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1. BEVEZETÉS

Magyarország 2004. május 1.-én tagjává válik az Európai Unió
(továbbiakban; EU) gazdasági közösségének, így agrárpolitikáját, azon
belül valamennyi mezőgazdasági termékére vonatkozó minőségtanúsítási
eljárását is azonosítania kell az EU-ban működő rendszerrel. A juh vágott
testek minősítésének az EU szabvánnyal történő harmonizálása szintén
része e folyamatnak. Mivel hazánkban, 2002. január 1.-vel, az S/EUROP
juh vágott test minősítési rendszer kötelező alkalmazását már törvény
[16/1998 (IV. 3.) FM] szabályozza, így a vágott áru minőségének
meghatározásánál feltétlen, míg a vágóbárány előállítása során célszerű
tekintettel lennünk e módszer előírásaira, elveire.

A vágóbárány kereskedelmi értékét meghatározó S/EUROP
minősítési módszer elvének a tenyésztői munkában való mielőbbi
megjelenítését elsősorban szelekciós szempontok indokolják. Kívánatos
lenne tehát a juhfajban a tenyészállatokat élő állapotban, az érvényes
vágóhídi minősítés tükrében elbírálni, hogy a tenyésztésben a fogyasztó
által igényelt minőség irányába haladjunk. Ehhez mindenek előtt meg
kell határozni a kapcsolatot az S/EUROP minősítési osztályok és az élő
állat anatómiai felépítése, szövet-összetételi jellemzői között. Ezt
követően olyan mérési módszereket kell kifejleszteni, amely révén az élő
állatok CT vizsgálatából megfelelő pontossággal lehet kimutatni azok
S/EUROP vágóhídi minőségét.

A testösszetétel meghatározására szolgáló módszerek köre az
elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment át. A juhok testszövet-
összetételének, például a hús-zsír vagy az értékes húsrészek arányának
megállapítására, 1984-ig, csak az állatok levágásával, majd a karkasz
hússzéki bontásával volt lehetőség. A komputeres röntgen tomográfia
(CT) megjelenésével, már in vivo is nagy pontossággal becsülhető az
állatok testösszetétele.

Az értekezés a juhok vágóértékét vizsgálja az európai S/EUROP
és az ausztrál EUROP juh vágott test minősítés elveinek
figyelembevétele mellett, összefüggésben a CT, valamint a próbavágás,
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hússzéki bontás és csontozás eredményeivel. Megállapításaival,
következtetéseivel az európai S/EUROP, továbbá az ausztrál EUROP juh
vágott test ( faggyúzottság) minősítés in vivo meghatározásához kíván
hozzájárulni.

1.1. Előzmények

Az elmúlt évek és napjaink vágójuh exportja több mint 90 %-ban,
Olaszországba irányulva, az előállítás helyszínétől távol, döntő
többségében élő állapotban valósul meg. Az elkövetkező években, az EU
tagállamaiban az élőállat-szállítás feltételeinek szigorítása az eddigi
gyakorlatban gyökeres változást idézhet elő. Nevezetesen, az
állategészségügyi előírások, az állatok pihentetésére, etetésére, itatására
vonatkozó szabályok, és a szállítás idejének korlátozása
végeredményeként, jelentős mértékben emelkedhet a hazai vágás iránti
igény. Ha nem készülünk fel időben az EU-ba irányuló vágott-bárány
export feltételeinek, így az S/EUROP juh vágott test minősítés
előírásainak maradéktalan teljesítésére, úgy veszélybe kerül(het) az
ország deviza bevételt jelentő vágójuh exportja, következésképpen az
egész juhágazat (MUCSI, 1997).

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség kezdeményezésével, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a szükséges lépéseket
már megtette. Egy Phare program keretében, 1996-ban, Hollandiában
kiképezte leendő szakembereit és meghatározta az export-vágásra
alkalmas, illetve az árinformációkat majdan kötelezően nyújtó vágóhidak
körét.

Az S/EUROP juh vágott test minősítési módszer, a juh fajban
még szubjektív alapokon nyugszik, de a sertésben már 1994. óta, a
szarvasmarha fajban, Franciaországban, 2001. júliusától – a szakértői
becslés kontrolljaként - már szintén gépi, azaz objektív minősítéssel
történik.

Az állati (élő/vágott) test összetételének meghatározására
szolgáló módszerek köre az elmúlt évtizedekben új lehetőséget kínált. A
Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében, 1990-
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től, lehetőség nyílt a testösszetétel élő állapotban történő vizsgálatára.
Ezzel a CT technikával, már az állatok levágása nélkül, in vivo is nagy
pontossággal becsülhető a test szövet-összetétele.
A tenyészállatok szelekciójának, a genetikai előrehaladás sebességének
egy új útja nyílt tehát meg, mind a tenyésztők munkája, mind az
S/EUROP minősítés élő állapotban, objektív alapokra történő helyezése
terén.

