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1. A KUTATÁS EL ZMÉNYEI, CÉLKIT ZÉSEK 

Az intenzív, európai hússertés fajták, fajtakonstrukciók és hibridek genetikai 

képességének növekedése az 1980-as évekre olyan szintre jutott, hogy a 

továbbiakban már csak kis mérték  hízási és vágási teljesítmény 

növekedésre lehetett számítani generációként. Az egyes, széles körben 

elterjedt fajták képességei közötti különbségek lecsökkentek, és elértük, 

hogy az ivarok közti különbségek meghaladták a fajták közti különbségeket.

Az általános gyakorlat korábban az volt, hogy a hímivarú sertéseket a 

hosszú hízlalási id  miatt ártányként hízlalták meg. Az intenzív sertéstartás 

térhódításával és a típusok genetikai javulásával viszont lényegesen 

rövidebb lett a hízlalási id  és gyakorlatilag az ivari élet beindulása el tt 

már 100 kg él tömeget lehet elérni a hízósertésekkel. 

Az 1970-es végén és az 1980-as évek kezdetével sokoldalú kutatómunka 

indult a fejlett sertéstenyésztéssel rendelkez  országokban és nálunk is a 

kanhízlalás lehetséges módszereinek kidolgozására. Kutatómunkámmal 

ebben a nemzetközileg is nagyon id szer  területre kapcsolódtam be, f bb

eredményeit e disszertációmban összegzem. 

Vizsgálataimmal a következ  kérdésekre kerestem választ: 

A kanok, ártányok és kocasüld k milyen hízékonysági- és vágási 

teljesítményekre képesek átlagos, magyarországi nagyüzemi 

körülmények között? 

Melyik organoleptikus vizsgálat alkalmas a kellemetlen ivari szag 

(kanszag) mértékének megítélésére?  
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Hogyan változik a hízlalás alatt az androsztenon (kanszagért leginkább 

felel s szteroid) alapú antigénnel immunizált kansertések 

vérszérumának androsztenon- és tesztoszteron tartalma? 

Hogyan változik a hízlalás alatt a testidegen androsztenon-származékból 

el állított antigénnel immunizált kansertések vérszérumának és 

zsírszövetének androsztenon- és tesztoszteron tartalma? 

Az immunizálások hatására vátozik-e a kansertések hízási- és vágási 

teljesítménye? 

Befolyásolják-e az antigének a kanok húsának organoleptikus 

tulajdonságait? 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. Nagyüzemi hízlalási kísérlet 

Hízlalási kísérleteket magyarországi, átlagos nagyüzemi körülmények 

között két eltér  genotípusú KA-HYB hízóállományon végeztem. Az I. 

genotípusú hízók az átlagosnál izmoltabb, bacon típusú lapály vonal 

kanjainak ivadékai, a II. genotípusú hízók nagyfehér jelleg  fajtabázison 

kialakított kanvonal ivadékai voltak. A hízlalás a 90. átlagéletnaptól a 104 

kg eléréséig tartott. A mesterséges megvilágítású és szell zés  hízlaldában a 

sertéseket kis csoportokban helyeztük el, az egy állatra jutó fér hely 0,75 m² 

volt. A hízókonysági értékmér  mutatók mellett vizsgáltuk a mennyiségi és 

min ségi vágási tulajdonságokat is. A hús ízének, illatának, 

porhanyósságának megítélése céljából párolási-, sütési-, és f z próbát

végeztünk. A kellemetlen ivari szag (kanszag) megítélésére a kanszagért 

leginkább felel s szteroid (androsztenon) vérszérumban és zsírszövetben 

lev  mennyiségét radioimmunológiai (RIA) eljárással határoztuk meg.  
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2.2. Kansertések aktív immunizálása androsztenon alapú antigénnel 

Kutatómunkám második fele a kanszag mértékének meghatározására és 

annak immunizációs eljárással történ  csökkentésére irányult. E 

tevékenység elvégzésére egy munkacsoportot hoztunk létre, amelyik a 

SOTE I. sz. Belklinika Endokrin Laboratórium, a Szegedi JATE Szerves 

Kémiai Tanszék, és a PATE Állattenyésztési Kar Sertéstenyésztési Tanszék 

munkatársaiból állt.

