
1997; Szabó és mtsai, 2005). Nem csak az volt a célunk, hogy a töméses
hizlalást, mint kezelést jellemezzük, hanem az eredményeket együttesen
kívántuk értékelni az előzőekben bemutatott szövettani képpel. Ennek
megfelelően a mintavételi időpontok megegyeztek a hisztológiai
feldolgozáséval.
5.4.4.1.1. Lipid metabolitok
A lipid metabolizmus vonatkozásában az extrém nagy takarmánymennyiség
és a különleges táplálóanyag tartalom a szérum triglicerid, össz- és HDL
koleszterin szintjének emelkedését eredményezte a teljes töméses hizlalási
periódus alatt (25. ábra).

25.ábra: Az összkoleszterin, a HDL koleszterin és a triglicerid koncentráció alakulása
(1.: nevelés alatt: 6. hét, 2., 3., 4., 5.: tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap)

A változást elsősorban a takarmány magas zsírtartalma okozza, melyet pl.
brojler csirkéknél is megfigyeltek (Peebles és mtsai, 1997). Janan és mtsai
(2000) is magasabb összkoleszterin szintről számolnak be tömött libáknál. A
HDL koleszterin szint is emelkedett, ami nem meglepő, mivel ez a madarak
plazmájában lévő összkoleszterinnek általában felét – kétharmadát adja
(Kelley és Alaupovic, 1976).
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5.4.4.1.2. Nitrogén tartalmú komponensek
Az öt vizsgálati időpontban az albumin és az összfehérje esetében a mért
értékek sorrendben a következők voltak (21,0 és 55,8, 23,8 és 62,2, 19,5 és
64,0, 20,8 és 63,0, 19,5 és 64,7)
A nitrogéntartalmú összetevőknél tapasztalt eredmények megegyeznek
Yamani és mtsai (1973) által szürke landeszi libánál megfigyeltekkel. Sem a
szérum összfehérje, sem az albumin koncentrációja nem változott
szignifikánsan a kezelés alatt. Romvári és mtsai (2005) szerint tojótyúkok
sem adnak kifejezett választ a takarmány energiatartalmának hirtelen
változására. Ezek a madarak még a mesterséges vedletés során alkalmazott
takarmánymegvonás mellett sem mutattak jelentős változást a szérum
fehérjék koncentrációjában.
A nitrogén anyagcsere végterméke madárban a húgysav, mely igen jól
jellemzi a takarmánnyal bevitt fehérje mennyiségét. Egy korábbi
tanulmányban, melyben pulyka nevelési kísérletről számoltak be, a szérum
húgysav koncentrációja szorosan összefüggött az etetett takarmány
fehérjetartalmával (Szabó és mtsai, 2005). A vizsgált libáknál is hasonló
jelenséget tapasztaltam, amennyiben erősen megnövekedett húgysav
koncentrációt igazoltam a töméses hizlalás végéig (26. ábra).

26. ábra: A húgysav koncentrációjának időpontonkénti átlagértékei (1.: nevelés alatt: 6.
hét, 2., 3., 4., 5.: tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap)

5.4.4.1.3. Szérum enzimek
A enzimatikus adaptáció vizsgálata érdekes eredményeket hozott. A
szérumban jelenlevő intracelluláris enzimek közül az ALT és az AST erősen
megemelkedett aktivitása jelezhet máj működési zavart, vagy esetleges
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sejtmembrán sérülést (Juhász és Dux, 2000) (27. ábra). Kisebb növekedés
volt tapasztalható az LDH esetében (melyet nem ábrázoltunk), míg a GGT
változása nem volt szisztematikus a tömés során.

27. ábra: Az ALT, AST és a GGT aktivitások alakulása (1.: nevelés alatt: 6. hét, 2., 3., 4.,
5.: tömés alatt: 7., 11., 14., 18. nap)

Az amiláz enzim aktivitása 2500 – 3050 IU/L között változott. Losonczy és
mtsai (1970) szerint a kapcsolat a szénhidrát bevitel és a szérum amiláz
aktivitása között nem direkt, azonban a töméses hizlalás jelentősen emeli az
aktivitást. Eredményeim alapján valószínű, hogy a máj adaptációja a
kényszeretetéshez meglehetősen hatékony és ez vezet az aktivitás
csökkenéséhez a hizlalás végére.
Az LDH növekedése már a korábbi, 5.3. fejezetben ismertetett kísérletben is
tapasztalható volt. Eredményeim megegyeznek Braun és mtsai (1985) által
leírtakkal, miszerint a változás és az alkalmazkodás valószínűleg összefügg a
megváltozott szénhidrát metabolizmussal, valamint a fokozott szénhidrát
bevitellel.
Összefoglalva, a bemutatott szövettani elemzést, CT képalkotást a klinikaikémiai paramétereket magában foglaló metodika érzékenyen jelzi a máj
strukturális és metabolikus változásait. Újszerűnek tekinthető az a
megközelítés, mellyel megpróbáltuk körülírni a kényszeretetésre adott
választ a máj szövettani tulajdonságaiban.
5.4.5. A szérum, a membrán zsírsavprofil eredmények és a szövettani
kép együttes értelmezése
Ezen összefüggések vizsgálatára a szövettanilag feldolgozott mintákat a
metszeteken látható elzsírosodás mértéke szerint két csoportra osztottuk
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(zsíros és kevésbé zsíros kategóriák, 80 %-ban nagycseppes formát tekintve a
csoporthatárnak) és a hozzájuk tartozó szérum metabolit és enzim értékeket
ennek figyelembevételével elemeztük. A szövettani eredmények alapján
képzett két csoport esetében a májak súlya, valamint zsírtartalma is
határozottan elkülönült (28. ábra).

28. ábra: A szövettani kategóriákban mért májtömeg (g) és zsír (nedves tömeg %-a)
adatok

Vizsgáltuk a sejtmembrán foszfolipid minőségi tulajdonságait (zsírsavprofil)
is a két csoport vonatkozásában. A szövettani képeken tapasztalt, esetenként
meglehetősen előrehaladott elzsírosodás kapcsán azt feltételeztük, hogy a
sejtbeli triglicerid akkumuláció valószínűleg sejtkárosodáshoz is vezet. Ezt a
májsejt membrán lipidjeinek zsírsavösszetételével kívántuk jellemezni (14.
táblázat).
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14. táblázat: A májsejt poláris lipidjeinek zsírsavprofilja az erősen (1) és a kevésbé (2)
elzsírosodott mintákban
1.csoport

Szövettani alapon képzett csoportok
Zsírsavak

0.01
C12:0(Laurilsav)
0.18
C14:0(Mirisztinsav)
0.02
C15:0(Pentadekánsav)
19.5
C16:0(Palmitinsav)
0.76
C16:1(Palmitoleinsav)
0.04
C17:0(Heptadekánsav)
18.1
C18:0(Sztearinsav)
26.0
C18:1(Olajsav)
3.97
C18:2(Linolsav)
0.10
C18:3n6(γ-Linolénsav)
0.09
C18:3n3(α-Linolénsav)
0.06
C20:0(Arachidsav)
0.15
C20:1(Eikozénsav)
0.12
C20:2(Eikozadiénsav)
0.94
C20:3n3(Eikozatriénsav)
26.1
C20:4(Arachidonsav)
0.44
C20:5(Eikozapentaénsav)
1.66
C22:6(Dokozahexaénsav)
0.01
C24:0(Lignocerinsav)
0.60
C24:1(Nervonsav)
ns: nem szignifikáns P>0.05; *:szignifikáns P<=0,05

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.01
0.03
0.00
1.51
0.07
0.01
0.76
2.17
0.22
0.02
0.04
0.01
0.04
0.02
0.19
2.75
0.02
0.23
0.00
0.09

2. csoport
0.01
0.18
0.02
17.5
0.70
0.05
20.4
24.6
5.37
0.13
0.05
0.51
0.16
0.16
1.41
26.1
0.40
1.69
0.02
0.57