1.2. Célkitűzések
Mivel a nagysúlyú juh vágott testek osztályozása az S/EUROP

minősítés rendszerével történik, ezért a szelekciónak azt kell elérnie,
hogy a potenciális tenyészállatok utódai minél magasabb szinten
megfeleljenek ennek a minősítésnek – függetlenül attól, hogy e
minőségtanúsítási eljárás nem kifogástalan.
A cél tehát az, hogy a CT technikával ki tudjuk válogatni az S/EUROP
minősítés alapján magasra értékelt tenyészállatokat.

Ma az EU tagállamaiban és a majdani tagországokban a juh
karkaszok kereskedelmi osztályozására még a szubjektív minősítési
rendszert alkalmazzák, illetve fogják alkalmazni. A jövőben viszont, az
állatnemesítés terén, a kutató és a tenyésztő számára nem lehet
közömbös, hogy az S/EUROP becsült értékei, valamint az in vivo CT-vel
becsült, illetve vágott állapotban mért vágóérték tulajdonságok között
milyen objektív összefüggés létezik.

Jelen értekezés e gondolatok jegyében született, így a vizsgálati
egyedeket élő és a vágott állapotukban közelíti meg a feltételezett
kapcsolatok feltárásához.

A Ph.D. értekezés keretében arra kerestük a választ, hogy:

1. milyen összefüggés van a CT-vel, in vivo mért és számított
paraméterek, valamint az S/EUROP testalakulás, illetve faggyúzottság
között?

2. a CT-vel mért szöveti területek, pixelgyakorisági értékek, testméretek
és az ezekből képzett indexek közül melyek a legalkalmasabbak a
juhok S/EUROP (illetve az ausztrál EUROP faggyúzottság)
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minőségének in vivo becslésére?

3. az S/EUROP testalakulási és faggyúzottsági osztályok
megjeleníthetők-e 3-dimenziós (3D) ábrák segítségével? A
diagramokon számszerűsíthetők-e az osztályok közötti eltérések?

4. miután az S/EUROP minősítés a vágott test küllemi bírálatán alapul,
melyek azok a vágott testen mérhető paraméterek, azokból képzett
indexek, amelyek az S/EUROP minősítés során használatos minőségi
osztályokkal a legszorosabb összefüggést mutatják.

5. választ kívántunk kapni továbbá arra is, hogy a vágás, a hússzéki
bontás és a csontozás során felvett adatok alátámasztják-e az
S/EUROP minősítés becslési eredményeit.

6. a megállapított összefüggéseken nyugvó vizsgálati módszer alkalmas-
e a CT-re alapozott S/EUROP minősítésre.

Vizsgálataink során feltételeztük, hogy a CT-vel in vivo,
objektíven mért, paraméterek, és az S/EUROP minősítés becsült osztály-
értékei közötti összefüggések feltárásával, becslő egyenletek
kidolgozásával, lehetőség nyílik a tenyészállatok in vivo S/EUROP
minősítésére is.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az irodalmi áttekintés fejezetben foglaltak fő célja a vágott testet

jellemző fontosabb (a minőséget meghatározó) tulajdonságok elemzése.
További szempont volt a korábbi évtizedek és napjaink azon kutatási
eredményeinek az áttekintése, melyek alapjaiban határozták, illetve
határozzák meg a ma használatos juh vágott test minősítő rendszert.

HAMMOND (1932) a minőséget kizárólag a fogyasztói keresletre
való tekintettel határozta meg. A termelő szemszögéből ez a minőség az
árban ölt testet: a legkeresettebb vágott testek árai a legmagasabbak.

A juh vágott test minőségének meghatározása, a szakértők által
leggyakrabban használt különböző kritériumok komplex egysége, amely
többé-kevésbé figyelembe veszi a fogyasztók tényleges ízlését,
nevezetesen a súlyt, a testalakulást, a vágott test összetételét (a szövetek
és bontott testek arányát) és a húsminőséget (FLAMANT és BOCCARD,
1966).

Jelen értekezésben mindenek előtt a kereskedelmi minősítés
kritériumaira hivatkozunk.