Irodalmi adatok alapján (Vaitukaitis J. és mtársai 1971, és Williamson, L. 

és mtsai 1982) hatékony eljárásnak ígérkezett a kansertések androsztenon 

alapú antigénnel végzett immunizációja fiatal korban és a hízlalási 

id szakban kasztráció nélkül, a herében az androsztenon bioszintézisének és 

az izom, valamint egyéb szövetekben a „kanszag”-nak a visszaszorítására. 

Mivel a szteroidok és így az androsztenon relatíve kis molekula tömeg

vegyületek, önmagukban nem immunogének. Ezért immunizálás el tt in 

vitro az androsztenont valamilyen fehérjéhez (BSA, tireoglobulin, stb.) kell 

kovalens kötéssel kötni. 

A JATE Szerves kémiai Tanszék szteroid laboratóriuma 5 alfa-

androsztenont állított el  és a megfelel  min ség  feromon tulajdonságú 

szteroidból androsztenon –3-karboxi-metiloxim marhaszérum albuminnal 

képzett konjugátuma a tulajdonképpeni antigén, amelynek a racionális neve 

5 -androst – 16 en – 3-amino-oxiecetsavoxim-BSA. Ezzel az androsztenon 

alapú antigénnel végeztük a kansertéseken az els  immunizációs 

kísérleteket. 

A vizsgálatokat a Kaposvári Állattudományi Kar sertéstelepén KA-HYB 

kansüld kön, két ismétlésben végeztük el. A kísérlet elrendezésénél arra 

törekedtünk, hogy azonos fejlettség  alomtestvérekb l alakítsuk ki a kezelt 
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és a kontrollcsoportokat. Az állatok megbízható azonosítása érdekében a 

krotáliával történ  megjelölés mellett tetováltuk is a sertéseket. 

Kísérletenként 35 kezelt és 16 kontrollkansertést hízlaltunk ugyanazon 

természetes megvilágítású épületben alom nélküli, zárt kiscsoportos 

tartásban. Az egy állatra jutó fér hely 0,75 m² volt. 

A hízók önetet b l egységesen ugyanazon összetétel  száraztakarmányt 

fogyasztottak. Az etetett hízótáp a hízlalás els  szakaszában (60 kg 

él tömegig) 15,2 %, majd a vágásig átlagosan 13,5 % emészthet

nyersfehérjét tartalmazott. 

A meghizlalt kanokat 105 kg átlagos él tömegben vágtuk, majd a hússzéki 

bontás után elemeztük a vágóértékkel kapcsolatos értékmér

tulajdonságokat. A húsminták érzékszervi jellemz it –randomizált 

rendszerben – a vágás napján f z próbával, majd h tés után, só-és 

f szermentesen sült hús kóstolásával állapítottuk meg. 

A kezelt kanmalacok a 70. életnapon kaptak el ször 0,5 mg antigént 

(androsztenon-3-karboxi-metiloxim-BSA) 2 ml fiziológiai sóoldat és 

Freund-féle komplett adjuváns 1:1 arányú szuszpenziójában. Ezt az 

injekciót a fül mögötti nyakizomba juttattuk be. A 107. és 147. életnapon 

emlékeztet  injekciót adtunk Freund féle inkomplett adjuvánssal, az els

kezeléssel megegyez  (0,5 mg/állat) antigéndózissal. Az els  immunizálás 

el tti napon, valamint a kezeléseket követ  14. napon, és a hízlalás végén 

elvéreztetéskor vérmintákat vettünk, a vérszérumot –18 °C –on tároltuk az 

analízisig. 
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2.3. Kansertések aktív immunizálása testidegen androsztenon származékból 

el állított antigénnel 

Brooks és Pearson (1986) felvetették annak a lehet ségét, hogy csökkenhet 

a vér androsztenontartalma, ha az aktív immunizáció nem androsztenon 

alapú antigénnel, hanem valamely testidegen androsztenonszármazékkal 

történik. Ennek ellen rzésére 16 - hidroximetil - 5  –androszt-16-en-16-

hemiszukcinil-oximetil-marhaszérum albumin alapú antigént állítottunk el

és ezzel végeztük a második immunizációs kísérleteket.  