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.01
0.03
0.01
1.34
0.13
0.03
0.68
1.12
1.80
0.03
0.03
0.90
0.03
0.06
0.73
2.53
0.06
0.28
0.02
0.05

t-próba
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Érdekes módon a májszövet foszfolipid frakciójának zsírsavprofiljában csak
egy zsírsav (C18:0) esetében tapasztaltunk eltérést a szövettani alapon (1.
csoport: erősen elzsírosodott; 2. csoport: enyhén elzsírosodott) létrehozott
elzsírosodási kategóriák között.
A szérum metabolitok és a májenzimek vizsgálata kapcsán arra voltunk
kíváncsiak, hogy a szérumban tapasztalható aktivitás növekedés (AST, ALT)
összfüggésbe hozható-e a májsejtek károsodásával. Juhász és Dux (2000)
szerint az ALT és az AST külön-külön tekintve nem egyértelmű indikátorai a
májkárosodásnak, ugyanakkor mindkét enzim markáns aktivitásnövekedése
mindenképpen utal egyfajta értintettségre (Thrall, 2004).
Amennyiben a szövettani alapon felállított kategóriák szerint rendeztem a
meghatározott szérum paramétereket (15. táblázat), azt tapasztaltam, hogy a
szérum ALT aktivitása szoros kapcsolatban áll ezen kategóriákkal.
Valószínűnek tartjuk tehát, hogy az intenzív elzsírosodás folyamata mellett
számolni kell bizonyos mértékű sejt károsodással, amely mérhető ugyan, de
élettani szempontból még semmiképp nem tekinthető kritikusnak.
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15. táblázat: Az egyes szérum metabolitok és enzimek az erősen (1) és a kevésbé (2)
elzsírosodott minták szerinti csoportosításban
Szövettani alapon képzett csoportok
Metabolitok, ionok
Albumin [g/L]
Összfehérje [g/L]
Összkoleszterin [mmol/L]
HDL kolestzerin [mmol/L]
Triglicerid [mmol/L]
Összbilirubin [μmol/L]
Húgysav [μmol/L]

1. csoport

2. csoport

t-próba

18.5
54.0
9.33
7.48
6.07
15.9
397.3

±
±
±
±
±
±
±

1.87
7.54
1.27
1.28
0.91
15.4
129.9

20.0
61.7
8.88
6.54
6.21
19.4
450.3

±
±
±
±
±
±
±

3.56
18.3
2.22
1.86
2.03
13.4
102.1

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Enzimek
181.7
ALP [IU/L]
62.4
ALT [IU/L]
153.0
AST [IU/L]
5.17
GGT [IU/L]
730.4
LDH [IU/L]
381.8
CK [IU/L]
2524.5
AMYL [IU/L]
ns: nem szignifikáns P>0.05; *:szignifikáns P<=0,05

±
±
±
±
±
±
±

75.2
7.54
49.0
2.04
151.1
99.7
295.8

185.3
47.0
95.9
4.75
1672.3
422.5
2137.3

±
±
±
±
±
±
±

81.2
10.9
83.3
3.40
1243.6
112.4
1426.7

ns
*
ns
ns
ns
ns
ns

Az eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a májsejt
foszfolipidek minőségi elemzése, valamint az ezen időpontban vett
vérminták alapján a késői tömés szakaszában sem történik jelentős
sejtkárosodás, azaz kísérletünkben a máj jól megtartott szerkezetű,
technológiai szempontból kiváló minőségű volt. (A technológiai
szemszögből „zsírmájként” definiált máj, mely jelentős zsírtartalom
veszteséggel jellemezhető a hőkezelés alatt, nagy valószínűséggel nem a
feltételezett sejt-károsodás miatt tekinthető gyengébb minőségűnek.)
5.5. Ultrahangos vizsgálat
A CT felvételezések mellett UH vizsgálatokat is végeztünk, amit indokol a
CT vizsgálatok relatív magas költsége és üzemi körülmények közötti nem
megoldható alkalmazhatósága.
5.5.1. Módszertani kísérlet
Az ultrahangos készüléket napjainkban széles körben alkalmazzák az
állatorvosi gyakorlatban, továbbá a vágóérték meghatározásánál. Ismert
ugyanakkor, hogy a madarak anatómiai viszonyai – légzsákok, szervek
elhelyeződése – nem kedvezőek az UH vizsgálatok szempontjából.
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Saját vizsgálataink során elsősorban anatómiai nehézségekbe ütköztünk,
mivel a máj nem tömött állapotban teljes térfogatával a bordák mögött
helyeződik el. A ludak májelzsírosodása folyamán azonban a jobb oldali
lebeny hamarabb nyúlik túl a bordaíven, mint a bal (29. ábra). Ez a caudális
túlnyúlás már lehetővé teszi az UH számára annak érzékelését, így a rész
hosszának mérését.

29. ábra: A lúd mell- és hasüregi szerveinek vázlatos elhelyezkedése a caudálisan
túlnyúló jobb oldali májlebennyel

Próbamérések során kidolgoztuk a máj vizsgálati technikáját, beleértve az
ultrahangos vizsgálófej és az alkalmazott frekvencia kiválasztását. A
megfelelő pozícionálás céljára a 4.7.1-es fejezet 9. ábráján látható tartót
fejlesztettünk ki.
A legjobbnak bizonyuló 7,5 MHz-es ANISCAN lineáris vizsgálófejjel
készített UH képek értékelése során megállapítottuk, hogy a vizsgálati
frekvencia emelése javítja a kép kontúrosságát, csökkenti viszont a
vizsgálható szöveti mélységet. Mivel a madarak az utolsó tíz napban az ún.
felszabadítás időszakában ad libitum fogyasztottak takarmányt, ezért az
ultrahangos vizsgálat során a zúzógyomor mindig tartalmazott takarmányt,
mely a képértékelést kissé megnehezítette. A szubkután zsírdepozíció is kissé
megnövekedett, így a máj körvonala nehezen kivehetővé vált, miután az
elzsírosodó máj és a zsírszövet ultrahangos képe nagyon hasonló.
5.5.2. Csökkentett tömésszámú kényszeretetéssel előállított májak
vizsgálata
További vizsgálataimban a kíméletesebb májelőállításhoz kapcsolódva
csökkentett tömésszámon alapuló kényszeretetést végeztettünk 35 madár
bevonásával, az UH metodika tesztelése céljából. A májméret meghatározása
érdekében UH-val mértük a caudalisan túlnyúló jobb oldali lebenyt. Az in
vivo vizsgálatot követően a ludakat próbavágtuk, majd a bontás után is
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meghatároztuk a kinyúló rész hosszát, illetve a máj tömegét is. Az in vivo
vizsgálatokat és a bontási eredményeket együttesen értékelve négy csoportot
különítettem el: 180 g alatti tömegnél a kinyúlási hossz elhanyagolhatóan
kicsi, 5-6 mm. A 180 – 250 g közötti kategóriában 10-20 mm, a 250 – 350 gos csoportnál 20-35 mm és a 350 g feletti csoport esetében pedig 35 mm
feletti az utolsó bordán túli jobb májlebeny részlet.
Az ultrahang vizsgálat és a bontás mérési eredményeinek összefüggését
szemlélteti a 30. ábra.

30. ábra: Az UH vizsgálat és a bontás során mért jobb lebenyi túlnyúlás csoportok
szerint

Az eredmények alapján becslő egyenletet állítottunk fel a bontásból
származó hosszérték becslésére független változóként az UH által mért
érték bevonásával. Figyelemmel az alacsony mintaszámra, csupán
tájékoztató jelleggel adom meg a máj hosszának becslésre alkalmas
egyenletet:
Bh = -2,152 + 1,115 * UHh (R2 = 0,9; n = 35),
ahol: Bh: bontásból származó hossz, UHh: ultrahanggal mért hossz.

Az UH vizsgálattal meghatározott túlnyúlási érték segítségével a májtömeg
is becsülhető az alábbiak szerint:
Mt = 119,6 + 5,436 * UHh (R2 = 0,86; n = 35),
ahol: Mt: májtömeg, UHh: ultrahanggal mért hossz.

Az előzetes mérésekből az a megállapítás vonható le, hogy amennyiben a
máj tömege eléri a 180-200 g-ot, a jobb lebeny utolsó bordaíven túlnyúló
része az UH számára láthatóvá válik. Ez jó lehetőséget teremt a tömés
előkészítő szakaszának végén az állomány kategorizálására. Az ún.
„pregavage” módszer azon piaci megfontolásból került kifejlesztésre, illetve
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azóta is folyamatos fejlesztésre, hogy azon országok számára is elő lehessen
állítani részben elzsírosodott libamájat, ahol a töméses hizlalással előállított
máj forgalmazása tiltott. Így az állatokat az előkészítő szakasz végén
vizsgálva az ezekre a piacokra már értékesíthető májú egyedek levágásra,
míg a többi egyed a hagyományos töméses hizlalásra kerül.
Összegezve megállapítható, hogy az ultrahangos mérés könnyen, gyorsan,
telepi viszonyok között is elvégezhetőnek bizonyult. Az in vivo UH
eljárással nyert sajátteljesítmény adatok beépítésre kerülhetnek májtípusú
libák előszelekciós módszertanába.
5.6. Hosszított tömésidejű májelőállítás vizsgálata
A korábban bemutatott CT módszertan segítségével nagyobb mintaszámmal
ismételten vizsgáltam a töméses hizlalást, különös tekintettel annak befejező
szakaszára, gyakorlati célokra is alkalmas becslési eljárás kidolgozása
céljából. Kísérletem során a késői szakaszt szándékosan elnyújtva (22 napos
tömés), „túltöméses” módszerrel vizsgáltam. Célom a kémiai összetétel CT
alapú becslése, illetve a májelzsírosodás folyamatának jellemzése volt.
5.6.1. A máj kémiai összetételének változása
Egymást követően hét időpontban vizsgáltam 68 szürke landeszi liba máját
a töméses periódus kezdetén (14. élethét), alatt (7. és 18. nap) és annak
meghosszabbításában (19-22. nap). Miután a nem megfelelően folytatott
tömés a termelésben csökkent minőségű terméket ún. „zsírmájat” alakít ki
(Guy és mtsai, 1995, Bogenfürst, 2000), vizsgálatunkban megpróbáltunk
mesterségesen előállítani ilyet.
A kezelés során mért értékeket vizsgálati időpontonként a 16. táblázat
tartalmazza. Érdekes módon sem a májtömegben, sem a kémiai
összetételben, sem pedig a szérum paraméterekben nem találtam igazolható
eltérést a túltömés időszakában, amennyiben a tömés 19. és 22. napját
hasonlítottam össze.
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16. táblázat: A májtömeg és denzitás értékek, továbbá a kémiai összetétel alakulása
időpont
N
majtömeg
(g)
Átlag
Szórás
Min
Max