2.1. A vágott test minőségének kritériumai
A „karkasz” kifejezés (Franciaországban 1975. április 25. hatállyal)

hivatalosan meghatározott, (azóta nemzetközi) fogalom, mint a vágás
terméke. Nevezetesen, a véreztetés, fejtés, zsigerelés, fej és lábvégek
elválasztása után nyert vágott test. A vesetok-faggyú és a vese a vágott
test fogalmába értendők. Az FM 16/1988. rendelete szerint, a vágott test
(carcas): a levágott juh teljes teste, véreztetés, zsigerelés és nyúzás után,
a fej (az atlanto-occipitalis ízületben elválasztva), a lábak (a carpo-
metacarpalis, illetve a tarso-metatarsalis ízületben elválasztva), a farok
(a hatodik és hetedik farokcsigolya között elválasztva), a tőgy, a nemi
szervek, a máj és a bélgarnitúra nélkül. A vese és a vesefaggyú a vágott
test része.

ODIENNE (1976) megfogalmazása szerint a vágott test valójában
egyedek szerint változó testtömeget és nagyon különböző minőségű,
fogyasztható húsféleségeket foglal magába.
BOCCARD és DUMONT (1976) megfogalmazásában, „a hús a leölt
állatoknak az ember táplálását szolgáló izomállománya”. Az így
definiált hús tehát látszólag azonosul az izom fogalmával. A juhok
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esetében viszont, ahol az egyes anatómiai egységek izomállományának
mérete (szélesség, hosszúság, vastagság) viszonylag csekély, a végső
„felhasználó” a hús elfogyasztásakor, bizonyos mennyiségű felületi és
intramuszkuláris faggyút is elfogyaszt. A juhhús minőségének vizsgálata
tehát szükségszerűen folytatódik bizonyos zsírszövet tulajdonságok
(szilárdság, szín) irányába is (ODIENNE, 1976), nem csupán az izomzat
tulajdonságai (porhanyósság, szín és íz) terén.

A vágott test minőségében, az előbbieken túl, figyelemmel kell
lenni a húsféleségek érzékszervi sajátosságaira és a darabolt vágott testek
konyhatechnikai tulajdonságaira, így a vágott test előkészítéséhez,
darabolásához kapcsolódó, az eladásra kínált szeletek süthető, főzhető és
fogyasztható voltára. Ezek a tényezők határozzák meg a vágott test
technológiai értékét, amelyeket BOCCARD (1973b) két osztályba
csoportosított:

 A testösszetételi tulajdonságok meghatározzák a hús-előkészítése
után eladható hús mennyiségét,

 a terjedelmi, méretbeli tulajdonságok, pedig a fogyasztónak eladható
hússzelet nagyságát és alakját határozzák meg.

A teltségnek, azaz a vágott test profiljának értékelésekor tehát, annak
súlyán kívül vizsgálni kell hosszúságát, szélességét és a körvonalait is.
A testmérettel jellemezhető tulajdonságok végső soron a testalakulást
kifejező értékben szintetizálódnak (BOCCARD, 1973a).

2.2. A vágott test jellemzői

2.2.1. Vágott test jellemzőit közvetlenül becslő módszerek

2.2.1.1. A vágott test súlya
A vágott test súlya az egyik legváltozékonyabb eleme az

országonként és a tájkörzetenként eltérő minőségnek. Így pl.
Franciaországban a Nîmes-i piac főleg a kissúlyú bárányok piaca (vágás
előtti élősúly 16-18 kg), míg a Bordeaux-i a 8-12 kg-os tejesbárányé.
Északon viszont, a 30-40 kg-os élősúlyú bárányt kedvelik (FLAMANT és
BOCCARD, 1966).

A vágott testek optimális súlyának a változékonysága, a hússzéki
bontás után kapott, kívánatos méretű anatómiai egységek iránt
megnyilvánuló változó keresletnek köszönhető. A Franciaországban
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létező súlykategóriák, hasonló ingadozás mellett fellelhetők Európában is
(BOCCARD; 1973a).

A vágott testek súlya a vágást követő 24 óra eltelte után mért
hideg súlyt jelenti, bár egyes szerzők mérik a vágott test meleg súlyát is.
A hideg vágott test súlya gyakrabban használatos a kísérleti munkák
során (BRAY, 1963).

2.2.1.2. A vágott test alakja
A vágott test alakja a szakemberek számára fontos minőségi

szempont. HIRZEL (1939), majd PALSSON (1939, 1940) számos, a vágott
testen mérhető testméretet javasoltak. Ezek a vágott test alakjának a
meghatározására szolgáltak.

Egyes szerzők a nehezebben mérhető és gyengén ismételhető
testméretek használata mellett foglaltak állást (BARTON és mtsai, 1949;
ROBINSON és mtsai, 1956). A közöttük lévő eltérések a vágott testek
eltérő súlyából következtek. Ők elsősorban a vágott test általános
fejlettségének elvét képviselték (erős korrelációkat a vágott test súlyával:
BOCCARD, és mtsai, 1964; THWAITES, és mtsai, 1964).