Mivel egyes szerz k Williamson és Patterson (1982) szerint lehetséges, 

hogy az aktív immunizáció eredményeként a keringésben az 

androsztenonkoncentráció nem változik ugyan, de a zsírszövetben 

csökkenhet, ezért ebben a kísérletben a zsírszövetb l is végeztünk 

hormonanalízist. 

A második immunizálási kísérletet az els höz hasonlóan KA-HYB 

kansüld kön végeztük. A kezelések elrendezésénél is az els  vizsgálatnak 

megfelel  elveket tartottuk be. A 29 kezelt és 12 kontrollsertést alomnélküli 

padozaton, zárt kiscsoportos tartásban hizlaltuk 30 kg-tól 105 kg 

él tömegig. A takarmányozási és vágási körülmények az els  immunizálási 

kísérletben leírtakkal megegyezik. 

A kísérleti állatok a 60. életnapon kaptak el ször 0,5 mg antigént2,0 ml 

fiziológiás konyhasóoldat és komplett Freund-adjuváns 1:1 arányú 

szuszpenziójában. Az injekciót a fül mögötti nyakizomba adtuk. a 74., a 88., 

és a 130. életnapon emlékeztet  injekciót adtunk inkomplett Freund-

adjuvánst tartalmazó szuszpenzióban az els  kezeléssel megegyez  (0,5 

mg/állat) antigéndózissal. az els  immunizálás el tti napon, valamint a 

kezeléseket követ  14. napon és a hízlalás végén a vágóhídi elvéreztetéskor 

vérmintákat vettünk. A szérummintákat –18 °C –on tároltuk az analízisig. 
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Zsírmintavétel biopsziás módszerrel a 160. életnapon történt ugyanabból az 

anatómiai régióból, amelyb l a vágáskor is vettük a mintát. 

A vágáskor a zsírminták az állatok dorsalis zsírszövetéb l származtak. az 

állatok kettéhasítása után a maron lev  vastag szalonnából vettük a mintát, 

amelyet felhasználásig szintén -18°C –on tároltunk. 

2.4. Az adatok értékelésének módja  

Az adatok biometriai feldolgozását kéttényez s variancia-analízissel 

végeztem. A kísérleti állatok véletlen elrendezésének tényét a statisztikai 

értékelésnél is figyelembe vettem. 

A kezelések közti abszolút különbségek értékelésénél az általam számított 

SZD 5% nagyságával csökkentett differencia jelent ségét hangsúlyozom. 

Az érzékszervi vizsgálat és az androsztenon tartalom összefüggésére 

vonatkozó korrellációs koefficiens értékek megállapítása el tt a számítások 

megbízhatósága érdekében szükségesnek látszott a kapott adatsorok 

részletes elemzése. Abból a feltevésb l indultam ki, hogy a vizsgálat 

természetéb l adódóan regisztrálásra kerülhettek olyan adatok is, amelyek 

nem illeszkednek az adatsor többi eleméhez. El fordulásukat a 

legkörültekint bb eljárás, és a minták egyöntet  kezelésére való törekvés 

ellenére a vér és zsírminták manipulációjának ideje, a mintavételt terhel , de 

ki nem zárható hiba és egyéb tényez k okozhatják. Az ilyen minták tudatos 

kisz rése érdekében Bartlett tesztet alkalmaztam. (szórásnégyzetek 

homogenitás vizsgálata) 
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3. EREDMÉNYEK

A hízlalás eredményességét dönt en befolyásoló takarmányértékesítés 

valamennyi kísérleti csoportban a hímivarú állatok fölényét mutatja. A 

kanok az ártányokénál 7,9 és 6,2 %-kal, a kocasüld kénél 5,1 és 3,6 %-kal 

kedvez bb takarmányértékesítést értek el.  

Az egy életnapra jutó nettó tömeggyarapodás eredményei azt mutatják, hogy 

az ártányok mindkét genotípusban nagyobb növekedési eréllyel 

rendelkeztek, mint a kanok és a kocasüld k, de az átlagok közötti eltérés 

statisztikailag nem igazolható. 