Hu max

a

63.9c
8.1
51.0
80.0

437.9
198.7
225.0
950.5

bc

515.3bc
165.3
325.3
745.0

-42.8 a
12.3
-57.0
-25.0

80.0
36.7
45.3
202.0

időpont
N
Átlag
Szórás
Min
Max
időpont
N

(g)

(g/100g Sza)

Nyerszsír

majtömeg

(g/100g Sza)

(g)

a

b

15.3
6.0
10.0
34.9

-34.4 ab 61.0
15.7
4.9
-59.0
52.7
-9.0
67.0
20. nap (5)
7

bc

17.5
4.1
12.9
24.1

a

63.4c
4.6
56.9
68.5
22. nap (7)
8

14.3a
4.4
8.9
20.6

időpont
N
Átlag
Szórás
Min
Max

14. hét (1)
20
Sz.a.
Nyersfehérje
29.4
73.5
1.4
8.3
27.3
51.2
32.3
82.4
18. nap (3)
11

a

331.1
131.5
137.9
539.9

77.9
7.7
65.2
84.9

bc

83.0c
4.5
76.5
88.6

Hu max

b

-16.9
22.7
-46.0
17.0

428.6
94.5
279.2
527.6

bc

429.6bc
146.4
188.7
594.9

13. nap (2)
8
Sz.a.
Nyersfehérje
(g)

(g/100g Sza)

Nyerszsír
(g/100g Sza)

b

23.4
9.1
13.1
41.6

a

69.8
10.6
52.3
83.2

-31.6 ab 59.9
14.4
6.0
-50.0
50.0
-11.0
66.2
21. nap (6)
7

bc

18.2
4.7
13.6
26.5

a

78.9
5.3
69.8
84.6

bc
-42.5 ab 63.5
8.0
3.6
-51.0
58.5
69.0
-31.0

14.5a
2.2
11.5
17.1

83.3bc
2.8
79.2
86.8

b

54.0
7.9
40.6
63.9
19. nap (4)
7

b

bc

ab
518.1c
64.1bc
14.8a
82.0bc
Átlag
-44.1
9.9
Szórás
155.6
2.6
2.7
3.7
257.8
-57.0
60.3
11.6
76.3
Min
691.1
67.5
19.4
86.2
-28.0
Max
a, b, c: szignifikáns különbség (P<=0,05), az adott mutatóban az egymást követő időpontokban

A máj zsírtartalom értékei nem haladták meg a szakirodalomban „zsírmájra”
utaló kritikus 55 %-ot (83–85 g/100g Sza) (Guy, 2000) és szerkezetük is ép
maradt. Ennek alapján feltételezhető hogy, további napok szükségesek ennek
az állapotnak az eléréséhez.
Saját vizsgálataim szempontjából a máj zsírtartalmának alakulása volt a
legfontosabb. A 14. táblázatban szereplő adatokból látható, hogy a 18. nap
után a zsírtartalom már nem emelkedett tovább, egyfajta telítődési folyamat
volt megfigyelhető. A májtömeg és a kémiailag meghatározott zsírtartalom
összefüggését különböző modellekkel próbáltuk leírni. A legjobb közelítést
(R2 = 0,91) az "S" görbe alkalmazása esetén értük el (31.ábra).
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31. ábra: A májtömeg és a zsírtartalom közötti kapcsolat

Figyelemre méltó módon 350 - 400 g feletti májtömegnél a zsírtartalom már
nem emelkedett tovább, azaz megközelítően 80-85 %-os szárazanyagra
vonatkoztatott értéknél mintegy aszimptotikus közelítés volt megfigyelhető.
5.6.2. A máj kémiai összetételének in vivo becslése
Az alkalmazott módszer a pixelgyakorisági értékekből származtatott HU
változók és a kémiai összetevők közötti, Romvári és mtsai (1996b) által leírt
összefüggésen alapul. Ezt szemlélteti a 32. ábra, ahol az egyes HU értékek és
a máj kémiailag meghatározott zsírtartalma között számított korrelációs
koefficiensek alakulása látható.

32. ábra A HU változók és zsírtartalom értékek közötti összefüggés

A HU (-49) – (-34) tartományban megfigyelhető 0,6 feletti r értékek előre
vetítették a pixelgyakoriságon alapuló becslési eljárás sikerét.
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Ennek megfelelően először a máj zsírtartalmát, a májszövet legnagyobb
gyakorisággal előforduló HU értékeire alapozva becsültem (33. ábra).

33. ábra: A legnagyobb gyakoriságú pixel denzitás és a máj zsírtartalma közötti
korreláció

Hasonlóan szoros korrelációt (R2=0,97) állapítottam meg a kémiailag
meghatározott fehérjetartalom vonatkozásában is. Amennyiben a becslést a
májszövet átlagos HU értékére alapozva végeztem, némileg gyengébb
összefüggést kaptam (R2=0,96 és 0,92 a zsír- és a fehérjetartalmat illetően).
A korábbi vizsgálatokban a becslő egyenletek változóit úgy hozták létre,
hogy a Hounsfield tartományon belül a -200 és a +200-as értékek között a
szomszédos 10-10 értékek összevonását végezték el, a teljes test kémiai
összetételének becslése érdekében (Romvári, 1996; Milisits, 1998). Saját, a
májszövet zsír- és fehérjetartalmának becslésére irányuló vizsgálataink során
a szűkített -80 és +100 HU érték közé eső tartományt használtuk. Ismert,
hogy a szomszédos HU értékek és / vagy változók egymással
multikollineárisak. Korábbi vizsgálatokban ezt a problémát főkomponens
analízissel mérsékelték (Romvári és mtsai, 2002), majd a CT képfeldolgozás
során PLS módszer alkalmazására is sor került (Romvári és mtsai, 2006). A
saját vizsgálatokban az utóbbi módszert használtam. A 17. táblázat
tartalmazza a számított főkomponenseket a hozzájuk tartozó variancia
értékekkel, külön a nyersfehérjére és külön a zsírra.
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17. táblázat A latens változók kalibrációs és hitelesítési értékei
Nyersfehérje

Nyerszsír

Cal

Val

Cal

Val

PC1

67.327

66.966

70.701

69.874

PC2

82.299

81.056

84.544

83.108

PC3

90.635

89.138

92.122

91.118

PC4

94.135

92.635

95.302

94.255

PC5

94.751

93.433

95.813

94.906

PC6

95.676

93.604

96.429

94.917

PC7

95.883

94.144

96.601

95.07

PC8

96.443

93.75

97.125

94.723

PC9

96.614

93.59

97.177

94.747

PC10

96.682

93.398

97.237

94.725

Általában minél közelebb van a kalibrációhoz tartozó variancia numerikus
értéke („Cal”) a validációhoz tartozóhoz („Val”), annál megbízhatóbb a
modellünk. A táblázatban jól látható módon, mindkét esetben (fehérje és
zsír) a hetedik főkomponens felett (PC7) a validációs variancia értéke
csökken, ami az ún. „zajszint” elérését mutatja.
A 34. és a 35. ábrákon a mért és a becsült fehérje-, illetve zsírtartalom közötti
összefüggés látható. A becslő egyenletek a PLS regresszióval számított hét
főkomponens bevonásával készültek.