SUCK (1957), HUNDT (1959), BOCCARD és mtsai (1964)
eredményei igazolták, hogy állandó vágott testsúly esetén, egy vágott test
szélességének egyes méretei szoros kapcsolatban vannak más
méretekkel, tehát e feltétel mellett egyetlen méret is elegendő
tájékoztatást nyújt a várható testalakulásról. Ezt a testméretet a törzs
hosszúságában jelölték meg. HUNDT (1959) nem tapasztalt kapcsolatot
(élő bárányokon) a testszélesség és a mellkas-, valamint a farszélesség
között.

TANEJA (1955) felnőtt merinó juhoknál r=+0,43 erősségű
szignifikáns, fenotípusos korrelációt számított, a törzshosszúság és a
testszélesség között.

BOCCARD és mtsai (1964), 600, különböző fajtához tartozó, eltérő
súlyú bárány vágott testén felvett méretek alapján kimutatták, hogy
állandó karkaszsúlynál a vágott test hosszúsága és a comb szélessége
között számított korrelációk magasabbak, mint a vágott test hosszúsága
és a mellkas szélessége között. Ennek eredményeként elfogadhatónak
tűnt, hogy egy testhosszúsági és egy testszélességi méret nélkülözhetetlen
és ugyanakkor elégséges a vágott test jellemzésére.

A bárány vágott testnél, a bírálat lényegében a combokra terjedt
ki. Az ún. „F” (legrövidebb távolság a gát és a hátulsó lábtő, hátulsó
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lábközép ízesülési felületének belső széle között mérve; 1. melléklet) a
leggyakrabban alkalmazott testméret volt (COLEMAN, 1951; CLARKE és
McMEEKAN, 1952; HARING és SCHOMBURG, 1957; BOCCARD és mtsai,
1958; BOCCARD és mtsai, 1961; BOCCARD és RADOMSKA, 1963).

E testméretről BOCCARD és mtsai (1964) kimutatták, hogy az
kissé változékony a 11-22 kg közötti vágott testek esetében, mialatt azok
szélessége szoros kapcsolatban marad azok súlyával. Ebből az
következik, hogy az azonos súlyú vágott testek esetében az „F” méret
más tényezők, mint például a vágott test súlya hatására, a comb
gömbölydedségében fejeződhet ki. Ez a gömbölydedség kifejezhető még
a CLARKE és McMEEKAN (1952) által alkalmazott, ún. G / F (szélesség /
hosszúság) hányadossal is.

Egyes szakértők nem elégedtek meg azzal, hogy a vágott test
kedvező megjelenési formáját csupán a rövid combokkal határozzák
meg. Általánosságban a széles és rövid vágott testet tartották
kívánatosnak. Gyakran más testalakulási méreteket használtak és
viszonyították a vágott test hosszúságához, illetve szélességéhez
(BARTON és mtsai, 1949; ROBINSON és mtsai, 1956; BOCCARD és mtsai,
1958).

ROBINSON és mtsai (1956) egy előzetes tanulmányukban, ausztrál
bárányok első csoportjának 50 vágott testén 16 testméretet rögzítettek.
Közülük 10-et tartottak meg egy végleges, 240 vágott testre kiterjedő
tanulmány elkészítéséhez. Külön figyelmet szenteltek a hosszú-hátizom
(musculus longissimus dorsi, a továbbiakban: m.LD.) metszet alakjának,
amelyet gyakran tekintettek az izomzat általános fejlettségét kifejező
tulajdonságnak. Közvetlen értékeléséhez szükséges volt a vágott test
elmetszése, amelyet a 12. és a 13. borda között (PALSSON, 1939, 1940;
BRAY, 1963) vagy az 1. és 2. ágyékcsigolya között ejtettek meg
(BOCCARD és mtsai, 1958). Mérték az „A”, azaz a m.LD-metszet
legnagyobb tengelyének hosszúságát, valamint az erre merőleges „B”
értéket, továbbá a m.LD. 1. és 2. ágyékcsigolya jobboldali metszetének
körülbelül az izomzat közepénél mért legnagyobb vastagságát (1.
melléklet). A háti felületi faggyú vastagságát is a m.LD. felett mérve
határozták meg.

HAMMOND (1936) az ún. m.LD. forma-index (B / A x 100) révén
jellemezte a hosszú-hátizom metszetének alakját, amely szerinte fontos
minőségi paramétert jelöl (1. melléklet).
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HOPKINS (1996) 57 (29♂, 28♀) bárány karkaszt vizsgált dorzális
nézetből készített videofelvétel alapján. A kosbárányok karkaszsúlya
szignifikánsan kisebb volt, mint a nőivarúaké, ennek ellenére a 13.
hátcsigolyánál készített m.LD-metszet területének nagyságában nem
találtak jelentős eltérést. A vágott testek izmoltsága és a m.LD-metszet
nagysága között szignifikáns különbséget (P≤0,001) mutattak ki. A
karkasz súlyának növekedésével párhuzamosan javult (P≤0,001) az
izmoltság. Az EUROP minősítés szerint a hímivarúak karkasza még
akkor is jobb testalakulást mutatott, ha azokat korrigálták a karkasz
tömegére vagy a felületi faggyú vastagságára.