Az egy életnapra jutó értékes húsrészek mennyiségét tekintve viszont 

mindkét genotípusban a kanok fölényét tapasztaltam. Az I. genotípusban a 

kanok az ártányokhoz viszonyítva 5,6 %-kal, a II. genotípusban 4,6 %-kal 

szignifikánsan kedvez bb értékes húsgyarapodást értek el.

A fehéráru termelést vizsgálva az átlagok közötti eltérés megbízhatóságát 

számolva azt tapasztaltam, hogy a kanok az ártányokkal szemben 8,4 és 

10,7 %-kal, a kocasüld kkel szemben 2,3 és 6,0 %-kal kevesebb fehérárut 

termeltek. A különbségek szignifikánsak (p< 0,01). 

Vizsgálataim során az értékes húsrészek %-ban a kanok – az irodalmi 

adatokhoz hasonló mértékben – mindkét genotípusban kedvez bb

eredményeket értek el, ugyanis az ártányokhoz viszonyítva 10,6 és 8,27 %-

kal, a kocasüld khöz képest pedig 4,0 és 3,1 %-kal több értékes húst 

termeltek. A különbségek szignifikánsak (p < 0,01). 

A hús kémiai összetételét elemezve a húsminták víztartamának vizsgálatánál 

az irodalmi adatokhoz hasonlóan a kanok karaja az ártányokéhoz 

viszonyítva 0,8 és 0,6 %-kal, a kocákéhoz viszonyítva 0,4 és 0,3 %-kal 

szignifikánsan több vizet tartalmazott. A combminták víztartalma alapján az 
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ivarok közti eltérések a karaj vizsgálati eredményeihez hasonlóak, de az 

eltérések p = 5 % szinten nem szignifikánsak.  

Az izomszövet fehérjetartalmának vizsgálata során szignifikáns különbséget 

csupán a I. genotípusú kanok és ártányok combmintáinál találtam. Itt a 

kanok 1,4 %-kal több fehérjét tartalmaztak, mint az ártányok. A karajminták 

viszont még tendencia jelleggel sem mutatták a kanhús nagyobb fehérje 

tartalmát. A comb és karaj zsírtartalma – valamennyi csoportnál – a 

kansertésekb l származó mintákban volt a legkevesebb, bár az eltérések 

statisztikailag nem biztosítottak. 

A különböz  érzékszervi vizsgálatokat összevetve az tapasztalható, hogy a 

legmegbízhatóbb eljárás a kanszag kimutatására a f z próba. Az 

eredményekb l kit nik, hogy nemcsak a kanokból lehet kimutatni ezt a 

szagot, hanem az ártányok közül is néhányuk közepesen, és mintegy 20-25 

% gyengén érezhet  ivari szagot mutatott, s t lehet, hogy meglep , de 

néhány kocánál is észrevehet  volt az enyhe ivari szag. Ilyen alapokon a 

nem érezhet  és a gyengén érezhet  szagkategóriák összevonhatók, és ez 

gyakorlatilag a kellemetlen ivari szagtól mentes csoportnak tekinthet .

A f zési próba eredményéb l látható, hogy az I. genotípusban a kanok 25,9 

%-a er s, 51,8 %-a közepes, és csupán  22,3 %-a gyakorlatilag 

szagmentesnek mondható, míg a II. genotípusban a kanok 10,7 %-a er s,

39,3 %-a közepes, és 50 %-a gyakorlatilag nem érezhet  szagkategóriába 

került.

Az androsztenon alapú antigénnel történt aktív immunizálás eredményei: 

A kanokban az ivari szag csökkentésére irányuló, androsztenon alapú 

antigénnel történt immunizáció hatására a szérum androsztenon tartalmát az 

immunizálás jelent sen nem befolyásolta.  
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A szérum androsztenon- és tesztoszteron tartalmának összehasonlító 

vizsgálatában a két hormon szérumkoncentrációja között az immunizálás 

el tt és alatt nagyságrendbeli különbség nem volt kimutatható. 