34. ábra: A máj mért és becsült zsírtartalma közötti összefüggés
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35. ábra: A máj mért és becsült fehérjetartalma közötti összefüggés

A fenti egyenletek becslési pontosságának ellenőrzésekor a kalibráció
standard hibája 5,64, illetve 6,73 % volt, a nyerzsír, illetve a fehérje esetében.
Érdekes módon a libamáj olyan vizsgálati minta, amelynél a legnagyobb
gyakoriságú, illetve az átlagos HU változók használatán alapuló becslés
hasonló pontosságú a kémiai összetétel tekintetében. A tomográf
felbontásának szintjén homogénnek tekinthető májszövet ideális a CT alapú
analízishez, miután annak minden összetétel változása jelentős
denzitásváltozással jár. A vizsgálataink során az egyedek között tapasztalt
nagy variabilitás a jellemző HU értékben jó alapot nyújtott a szelekcióra,
amit megkönnyített az, hogy néhány CT felvétel már elegendő a hízott máj in
vivo minősítéséhez.
5.6.3. Szérum paraméterek vizsgálata
5.6.3.1. Szérum metabolitok
5.6.3.1.1. Lipid metabolitok
A szérum vizsgálatának két célja volt. Az első, hogy jellemezze a madarak
metabolikus státuszát a teljes, hosszított kísérleti időtartamban. A második,
hogy meghatározzuk a lehetséges kapcsolatokat az in vivo módon becsült
májszövet jellemzők és a vérszérum paraméterek között.
A vér lipidek közül a triglicerid, az összkoleszterin és a HDL koleszterin
tartalmat határoztuk meg (36., 37. ábra).
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36. ábra: A triglicerid koncentráció alakulása a vizsgálat alatt (1.: a töméses periódus
kezdetén, 14. élethét; 2., 3.: a tömés alatt, 7. és 18. nap; 4., 5., 6., 7.: a tömés
meghosszabbításában (19., 20., 21., 22. nap)

Saját vizsgálataim során a töméses hizlalás végén 7,31 ± 2,15 mmol/L
triglicerid tartalmat tapasztaltam, amely meghaladja a Davail és mtsai (2000)
által landeszi libán meghatározott 3,86 ± 0,21 g/L (4,4 ± 2,3 mmol/L)
értéket. Az idézett szerzők eredményeinek előzménye (éhezést követő vagy
nem) ismertlen, saját vizsgálatunkban ugyanakkor 6-8 órás éhezés után
vettük a mintákat, így mindenképpen magasnak ítéltem a kapott eredményt.
A szérum triglicerid esetében leírt megállapítások az összkoleszterin
esetében is igaznak bizonyultak.

37. ábra: Az össz és a HDL koleszterin koncentráció alakulása (1.: a töméses periódus
kezdetén, 14. élethét; 2., 3.: a tömés alatt, 7. és 18. nap; 4., 5., 6., 7.: a tömés
meghosszabbításában (19., 20., 21., 22. nap)

Vizsgálatom során azt tapasztaltam, hogy azon tömésnek alávetett
madarakban, ahol a tömés időszakában jelentős koleszterinszint emelkedést
tapsztaltunk, ott szinte minden mért szérum metabolit átlagot meghaladó
értéket mutatott. A tömés végén Janan és mtsai (2000) által meghatározott,
valamint az adott kísérletben a mért összkoleszterin értékeket (4,32 ± 0,55
mmol/L; 8,37 ± 1,08 mmol/L) jelentősen különbözőnek és egyben igen
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magasnak találtam. A bemutatott szérum metabolitok és a máj zsírtartalma
között r=0,68, 0,79 és 0,82 korrelációt kaptam a triglicerid, az össz- és a
HDL koleszterin sorrendjében.
A szérum koleszterin koncentrációja határozottan magas volt, tekintettel a
madarak töméses hizlalására, illetve a viszonylag magas zsírbevitelre. Mikor
a madarakat ennek alapján vizsgálati naponként csoportosítottam (18., 19.,
20., 21. és 22. tömési nap), a magasabb összkoleszterin értékhez az átlagnál
minden esetben magasabb összfehérje, triglicerid, húgysav, és összbilirubin
koncentráció tartozott, ehhez hasonlóan a laktát-dehidrogenáz és a γ-glutamil
transzferáz aktivitások is jóval magasabbak voltak a csoportátlagoknál. Az
össz- és a HDL koleszterin koncentrációja között erős korrelációs
összefüggést találtam (r=0,90, p<0.001). Nem találtam összefüggést
ugyanakkor a májtömeg és a szérum mutatók között, hasonlóan Davail és
mtsai (2000) által landeszi lúdnál leírtakhoz.
5.6.3.1.2. Nitrogén tartalmú metabolitok
A szérumban található N tartalmú metabolitok közül az albumint és az
összfehérjét határoztuk meg (38. ábra).

38. ábra: Albumin és összfehérje koncentráció változása (1.: a töméses periódus
kezdetén, 14. élethét; 2., 3.: a tömés alatt, 7. és 18. nap; 4., 5., 6., 7.: a tömés
meghosszabbításában (19., 20., 21., 22. nap)

A szérum fehérje eredmények értékelését Yamani és mtsai (1973)
eredményeire alapozva végeztem el. A Nikodemusz és mtsai (1991) által
mért 12 hetes szérum összfehérje koncentráció babati hibrid esetén standard
felnevelési és takarmányozási körülmények mellett átlagában és szórásában
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az általunk a tömés kezdetén (14. élethét) mért értékektől nem különbözött
(42,0 ± 5,8 g/L; 45,88 ± 4,24 g/L). A töméses hizlalás végén mért összfehérje
adatokat (61,08 ± 9,24 g/L) összevetve Janan és mtsai (2000) által mért
hasonló adatokkal (45,2 ± 4,5 g/L) jelentős eltérést tapasztalam.
Tendenciájában ugyanazt tapasztaltam az összfehérje egyik legfontosabb
frakciója, a szérum albumin esetében is. Nir (1973) a szérum albumin és a
tömött máj tömege esetében szoros összefüggést írt le. Saját
eredményeimben sem a teljes (n=68) állományon, sem a tömött madarak
adatainak elemzésekor nem lehetett ezt igazolni.
Az összfehérje és az albumin különbségéből a globulin koncentrációt is
kiszámítottuk (Van Wyk és mtsai, 1998). A töméses hizlalás globulin
koncentrációt megemelő hatását már igen korán igazolta Labie és Tournut
(1970). Valószínű, hogy a globulin frakció emelkedéséért a tömés során
élénkülő immunválasz a felelős. Nir és Perek (1971, 1972) eredményei
alapján úgy tűnik, a töméses hizlalás csak a β-globulin arányát emeli.
5.6.3.1.3. Szérum enzimek
A tömés során etetett, nagy szénhidráttartalmú kukorica miatt a szénhidrát
emésztésért felelős amiláz aktivitásának változását kísértük figyelemmel a
kísérlet során. Az aktivitás értékek 2400 és 3000 IU/L között változtak,
melyek a normál élettani tartománynak megfelelnek (Whittow, 2000; Thrall,
2004).
A főbb májenzimek, az ALT és az AST (40. ábra) szérumból mért aktivitása
pontosan jelzi a máj elzsírosodás kapcsán bekövetkező sejtkárosodást. Ezt a
folyamatot Guy (2000) sejtruptúraként említi. A tömést 22. napig folytatva
sem mutatkozott további változás az aktivitás értékekben. Mindkét enzim
esetében azt tapasztaltam, hogy a tömött madarak csoportjában az átlagérték
jelentősebb növekedése mellett a szórás is erősen megnőtt. A Sova és Trefny
(1982) által közölt tendenciához hasonlítva a mért azonos időpontú adatokat
(tömés első és utolsó napja), azt a tendenciát tapasztaltam, hogy az ALT
aktivitása a kétszeresére, az AST aktivitása a négyszeresére növekedett.
Eredményeim arra utalnak, hogy egyes madarak nagyobb „hepatikus
érzékenységet” vagy kisebb „terhelhetőséget” mutatnak e tekintetben.
Valószínű, hogy itt a májba történő TG depozíció is kisebb mértékű.
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Érdekes, hogy a humán diagnosztikában a hepatopathia indikátoraként
alkalmazott GGT (Whitfield, 2001) esetünkben nem volt informatív mutató,
ugyanakkor valószínűsítjük, hogy ezen enzim aktivitása a töméses hizlalás
végső, igen intenzív zsírfelhalmozódással jellemezhető fázisában fokozódik
jelentősen (39. ábra).