2.2.1.3. A vágott test szövetösszetétele

2.2.1.3.1. A vágott test bontása
A kereskedelemben használatos hússzéki bontási módok

különböző értékű és számú vágott testdarabokat foglalnak magukba.
BOCCARD és DUMONT (1955) a Franciaországban használatos

darabolási módszer párizsi modelljét választva, a következő bontott
anatómiai egységek alkalmazását javasolták:

 a teljes combot, amely a far és a rövid comb egységekre bontható,
 a filét, amely elnevezés alatt a rövidkaraj és a kétoldalt, vele

szomszédos hasfal értendő,
 a lapockát,
 a hosszúkarajt (a háti csigolyák a kapcsolódó bordák egy részével),
 az oldalast és a nyakat.

Ezt a bontási módszert fiatal állatokon, a gerinc csigolyák
hosszanti felezővonalában kettéhasított fél-testen végezték el.

2.2.1.3.2. Szövetösszetétel
A vágott test összetétele a minőség egyik meghatározó tényezője,

mivel jelentősen befolyásolja annak előállítási költségét, piaci és élvezeti
értékét.

A vágott test szöveti összetétele nagyon változatos. Egymáshoz
viszonyított arányuk különösen az ivar által befolyásolt, lévén a hímek
kevésbé faggyúsak, mint a nőivarúak (EVERITT és JURY, 1966; ANDREWS
és OERSKOV, 1970; BENEVENT, 1971; VEZINHET és PRUD'HON, 1975).

LOVAS (1985), kísérletei alapján igazolta, hogy 29-39 kg élősúly
között, naponta már mintegy 5,0 %-kal növekszik a termelt faggyú
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mennyisége a testben.
TULLOH (1963), BOCCARD és mtsai (1964), BOCCARD és DUMONT

(1976) vizsgálati eredményei szerint a faggyúbeépülés foka a testtömeg
növekedésével jelentősen emelkedik. Minél gyorsabban növekszik az
állat, annál több faggyút raktároz (BOCCARD és DUPLAN, 1961) és annál
inkább jellemzője a kicsi, zömök testalakulás (BOCCARD, 1965).

A fajták különbözőségéből is eredhet a hús, zsír, csont arány
eltérő volta, amely a lacaune esetében 58,67 %, 21,57 %, 19,75 %; a
merinónál: 59,38 %, 22,12 %, 18,49 % (SIERRA és mtsai, 1990).

BOCCARD (1965) szerint a szöveti összetétel függ a fajtától, a
küllemtől és a koraérési hajlamtól, továbbá közvetve a testalakulástól is
(1. táblázat), amely befolyásolja a színhús/csont arányt és a faggyús
hús/csont arányt (izom + faggyú / csont).

1. táblázat. A testalakulás hatása a hátsó végtag összetételére

Testalakulás Hátsó végtag
tömege (g)

F-értéke
(cm)

Színhús /
csont aránya

Faggyús hús
/ csont
aránya

kitűnő (n = 13) 2749.9 21.7 4.90 6.40
közepes (n = 14) 2803.0 28.9 3.68 4.53

BOCCARD R. és mtsai (1961) nyomán; F-érték = femur hosszúsága

A csont, izom és a faggyú szöveti egyensúlya hosszú időn
keresztül nem volt oly pontosan definiálva, mint a testalakulásé, mivel
annak gyakorlati elbírálása főleg a zsírszövet méréséből, becsléséből állt
(FLAMANT és BOCCARD, 1966). A szövetösszetétel meghatározására, a
vágott test teljes bontása széles körben használatos volt a „HAMMOND-
iskola” első tanulmányaiban (HAMMOND, 1936). Több szerző széles
körben alkalmazta e módszert (BOCCARD és DUMONT, 1976).