Megállapítottuk továbbá, hogy az utolsó immunizálást követ en a vágásig a 

vér tesztoszteron tartalma jelent sen növekedett, azonban az androsztenon 

tartalom  nem. Mivel a tesztoszteron szint változása mindkét kísérleti 

csoportban hasonló volt, arra lehet következtetni, hogy az aktív immunizálás 

e hormonszint változására sem volt jelent s hatással. Ezen észleléseket 

igazolták továbbá a tesztoszteron/androszteron hányados számításai is, 

ugyanis a hányados átlagértékei jelent sen csak az utolsó kísérleti 

id szakban változtak a tesztoszteronszint nagymérték  növekedése miatt. 

Az új típusú, korábban még nem alkalmazott androsztenon származékkal 

(racionális neve: 16-hidroximetil- 5  -androszt- 16 –én -16-hemiszukcinil 

oximetil-BSA) immunizált kanok vérében az androsztenon szint nem 

csökkent a kezelés hatására. A kontroll és az immunizált állatok vérében az 

androsztenon koncentráció a hízlalás elején relatíve alacsony volt. Az els

immunizálás után a hormonszint elkezdett növekedni. Mivel a növekedés 

mértéke azonos volt a kezelt és a kontroll csoportban, így arra lehetett 

gondolni, hogy az immunizálás hatástalan volt és a növekedést els sorban 

az életkor és a testtömeg növekedése határozta meg.  

Az immunizálási kísérletekben részt vett kezelt kanok növekedési erélye 

kissé gyengébb volt a kontrollokéhoz képest, de a különbségek nem 

jelent sek és nem is szignifikánsak. Az immunizációs kísérletbe vont 

valamennyi kansertést a vágás után állatorvosi engedéllyel, csökkent 

értéken, hatósági húsboltban értékesítettük. A vev k tudták, hogy hímivarú 

sertések húsát vásárolták. A megkérdezett több, mint 30 vev  egymástól 

függetlenül, egybehangzóan azon a véleményen voltak, hogy a hús könnyen 

elkészíthet nek bizonyult, a bel le készült ételt ízletesnek és porhanyósnak 
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találták. Az elkészítés során néhányan az eltávozó g zök illatából gyengén 

érezhet  ivari szagot ugyan észleltek, de ez egyáltalán nem tartotta ket 

vissza, hogy a következ  vágáskor is nagy mennyiséget vásároljanak. 

4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A 104. kg-os átlag él tömegben vágott KA-HYB kansertésekben a 
fehéráru arány 8,4; 10,7 %-kal kevesebb volt, mint az ártányokban. 

2. Az értékes húsrészek arányát tekintve a kanok 10,6 és 8,7 %-kal jobb 
eredményt értek el, mint az ártányok. 

3. A kanszag organoleptikus vizsgálatának legérzékenyebb formája a 
f z próba. Mivel az ártányokban is érzékelhet  az ivari szag, így a 
gyengén, és a nem érezhet  ivari szagú minták összevonhatók, és 
gyakorlatilag szagmentes kategóriának tekinthet k.

4. A kanszagért leginkább felel s anyag, az androsztenon ellen irányuló 
szelektív immunizálás során az antigénre jelent s egyedi 
érzékenységbeli különbség tapasztalható. 

5. Az androsztenon alapú antigénnel (5 -androst – 16 en – 3-amino-
oxiecetsavoxim-BSA) történt immunizáció hatására a vérszérum 
androsztenon tartalmát az immunizálás jelent sen nem befolyásolta. 

6. Az új típusú, korábban még nem alkalmazott androsztenon 
származékkal (16-hidroximetil- 5  -androszt- 16 –én -16-hemiszukcinil 
oximetil-BSA) immunizált kanok vérében az androsztenon szint nem 
csökkent a kezelés hatására. Igaz, hogy a kontroll és az immunizált 
állatok vérében az androsztenon koncentráció a hízlalás elején relatíve 
alacsony volt. 

7. Az immunizálásokat követ en a vágásig a vér tesztoszteron tartalma 
jelent sen növekedett, azonban az androsztenon tartalom nem. Ebb l
arra lehet következtetni, hogy az immunizálás a tesztoszteronszint 
változására nem volt jelent s hatással.
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