39. ábra: Alanin-aminotranszferáz (ALT), aszparaginsav-aminotranszferáz (AST) és γglutamil-transzferáz (GGT) (1.: a töméses periódus kezdetén, 14. élethét; 2., 3.: a tömés
alatt, 7. és 18. nap; 4., 5., 6., 7.: a tömés hosszabbításában (19., 20., 21., 22. nap)

A mért egyéb szérum paraméterek vizsgálati időpontonként csoportosított
adatait a 18. táblázatban foglaltam össze.
18. táblázat: A mért egyéb szérum paraméterek adatai
Időpont

14. hét (1)

Metabolitok
Össz bilirubin [μmol/L]
Húgysav [μmol/L]

3.2 ± 0.6
ab
235.9 ± 62.8

Enzimek
ALP [IU/L]
LDH [IU/L]
CK [IU/L]
Időpont

449.6 ± 96.7
1533.4 ± 379.9
b
2264.1 ± 1855.7
20. nap (5)

Metabolitok
Össz bilirubin [μmol/L]
Húgysav [μmol/L]

3.1 ± 0.8
de
561.7 ± 156.1

Enzimek
ALP [IU/L]
LDH [IU/L]
CK [IU/L]

147.7 ± 75.1
833.7 ± 635.2
ab
405.3 ± 39.5

13. nap (2)

a

14.7 ± 5.6
e
585 ± 162.0

cd

219.9
± 70.7
1320.1 ± 777.4
a
431.9 ± 146.8
21. nap (6)

a

34.5 ± 15.3
bcde
430.5
± 103.1

ab

198.9 ± 84.1
1118.0 ± 769.3
a
291.2 ± 73.9

18. nap (3)

ab

2.9 ± 2.5
cde
547.5
± 149.3

abc

179.4 ± 79.6
1166.0 ± 975.3
ab
941.4 ± 716.3
22. nap (7)

c

25.6 ± 4.1
bcde
487.6
± 178.6

ab

19. nap (4)

a

14.4 ± 16.6
cde
498.7
± 126.5

ab

ab

156.4 ± 23.2
1635.7 ± 941.4
ab
727.1 ± 504.3

ab

bc

a

123.4 ± 49.5
1911.0 ± 1008.7
a
314.9 ± 103.0

a, b, c, d, e: szignifikáns különbség (P<0,05)

Összefoglalásként megállapítható, hogy az alkalmazott in vivo CT vizsgálati
metodika sikeresnek bizonyult a máj kémiai összetételének becslésében a
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töméses hizlalás során. A technika nem invazív jellegét tekintve hatékony
eszköze lehet a kialakítandó új májelőállítási technológiának.
Amennyiben az egyedek szintjén vizsgáljuk a máj kémiai összetételét, illetve
a szérum paramétereket, megállapítható, hogy azon madarak, melyek
magasabb metabolit és enzimatikus értékkel bírtak, nem mutattak az
átlagostól eltérő májtömeg értéket, ugyanakkor átlag alatti zsírtartalommal
voltak jellemezhetők. Feltételezhető, hogy a feltűnően magas szérum
lipidtartalommal jellemezhető libáknál a lipid transzport folyamata – vér máj – nem valósult meg megfelelő (az átlagosnál alacsonyabb) szinten, ezért
nem épült be azonos mennyiségű TG a májsejtekbe. Davail és mtsai (2000)
írták le hústípusú libák tömésekor a magasabb LPL aktivitás mellett
magasabb perifériás zsírdepozíciót és kisebb májtömeget kaptak. A nemkatabolizált VLDL szintje magasabbnak bizonyult a májludak vérében, mely
pozitívan korrelált a májtömeggel, mint a hústermelő állományban.
Természetesen igaz az, hogy a gyengébb perifériás lipolítikus aktivitás nem
jár feltétlenül együtt a máj fokozott lipid felvételi képességével.
5.7. A NIRS módszer alkalmazása a máj zsírsavösszetételének becslésében
A hízott libamáj, mint termék értékét, annak minőségi paraméterei
határozzák meg. A mai vágóhídi gyakorlat szubjektív minősítési rendszert
alkalmaz, figyelemmel a Magyar Élelmiszerkönyv 2-13 (Húsipari
nyersanyagok és egyéb anyagok) ajánlásaira. Egyre nagyobb ugyanakkor az
igény objektív, műszeres vizsgálati eljárások fejlesztésére. Saját
vizsgálatunkban a NIR módszert alkalmaztuk. Ennek érdekében üzemi
minősítésű májakat vizsgáltam (n = 50).
5.7.1. Kémiai analízis
A NIR technikára alapozott becsléshez referencia értékként felhasznált
kémiai összetevők és a teljes májszövetből meghatározott zsírsavösszetétel
alapadatait a 19. és a 20. táblázat tartalmazza.
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19. táblázat: A máj kémiai összetevői (n=50)
Átlag

Szórás

SzA (%)

62.1

3.73

Min Max
53.8

70.6

NYF (g/100g)

8.82

1.68

5.97

15.0

NYZS (g/100g)

53.2

4.87

41.9

64.2

20. táblázat: A májminták (n=50) zsírsavösszetételének 1% részarány körüli és feletti
komponensei, illetve a zsírsavprofilból számított néhány jellemző

C16:0
C16:1
C18:0
C18:1 n9
C18:1
C18:2 n6
UNSAT
SAT
n6/n3
UI*

Átlag
25.8
2.38
15.5
51.4
1.88
0.98
57.7
42.3
9.21
60.8

Szórás
2.48
0.55
2.01
2.42
0.34
0.29
2.44
2.44
2.67
2.67

Min
20.0
1.65
11.8
45.3
1.32
0.50
50.5
36.6
3.62
52.8

Max
31.3
3.90
19.9
57.9
2.80
1.82
63.4
49.5
15.3
66.5

*: 100 zsírsavláncban lévő telítetlen kötések száma

Guy (2000) szerint a tömött libamáj zsírtartalma 50-55 % (g/100g máj)
százalék körül alakul. Az álatalunk felhasznált májak vonatkozó értékei
hasonlóak ehhez, ami az alkalmazott töméses hizlalás hatékonyságát
bizonyítja. A vizsgált állományban négy olyan máj fordult elő, melyeknek
zsírtartalma 55 % felett volt, de állaguk alapján mégsem tartoztak az ún.
„zsírmáj” kategóriába (SCAHAW 1998, cit.: Bogin és mtsai, 1984).
A zsírsavak tekintetében elfogadjuk Molette és mtsai (2001) eredményeit,
miszerint ezek jól jellemzik a tömött májat, egy tipikusan kukoricából és
állati zsírból álló takarmány etetése után. A többszörösen telítetlen/telített
zsírsav arány a tömött májban (1,36) messze meghaladja az állati eredetű
élelmiszerekre vonatkozó ajánlásokat (0,45) (Wood és mtsai, 2003). Ez igaz
volt az n6 / n3 arányra is, ami a májban 10 körül alakult, szemben a humán
egészségvédelmi szempontból ajánlott 3-4-es értékkel. A telítetlenségi index
megítélése kettős: egészséges táplálkozás szemszögéből a mért érték
meglehetősen alacsony, tárolhatóság szempontjából viszont előnyös, miután
oxidációval szembeni alacsony érzékenységre utal, mely megállapítást
Körösi és mtsai (2004) eredményei is megerősítik.
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5.7.2. NIR spektrumok analízise
A vizsgált nyers, homogenizált májmintákról felvett reflexiós spektrumokat a
40. ábra mutatja.

40. ábra: Májminták kezeletlen spektrumai (n = 50)

A torzító hatások okozta alapvonal eltolódás problémájának feloldására,
valamint az átlapoló csúcsok értelmezhetősége érdekében a spektrumok
második deriváltjait képeztük (Savitzky és Golay, 1964) (41. ábra).

41. ábra A májminták spektrumainak második deriváltja (n =50)

A kémiai adatok NIRS metodikával való, módosított PLS regresszión alapuló
becslésének eredményeit a 21. táblázat mutatja be. Mivel az ásványi anyagok
nem rendelkeznek jellemző abszorpciós kötéssel (Osborne és mtsai, 1993),
így a nyershamu tartalomra való kalibrálást nem végeztem el.
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21. táblázat Kalibrációs és validációs egyenletek jellemzői

SzA (%)
NYF (g/100g)
NYZS (g/100g)

SEC
1.961
1.027
2.101

2

R
0.723
0.625
0.814

SECV
1.999
1.251
2.179

1-VR
0.717
0.465
0.805

ahol: SEC: a kalibráció standard hibája, R2: determinációs koefficiens, SECV: a
keresztvalidáció standard hibája, 1-VR: a keresztvalidáció determinációs koefficiense

A kalibrációs determinációs koefficiens értéke magas volt a zsír (0,81) és a
szárazanyag esetében (0,72), míg közepes volt a fehérje-tartalomnál (0,63).
A NIRS által becsült és a kémiai úton meghatározott zsírtartalom közötti
kapcsolatot a 42. ábra szemlélteti.