HANKINS (1947), a karkasz szövetösszetételének becslésére, a
korábbi kutatási eredményei alapján, különböző bontási módokat
ajánlott, kiemelve a bordás testtáj jelentőségét. A vágott test egészének
összetételéhez legszorosabban kapcsolódó testtájaknak a hátulsó és az
elülső végtagok bizonyultak (BOCCARD és mtsai, 1962; NITTER és
PARVANEH, 1975; KRAUTH, 1987). A hohenheimi hússzéki bontások
során a comb húsaránya, illetve faggyúszázaléka szoros összefüggést
adott a vágott test zsírarányával, közepes összefüggést a gerinccel és a
lapockával, míg gyengét a nyak és tarja darabolt testekkel (NITTER és
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PARVANEH, 1975)
A vágott testek közvetlen szövetelemzésekor FLAMANT és

BOCCARD (1966) teljes csontozást végeztek. Általában három
szövetcsoportot különítettek el; a zsírszövetet, az izomszövetet és a
csontszövetet.

THOMPSON (1986) a növekedés egymást követő fázisaiban
vizsgálta a vágott test alkotórészeinek arányát a testtömeghez
viszonyítva. Megállapította, hogy az izom- és csontszövet aránya
mérsékelten csökken, míg a zsírszöveté jelentős mértékben nő.

GÖHLER (1978), VERESS és mtsai (1982) vizsgálataik során
szintén kimutatták, hogy a nyakalt törzs összetételében 120 napos kortól
a hús és csont aránya fokozatosan csökken, és a faggyú aránya nő.

E gondolatmenethez kapcsolódva, VERESS és JÁVOR (1990) arra a
következtetésre jutott, hogy a bárány vágási érettsége a szülők átlagos
tömege 50-55%-ának elérésekor az optimális. Ilyenkor az izom aránya a
csont és a faggyú arányához képest a legkedvezőbb.

TÓTH I-NÉ (1997) szerint a bárány 3-6 hónapos korban éri el a
vágásérettséget, később a zsigerek növekedésével csökken a
húskitermelési százalék. A kosok, fajtától függően, 20-30 nappal később,
4-9 kg-mal nagyobb tömegben érik el a vágási érettséget.

SEILLER és mtsai (1991) igazolták, hogy fiatal állatok esetében a
vágási érettség a kifejlett testtömeghez viszonyítva 35-80% között
változik.

A juhok hústermelést és vágóértékét befolyásoló legfontosabb
értékmérő tulajdonságok örökölhetőségi értékeit, NAGY és mtsai (1996);
VERESS (1993); VERESS és mtsai (1995) vizsgálatai alapján a 2. táblázat
mutatja.

2. táblázat. A hústermelést és a vágóértéket befolyásoló legfontosabb
értékmérő tulajdonságok örökölhetőségi értékei juhoknál

Tulajdonság h2-érték
Egy napra eső csontoshús-termelés 0,24-0,46
Vágási% (kitermelési arány) 0,1-0,9
Húsformák 0,3-0,6
Vágott test - faggyúarány 0,24-0,67
Vágott test - húsarány 0,28-0,54
Faggyúsodás 0,3-0,5
Faggyú% 0,3-0,6
Hosszú hátizom területe 0,3-0,5
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NAGY és mtsai (1996); VERESS (1993); VERESS és mtsai (1995)
A vágóértéket meghatározó értékes húsrészek aránya a vágott

testben, VERESS és mtsai (1995) szerint 65-70% is lehet. JÁVOR és
MOLNÁR (1997) szerint viszont az első osztályú pecsenyerészek, fajtától
függően 45-55%-ot is képviselhetnek a vágott testben. MIHÁLKA és mtsai
(1983) a suffolk apaságú egyedeknél, a pecsenyerészek és a csont-hús
arányát is, kedvezőbbnek találták. BEREK és mtsai (1972) a keresztezett
magyar merinó bárányok értékes pecsenyerészét 2-3%-kal találta
magasabbnak a fajtatiszta merinónál.

BUTTERFIELD és mtsai (1983) kistestű és nagytestű merinó
vonalak kosait vizsgálták. Az első vonal 91 kg-os, a második 116 kg-os
átlag testtömeggel rendelkezett teljes bundában. Megállapították, hogy a
kifejlettkori testtömeghez viszonyítva a nyakalt törzset alkotó szövetek
aránya nem változik (3. táblázat). HARRINGTON és KEMPSTER (1989)
szerint a jó testalakulású bárányok hajlamosabbak az faggyúsodásra, mint
a gyengébb testalakulásúak. Ezzel ellentétes eredményt hoztak REGUSINÉ
és SÁRDI (1993) vizsgálatai. A szerzők igazolták, hogy a színhústermelés
szoros, negatív (r=-0,91) korrelációban van a faggyútermeléssel, vagyis a
színhús mennyiségi növekedésével csökken a faggyú %.

OBERBAUERT és mtsai (1994), kosok testösszetételének és
növekedésének összehasonlítása során 34 dorset és 34 suffolk kost
vágtak le. A próbavágásokat születéstől 120 napos korig havonta, e kor
felett pedig, 2 havonta végezték, míg az állatok elérték a 600 napos kort.
Az egyedek azonos élősúlya esetén szignifikáns különbséget nem
tapasztaltak.