42. ábra A NIRS által becsült és a kémiai úton meghatározott zsírtartalom közötti
kapcsolat májmintákban

Molette és mtsai (2001) tömött májnál hasonló megbízhatósággal becsülték a
zsírtartalmat, ugyanakkor alacsonyabb R2 értékeket kaptak a szárazanyag és
a fehérje meghatározásakor. Fagyasztva (Dalle Zotte és mtsai, 2005) és
porlasztva szárított tojásnál (Wehling és mtsai, 1988), mint hasonlóan magas
zsírtartalmú mintáknál, a kémiai paraméterek becslésekor hasonló értékeket
közöltek.
A 22. táblázat a NIRS kalibráció eredményét szemlélteti a kiválasztott
három, legnagyobb arányban előforduló zsírsavnál és számított
paramétereknél.
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22. táblázat: Zsírsav kalibráció és validáció

C16:0
C18:0
C18:1 n-9
UNSAT
SAT
UI

SEC
0.655
1.839
0.605
1.059
1.059
1.228

2
SECV
R
0.930 1.664
0.160 1.922
0.938 1.439
0.811 1.543
0.811 1.544
0.789 1.854

1-VR
0.574
0.104
0.667
0.624
0.623
0.556

ahol: SEC: a kalibráció standard hibája, R2: determinációs koefficiens, SECV: a
keresztvalidáció standard hibája, 1-VR: a keresztvalidáció determinációs koefficiense

Az olajsav (C18:1 n9) R² értéke (0,94) volt a legnagyobb, ami a legnagyobb
arányban való előfordulásának köszönhető. A palmitinsav (C16:0) a teljes
zsírsavprofil negyedét teszi ki, hasonló determinációs koefficienssel
(R²=0,93) volt jellemezhető. A sztearinsavat (C18:0), mely 15,5% arányban
fordult elő, már nem tudtuk becsülni. Mindezek összhangban vannak De
Pedro és mtsai (1992) korábbi állításával, akik sikeresen becsülték a
legfontosabb zsírsavakat ibériai sertés mintákból. Pla és mtsai (2007) úgy
találták, hogy az egyedi zsírsavak becslése nyúl hátulsó combjából akkor
hatékony, ha azok 10 %-nál nagyobb arányban fordulnak elő. Mások
(Molette és mtsai, 2001; Gonzalez-Martin és mtsai, 2002; Dalle-Zotte és
mtsai, 2005) májból, bőr alatti zsírból, tojás sárgájából jó kalibrációs
eredményeket publikáltak azoknál a zsírsavaknál is, amelyek csak nagyon kis
arányban vannak jelen. Az egyedi zsírsavmeghatározást nehezíti, hogy az
egyes zsírsavak NIRS abszorpciós jellemzői (kémiai kötéseik azonosságai
miatt) nagy hasonlóságot mutatnak (Windham és Morrison, 1998).
Az összes telített zsírsav becslése sikeres volt (R²=0,81). Ez a jellemző
fontos a konzisztencia vizsgálatoknál és a különböző tömött májból készült
termékek eltarthatóságának becslésénél. Ebből a szempontból érdekesek
Cozzolino és mtsai (2005) vizsgálatai, akik a NIR spektroszkópia
hatékonyságát elemezték halolaj tárolás alatti hidrolitikus és oxidatív
változásának vizsgálatában. Kísérletük során 160 halolaj mintát vizsgáltak,
melyekben a szabadzsírsav tartalmat a nedvességtartalmat a peroxidszámot
és az anizidinszámot mérték hagyományos módszerekkel, illetve becsülték
NIR spektroszkópiával. Szerzők eredményei felhívták a figyelmet a
halolajban lévő zsírok hidrolítikus degradációjára, amely folyamat
veszélyezteti az ipari körülmények között tárolt olajokat. Ebben az
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összefüggésben ajánlják a NIR módszer felhasználását, minőség ellenőrzési
céllal a halfeldolgozó iparban.
Az UI (telítetlenségi index) érték (60,8) szintén jól becsülhetőnek bizonyult
(R²=0,79), amely egyébként kritikusan alacsony, összehasonlítva más
mintákéval (halolaj UI>300), mutatva a máj lipidjeinek alacsony oxidatív
érzékenységét.
Összefoglalva NIRS vizsgálati eredményeinket, megállapítható, hogy egy 20
g-os homogenizált minta alapján a máj kémiai összetétele, továbbá a
legjelentősebb zsírsavak aránya, valamint a telítetlenség mértéke nagy
pontossággal becsülhető.
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6. Következtetések, javaslatok
A hízott libamájelőállítással kapcsolatban az állatvédők részéről korábban
megfogalmazott kritikák a jogszabályi háttér változását, így az EU tiltó
határozat 2011-től esedékes hatályba lépését eredményezték. Ebből a
szempontból lényegesnek tartom azokat a technológiai fejlesztéseket,
melyek a tömés nélküli májelőállításra koncentrálnak.
Saját vizsgálataim során, eltérő módszerekre támaszkodva új adatokkal
szolgáltam a máj térfogatos növekedésével és elzsírosodásával
kapcsolatban, keresve azon összefüggéseket, melyek elősegíthetik új,
alternatív technológiák kidolgozását. Hangsúlyozni kívánom ugyanakkor az
általam alkalmazott nem invazív mérési eljárások (CT, UH) előnyeit,
amennyiben ezek harmonizálnak az egyre szigorodó állatvédelmi
előírásokkal. Ennek megfelelően az ilyen elvű vizsgálatok könnyen
engedélyeztethetők, ismételhetők és az azok során nyert eredmények
közölhetőségének sincsen akadálya.
A más állatfajokon végzett vizsgálatokhoz hasonlóan a lúd faj esetében is
kihasználtuk az in vivo CT vizsgálatok azon lehetőségét, mely ugyanazon
egyedek ismételt felvételezésén alapul. A módszer biztosította a máj
beépülésének követését a teljes töméses hizlalás során.
A nem invazív CT képalkotó technika alapjául szolgálhat egy, a májhozam
növekedését célzó szelekciós eljárásnak, mely a közeljövőben a hízott máj
előállítását célzó szigorú megszorítások miatt a tömés nélküli májtermelésre
alkalmas egyedek kiválasztásánál kaphat szerepet. Az úgynevezett
„pregavage” módszer azon piaci megfontolásból kerül/került kifejlesztésre,
hogy azon országok számára is elő lehessen állítani nagy zsírtartalmú, a
töméses eljárással előállított termékkel közel azonos minőségű libamájat,
ahol a töméses hizlalással előállított máj forgalmazása tiltott. A 2011-ig tartó
átmeneti időszakban a technológia alkalmazásával a ludak az előkészítő
szakasz végén vizsgálhatók. A megfelelő méretű, az adott piacon
értékesíthető májat produkáló egyedek levágásra, míg a többi állat
hagyományos töméses hizlalásra, illetve 2011 után kommersz termékként
értékesítésre kerülhet.
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A hízott libamáj piaci megítélésének alapja annak mérete, illetve
zsírtartalma. A korábbi kaposvári CT vizsgálatok során eltérő gazdasági
haszonállatok teljestestének kémiai összetételét határozták meg. Saját
vizsgálataimban a korábbi eredményeket adaptálva eltérő módszereket
alkalmaztam a máj zsír- és fehérjetartalmának becslésében. A hízott libamáj,
mint extrém magas zsírtartalmú termék igen jól jellemezhetőnek bizonyult a
pixeldenzitások gyakorisági eloszlásából származtatott változók alapján.
Mivel adott időpontban a máj szöveti állománya közel homogénnek
tekinthető, akár néhány felvétel alapján megbecsülhető annak összetétele.
A keresztmetszeti felvételek szekvenálásán alapuló 3D rekonstrukciók jól
jellemzik a máj morfológiáját. A rendelkezésre álló képanyag lehetőséget
biztosít egyfajta geometriai modell felállítására, ami eltérő liba genotípusok
töméses hizlalás alatti májbeépülésének összehasonlíthatóságát biztosíthatná.
Fontos lenne továbbá olyan szoftveres háttér kialakítása, amely két, tetszés
szerinti vizsgálati időpont között ábrázolni tudná a májszövetbe történő
trigliceridek beépülését. Hangsúlyozni érdemes, hogy a javasolt fejlesztések
állatfajtól függetlenül segítenék időfüggő folyamatok (növekedés,
takarmányozási hatások) elemzését.
Megítélésem szerint az UH májtermelésben történő felhasználása elsősorban
az alternatív módon tömött máj vizsgálatánál kaphat kiemelt szerepet. Az
ultrahangos májtérfogat meghatározás pontossága nem éri el a CT módszerét,
ugyanakkor gyakorlati szempontból alkalmazása kívánatos lenne.
Eredményeim szerint ez egyfajta előszelekciós módszernek tekinthető, így a
„pregavage”-ra jól reagáló egyedek kiemelésében kaphat szerepet. A
bemutatott üzemi kísérlet során kipróbáltuk a módszer technológiába történő
beilleszthetőségét. Megállapítottam, hogy az UH méréshez történő
előkészítés, valamint maga a felvételezés négy közreműködő esetén
kevesebb, mint egy perc vizsgálati időt jelent egyedenként.
A töméses hizlalás komplex vizsgálata felhívta a figyelmet arra, hogy a
túltömött máj kialakulásával kapcsolatos folyamatok modellezése hosszabb
töméses periódust igényel. Bár saját vizsgálatainkban az egyes májak eredeti
szárazanyag tartalomra vonatkoztatott zsírtartalma megközelítette a
kritikusnak tekintett 55 %-os értéket, sem a szérum paraméterek, sem pedig a
szövettani minták feldolgozása nem mutatta a májsejtek károsodását. Ennek
alapján, figyelemmel az alkalmazott szürke landeszi fajta tűrőképességére,
további, hosszabb tömési perióduson alapuló vizsgálatok javasolhatók. Meg
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kell azonban jegyeznem, hogy a korábban említett jogszabályi változások
miatt, legalábbis Európában, a várható eredmények gyakorlati
felhasználhatósága alacsony.
Miután a hisztológiai módszerek szerint előrehaladottan elzsírosodott
májakban sem találtunk membránszintű elváltozást a foszfolipid frakció
zsírsav összetételének gázkromatográfiás analízisével, további olyan
vizsgálatokat tartok indokoltnak, melyek a membrán nem lipid összetevőire
fókuszálnak.
Feldolgozóipari szempontból a vágóhídon jelentkező májminták kémiai
összetételének, elsősorban zsírtartalmának ismerete alapvető fontosságú.
Ennek megfelelően indokolt olyan gyorsvizsgálati módszer kialakítása,
amely nagy baromfifeldolgozókba telepítve on-line működésre is alkalmassá
tehető. Erre a célra alkalmasnak tartom az oldószermentesen, így környezeti
terhelés nélkül működő NIR metodikát, amely a hagyományos módszerekhez
képest lényegesen alacsonyabb költségszinten alkalmazható nagy
mintaszámú
rutinvizsgálatok
elvégzésére.
Saját
vizsgálataink
eredményeképpen, továbbá a piacon megjelent hordozható NIR készülékek
jellemzői alapján minden lehetőség adott az eljárás alkalmazására.
Kísérleteink során a NIR módszer alkalmasnak bizonyult a telítetlenségi
index mérésére a májban, ezen keresztül az oxidatív stabilitás, végső soron
az eltarthatóság megítélésére, ami élelmiszertechnológiai szempontból
tekinthető jelentősnek.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a bemutatott módszertant alkalmasnak tartom
a pézsmarécével és ennek a házikacsával alkotott fajhibridjével, a mularddal
történő májelőállítás vizsgálatára is. Ebből a közelítésből eredményeim
felhasználhatók az európai zsíros baromfimáj előállításában, melynek 95 %a mulardkacsa használatán alapul. A májelőállítás nemzetközi trendjét
figyelve ugyanakkor remélem, hogy vizsgálati eredményeim a Távol-Keleti
kutatók érdeklődésére is számot tarthatnak.
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7. Új tudományos eredmények
- In vivo spirál CT képalkotó eljárás alkalmazásával bizonyítottam a máj
térfogat- és zsírtartalom változásának reverzibilitását a töméses hizlalást
követő regenerációs fázisban.
- PLS regresszión alapuló módszert dolgoztam ki a pixelek röntgensugár
gyakoriság eloszlási értékeinek felhasználásával a máj zsírtartalmának in
vivo becslésére.
- Megállapítottam, hogy a töméses hizlalás során a szérum jelentősen
emelkedett összkoleszterin szintje együtt jár a szérum LDH és GGT fokozott
aktivitásával, a triglicerid, összfehérje és a húgysav emelkedett
koncentrációjával a populáció átlagához képest alacsonyabb májtömegű
egyedeknél.
- Megállapítottam, hogy a szövettani vizsgálat szerint enyhén és erősen
elzsírosodott májak teljes zsírtartalmának frakcionált, zömében membrán
eredetű foszfolipid tartalmának zsírsavprofilja egymástól nem tér el
érdemben, utalva a sejt integritásának megőrzésére.
- NIRS alapú gyorsvizsgálati eljárást dolgoztam ki a hízott libamáj kémiai
összetételének becslésére.
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8. Összefoglalás
A magyar agrárium régtől fogva híres terméke a hízott libamáj. A monarchia
idejéből ismert, Bécsben, Párizsban, Berlinben keresett delikát élelmiszernek
számított. Hazánk hosszú ideje meghatározó szerepet tölt be a libamáj
előállításban, azonban a piaci környezet két szempontból is változni látszik.
Egyrészt a legnagyobb felvevő piacon, Franciaországban folyamatosan nő a
hízott kacsamáj termelés és ennek elfogadottsága, így helyettesíthetősége a
libamájjal szemben. A másik jelentős változást az EU állatvédelmi
szabályozása indikálja, amely csak 2011-ig engedélyezi a kényszeretetés
alkalmazását. Utóbbi változás hatásaként az EU-n belül folyamatosan
megszűnnek a töméses hizlalással kapcsolatos vizsgálatok. Figyelemre méltó
módon ezek az aktivitások áttevődnek a Távol-Keleti régiókra, elsősorban
Kínába és Taiwanra, mely területeket dinamikusan növekvő víziszárnyas
tenyésztés jellemez.
Saját vizsgálataink során eltérő módszertannal tanulmányoztuk a hízott
libamáj kialakulását, megközelítően 240 szürke landeszi liba bevonásával.
Vizsgálataink során kerestük azokat a metodikai lehetőségeket, amelyek
segítik alternatív májelőállítási technológiák hatékonyságának megítélését,
továbbá a máj, mint termék objektív minősítését.
Az első, metodikai célú in vivo spirál CT vizsgálatok eredményeképpen
leírtuk a máj térfogat-, felszín-, valamint az átlagos röntgensugár elnyelődési
értékeinek változását a töméses hizlalás, majd az azt követő regenerációs
időszak (visszafogyasztás) során. Az alkalmazott felvételezési technikának
köszönhetően 3D rekonstrukciók segítségével bemutattuk a máj geometriai
viszonyának alakulását, beleértve a folyamat reverzibilitását is.