3. táblázat. A karkasz szöveteinek tömege és aránya a kifejlett kori
testtömeghez viszonyítva, kis- és nagytestű merinó kosoknál

Szövetek tömege
(kg)

Szövetek aránya a kifejlettkori
testtömeghez viszonyítva (%)

Sz
öv

et

Nagytestű vonal
(116 kg)

Kistestű vonal
(91 kg)

Nagytestű vonal
(116 kg)

Kistestű vonal
(91 kg)

Zsír 26,7 18,8 23 21
Izom 25,9 20,7 22 23
Csont 6,4 4,9 5,5 5,5

BUTTERFIELD és mtsai (1983)
A különböző szakirodalmi közlemények alapján

megfogalmazható, hogy a vágott test szöveti összetétele akkor a
legkedvezőbb, ha minél kevesebb csontot, minél több húst és szükséges
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mennyiségű faggyút tartalmaz. Az értékes húsrészek aránya a vágott
testben mintegy 50-70%-ot képvisel. A keresztezés növelheti az értékes
húsrészek arányát.

2.2.1.3.3. A testösszetétel meghatározására alkalmas módszerek
1991-ben FEKETE (cit.: ROMVÁRI, 1996) közölt összefoglalót a

testösszetétel meghatározására illetve becslésére alkalmas módszerekről.
A módszerek összefoglalását a 4. táblázat tartalmazza.

A gyakorlatban, a juhtenyésztési kutatásokban, e módszerek közül
a testsúlymérést és pontozásos kondícióbecslést már a XVIII. század
eleje óta használták, és a tenyésztési programok részeként képzett
indexbe is beépítésre kerültek.

4. táblázat. A testösszetétel becslésére, illetve mérésére alkalmas
módszerek

Módszer Jellemzői

Élősúlymérés Az eltérő mennyiségű gyomor- és béltartalom
módosítja.

Próbavágás Pontos, de az egyedeket le kell vágni
Pontozásos kondícióbecslés Szubjektív
Fehérje- és energia mérleg Csak a testösszetétel változását méri
Közvetlen kémiai analízis Munkaigényes: élő állaton nem alkalmazható

Sűrűségmérés A tüdőben és béltraktusban lévő gázok
zavarják

Víztérmeghatározás Alkohol, antipirin, karbamid, D2O, TOH,
felhasználásával, illetve NMR segítségével

A test K-tartalmának mérése A K40 gamma sugárzás alapján
Neutronaktivációs analízis A test Ca, P, N, Na és Cl tartalmát méri
Kreatinin-, illetve 3-metil-hisztidin-ürítés alapján Az izomtömeg becslésére alkalmas

Ultrahang
Elsősorban szervek méretének és subcutan
zsírréteg vastagságának megállapítására
alkalmas

Röntgen tomográfia (CT) Sugárterheléssel jár

Infravörös interactance Az infravörös besugárzás és visszaverése
alapján

Zsíroldékony gázok (85Kr, Xe) felvétele A test összes zsírtartalmának közvetlen mérése
A vérplazma lipoprotein-koncentrációjának
(VLDL) mérése

Nagymértékben befolyásolja a táplálék
felvételtől eltelt idő

A bőr alatti kötőszövet elektromos ellenálló
képessége (bioelktromos impedancia)

Tollal és szőrrel borított felületen nem
alkalmazható

A teljes test elektromos vezetőképessége alapján TOBEC-módszer



Irodalmi áttekintés

- 14 -

Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) Protonsűrűség mérésével
FEKETE, 1991 (cit.: ROMVÁRI, 1996) nyomán
A próbavágással végzett kísérletekről beszámoló irodalmi

közlések száma a legnagyobb. Erről az előző fejezetben idézett irodalmi
hivatkozások tanúskodnak. Lévén, hogy a vágott testről szerzett
információk a tenyésztésben csak közvetve, azaz ivadékvizsgálatokban
hasznosíthatók, e módszer jelentősége várhatóan egyre inkább
visszaszorul a jövőben.

A kémiai analízist, bár eredményei a legpontosabb adatokat
szolgáltatják az egyed testösszetételéről, (nagy költségigénye miatt)
elsősorban az alapkutatásokban alkalmazzák.

Az ultrahang első, szarvasmarhákon történő alkalmazásáról
TEMPLE és mtsai (1956) számoltak be. KEMPSTER és mtsai (1982b) 254
bárányt vizsgáltak „Scanogram” (fehér-fekete kontrasztokat megjelenítő)
és „Danscanner” (realtime, két dimenziós metszeti képet megjelenítő)
mérőfejes műszerekkel. Jelentős különbséget nem találtak a két készülék
között. A pontosság és a könnyebb kezelhetőség okán a juhok háti
subcutan faggyúvastagságának meghatározásához a Realtime készülékek
terjedtek el. A méréseket általában az utolsó borda magasságában
végezték (NICOL és mtsai, 1988).