Ezt követően eltérő módszerekkel becsültük a máj zsírtartalmát. Először az
átlagos-, a legnagyobb gyakorisággal előforduló HU érték, majd a számított
HU index (ún. zsírindex) és a kémiailag meghatározott nyerszsírtartalom
között számítottunk korrelációt. Ennek eredményeképpen becslőegyenletet
dolgoztunk ki a nyerszsírtartalom mérésére a CT-vel meghatározott
májtérfogat és az átlagos HU érték alapján (R2=0,8). Egy nagyobb mintán
(n=68) a pixel gyakorisági eloszlások alapján, a szomszédos HU értékek
multikollinearitását kezelni tudó PLS regresszión alapuló becslési eljárást
fejlesztettünk. A máj fehérje- és zsírtartalmára vonatkozó kalibrációs
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egyenletek R2 értéke mindkét összetevő esetében meghaladta a 0,97-et, 7 %nál alacsonyabb kalibrációs hiba mellett.
A CT felvételezés mellett ultrahangos vizsgálatokat is végeztünk, üzemi
körülmények között is alkalmazható gyorsvizsgálati módszer kidolgozása
céljából. A bordaíven túlnyúló jobb oldali májlebeny alapján a májtömeg
becsülhető (R2=0,8), így a módszer további fejlesztést követően alkalmassá
tehető in vivo sajátteljesítmény adatok felvételére.
Az alternatív májelőállítás szempontjából jelentős, töméselőkészítéses
módszer hatékonyságát eltérő táplálóanyag tartalmú takarmányokkal történő
etetés során hasonlítottuk össze. A CT felvételezésen, kémiai analízisen,
illetve szérum paramétereken alapuló feldolgozás eredményeképpen
bemutattuk a nagyobb energia koncentrációval jellemezhető ún. tömőtáp
jelentősebb pregavage-beli hatékonyságát.
A töméselőkészítés szakaszát követően magára a kényszeretetésre
koncentráltunk. Komplex közelítéssel, úgymint keresztmetszeti képalkotó
eljárás használatával, a máj teljes zsírtartalma, foszfolipid frakciójának
zsírsav összetétele vizsgálatával és szövettani feldolgozás alapján
jellemeztük a standardnak tekinthető 18 napig tartó periódust. Eredményeink
szerint a máj zsírtartalma folyamatosan emelkedett, végül meghaladta az 50
%-ot. Ezzel szemben a máj fehérjetartalma a töméses hizlalás során
folyamatosan és jelentős mértékben csökkent. A zsírtartalom vonatkozásában
a folyamatot a denzitásértékek alapján szerkesztett 3D hisztogramok
segítségével szemléltettük, egyben számszerűsítettük.
Újszerű módon a vizsgálati időpontokban vett szövetmintákat hisztológiai
módszerekkel tipizáltuk a citoplazma mikro- és makrovezikuláris
elzsírosodása alapján. A kényszeretetés során a ludak metabolikus státuszát a
szérum paraméterekkel jellemeztük. Eredményeink szerint a szérum
triglicerid, a HDL és az összkoleszterin szint folyamatosan nőtt. Az AST és
ALT aktivitás emelkedett, ugyanakor ezen intracelluláris enzimek egyike
sem jelzett máj működési zavart, vagy sejtmembrán sérülést.
A kísérlet során a szövettani kép és a szérum paraméterek együttes
értékelését is elvégeztük, a sejtmembrán foszfolipid minőségi
tulajdonságainak figyelembe vételével. Érdekes módon a tömés befejező
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szakaszában sem mutattunk ki jelentős sejtkárosodást, ami a szürke landeszi
lúd jó technológiai tűrőképességét bizonyítja. Tekintettel arra, hogy
elemzésünk a sejtmembrán mintegy felét adó lipid frakciójára tért ki, mely a
szérum paraméterek változása ellenére is intaktnak bizonyult, felmerülhet a
sejtmembrán nem-lipid hányadához köthető membrán-károsodás.
A májminőség szempontjából a tömés utolsó napjai kiemelkedő
fontosságúak, továbbá az esetleges túltömés összefüggésbe hozható az
úgynevezett „zsírmáj” kialakulásával. Ennek megfelelően vizsgálatainkat
kiterjesztettük a tömés 19. – 22. napjára. Eredményeink szerint a túltömés
hatására a májtömeg nem emelkedett. Utóbbi paraméter és a zsírtartalom
kapcsolatát egyfajta telítődés jellemzi, amennyiben 350-400 g-os májtömeg
felett annak értéke már nem emelkedett.
A szérum paraméterek változását elemezve azt találtuk, hogy az
összkoleszterin, mintegy indikátora a többi szérum jellemzőnek, amennyiben
annak átlag feletti koncentrációjához magasabb összfehérje, triglicerid,
húgysav, LDH és GGT érték társul. Az egyedek szintjén vizsgálva a máj
kémiai összetételét, illetve a szérum paramétereket megállapítható, hogy
azon madarak, melyek magasabb metabolikus és enzimatikus értékkel bírtak,
nem mutattak az átlagostól eltérő májtömeg értéket, ugyanakkor átlag alatti
nyerszsírtartalommal voltak jellemezhetők. Feltételezhető, hogy a feltűnően
magas szérumlipid tartalmú libák, valószínűleg nem reagálnak megfelelően a
töméses hizlalásra.
A hízott libamáj, mint termék vonatkozásában üzemi minősítés során
kategorizált mintákat vizsgáltunk NIRS módszertannal. A zsírtartalom
becslésén kívül (R2=0,81), a nyers, homogenizált májmintákon alapuló
gyorsvizsgálati eljárás sikeresnek bizonyult a két legmagasabb arányban
jelenlévő zsírsav, az olajsav és a palmitinsav esetében is. Hasonló módon jól
becsülhetőnek bizonyult a májlipidek relatíve magas oxidatív stabilitását
bizonyító UI érték is.
Megítélésem szerint a disszertáció tárgyát képező vizsgálatok eredményei két
szempontból tekinthetők jelentősnek. Egyrészt komplex módon jelemeztük a
májelzsírosodás folyamatát lúdfajban, ami hozzájárulhat az új alternatív,
tömés nélküli májelőállítási technológiák kidolgozásához. Másrészről
módszertanunkat alkalmasnak tartom más víziszárnyas fajokon történő
májelőállítás vizsgálatára is.
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9. Summary
The fatty goose liver is a historically well-known and popular product of the
Hungarian agriculture, known since the time of Monarchy, and sought in
Vienna, Paris and Berlin. Our country plays a determining role in the goose
liver production long time ago, albeit the market situation seems to change,
based on two conditions. Firstly, in the largest market country, France, the
production and acceptance of duck fatty liver is increasing, in parallel it
starts to play the role of a substitute product for goose liver. The second
major change is induced by the animal protection regulations of the EU,
which allow force feeding only until the year 2011. As a result of the latter
factor, studies on the force feeding are more and more rare in the EU.
Interestingly, these activities are now increasing in the Far-Eastern countries,
primarily in China and Taiwan; these countries possess dinamically
progressing waterfowl breeding.
In our own studies divergent methodologies were applied to investigate the
progress of fatty liver formation, on ca. 240 Grey Landes geese. In these
studies the methodological possibilities were tested with the aim to help the
evaluation of the efficacy of alternative liver production, and to evolve an
objective qualification of fatty liver, as a product.
In the first study of methodological aims, based on in vivo spiral CT
scanning, the alterations of the liver volume, surface, and mean X-ray density
were described, during the force feeding and in the subsequent restitution
phase. Resulting from the imaging technique applied, the alterations of the
liver geometry were also demonstrated, as well as the reversibility of this
process.
In the further work, the fat content of the liver was estimated by divergent
methods. First, correlations were calculated between the mean, and the most
frequent HU values, then the calculated „HU index” (fat index) and the
chemically determined crude fat content. An estimation equation was
evolved for the liver fat content, based on the liver volume and the mean HU
value, as determined by CT (R2=0.8). On a larger sample (n=68), based on
the pixel frequency distributions, another estimation method was worked out,
using PLS regression, which is able to handle the multi-collinearity of the
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neighboring pixels. The equations for the liver fat and protein content were
characterized by R2 values over 0.97, and lower SEC values as 7%.
Besides the CT scanning, also ultrasound studies were performed, with the
aim to establish a quick method, applicable under farm conditions. The liver
size was found to be well predictable (R2=0.8) based on the freely scanning
liver part over the last costa, therefore, this method may be well applicable to
record self-performance data.
The so-called „pregavage” is extremely important from the viewpoint of
alternative liver production. The efficacy of this method was tested with two
feeds, a rearing and a force feeding diet. The results of the CT scanning,
chemical and blood serum clinical chemical analysis prove the efficiency of
the pregavage with a force feeding diet.
After the pregavage, our studies focused on the force feeding. A complex
approach, namely cross-sectional imaging, liver chemical analysis,
determination of the fatty acid profile of hepatic phospholipids, the
evaluation of clinical chemical parameters, and liver histology, the standard
18-day long force feeding was characterized. These results showed that the
fat content increased continously, finally exceeding 50%, while the liver
protein content decreased along the feeding. The serum parameters failed to
prove any signs of cellular damage or rupture. The hepatic fat deposition was
demonstrated, and quantified by means of 3D histograms constructed from
CT image density data.
As a novel approach, histological sections from the consecutive samplings
were classified by histological methods, based primarily on the micro- and
macrovesicular fatty infiltration of the cytoplasm. The metabolic status of
geese was characterized by serum biochemical parameters along the force
feeding. The concentrations of serum triglyceride, HDL and total cholesterol
increased continuously. The activities of AST and ALT increased, however,
none of the intracellular enzymes referred to hepatic failure of cell
disruption.
In this study the histological results and those of the serum analysis were
evaluated taking the phospholipid fatty acid profile data also into
consideration. Interestingly, also in the end-phase no signs of possible cell
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rupture were detected, referring to the high technological tolerance of the
Grey Landes breed. However, the possibility of hepatic cell damage in terms
of protein structures may still emerge.
From the viewpoint of liver quality, the final days of force feeding are of
primary importance; as well, these days are crucial for the development of
the technologically improper fatty livers. Accordingly, we performed our
study in a longer form, involving the period between day 19 and 22. Our
results showed no further increase of the liver size, while a likewise
saturation was found in the liver fat content, namely its value showed no
further increment over 350-400 g liver weight.
Analysing the serum parameters it was found that serum total cholesterol
concentration is a likewise indicator of the further metabolites, since its
elevation is followed by increased levels total protein, triglyceride, uric acid,
LDH and GGT. Investigating the liver and blood serum results for individual
birds it was found that birds with high metabolite and enzyme levels
generally had average liver weights matched with low liver fat contents. It
may be hypothesized that geese with very high serum lipid levels do not
respond properly to the force feeding regime.
Fatty liver, as a product was investigated by a NIR methodology, on a
sample classified by technological grading. Besides the estimation of crude
fat content (R2=0.81), also the prediction of the two most frequent fatty
acids, oleic and palmitic acids was successful. Similarly, the unsaturation
index of liver fatty acids was also well predictable.
In my opinion, the results of the dissertation are important from two
viewpoints. Once, the fatty liver development was characterized in a
complex manner, which may provide help to evolve the alternative liver
production techniques, without force feeding. As second, I think that this
methodology may also be successfully applied in the evaluation of the liver
production of other waterfowl species.
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