FISCHER és PAGE (1986) a vágott test I. osztályú bontott
egységein végzett ultrahangos méréseik alapján jól becsülték a karkasz
hús- zsír arányát.

HOPKINS (1990) vizsgálataival igazolta, hogy a háti felületi-
faggyú vastagságának meghatározása megbízhatóbb eredményt ad a
jobb- és a baloldalon végzett mérések párhuzamos alkalmazásával.
QUANZ (1995) kísérleti eredményei a különböző juhfajták eltérő,
fajtaspecifikus mérési pontjainak alkalmazására hívja fel a figyelmet.
MÜLLER (1993) az ultrahangos vizsgálati módszer használatát javasolja
sajátteljesítmény vizsgálat során. E módszert a faggyúvastagság mérésére
tartja legalkalmasabbnak (MÜLLER, 1992).

Az ultrahangos berendezéseket juhok subcutan faggyú
mennyiségének megállapítására napjainkban is használják, de a faji
sajátosságok miatt – a faggyú beépülés jelentős része a hasüregben
történik – a módszert csak korlátozott mértékben lehet alkalmazni.

KOMLÓSI és DEWI (1997) optikai (fénykép, videó) módszerrel
becsülték a vágott test összetételét. 246 bárány testméretét rögzítették a
vágás előtt és után. A vágott testek minősítését hívatásos szakértők
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végezték az S/EUROP juh vágott test minősítési rendszer szerint.
Diszkriminancia-analízissel becsülték az egyező osztályba sorolás
arányát, amit az élő állatok méretei szerint 41%-nak, a vágott test méretei
szerint 62%-nak találtak.

Az új bioelektromos vizsgálati módszerről LUKASKI és mtsai
(1985) számoltak be először. A későbbi vizsgálatok igazolták a humán
egészségügyben rejlő lehetőségeket (HODGDON és mtsai, 1987; VAN
LOAN és MAYCLIN, 1987; SEGAL és mtsai, 1988; KUSHNER és
SCHOELLER, 1986; BAUMGARTNER és CHUMLEA, 1989). Hasonló
módszerrel BERG és MARCHELLO (1994) élő bárányok testösszetétel
meghatározására (n=98) végeztek vizsgálatokat. Az elektródokat bőr alá,
minden állatnál azonos anatómiai pontra helyezték. A mérések után a
bárányokat levágták és meghatározták testösszetételüket.
Megállapították, hogy a vágási adatok közül a zsírmentes szövetek
R2=0,78 biztonsággal becsülhetők.

COSGROVE és mtsai (1988) költségkímélő és egyszerű
módszernek ítélik meg a vágott test különböző részein végzett
elektromos ellenállásméréseket. Tíz báránnyal végzett vizsgálatuk során
magas (>0,9) ismétlődhetőségi értéket kaptak. Mindazonáltal, a
bioelektromos impedancia a szőrös, illetve gyapjas testfelület, a TOBEC
mérések a berendezés megbízhatóságának tisztázatlansága miatt nem
terjedtek el a juhtenyésztési kutatásokban.

A CT-re alapozott kutatások az utóbbi időben egyre nagyobb
jelentőséggel bírnak. E módszer részletesebb tárgyalására a következő
fejezetben kerül sor.

Az első állattenyésztési célú NMR (mágneses rezonancia)
vizsgálatot BAULAIN és mtsai (1993) végezték 20 és 50 kg élősúlyú
sertéseken.

A juhtenyésztésben STREIZ és mtsai (1995) alkalmazták elsőként
az MR technikát a testösszetétel becslésére. Vegyes ivarban és
genotípusban, 133 bárányt vizsgáltak, majd vágtak le a tomográf
vizsgálat után. Az MR adatokból felállított becslő egyenletekkel, az izom
és a zsír mennyiségét R2≥0,9 pontossággal becsülték.

Napjainkban az NMR módszer alkalmazására juhok
vizsgálataiban még csak próbálkozások vannak, de jelentősége –
elsősorban élettani kutatásokban – várhatóan nőni fog.

2.2.1.3.4. A computer tomographia alkalmazása a juhtenyésztésben
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Napjaink korszerű vizsgálati módszerei lehetővé teszik, hogy a
leendő tenyészkosok hústermelési tulajdonságait levágásuk nélkül meg
lehessen ítélni. A CT eljárással, illetve az MRI vizsgálatok alapján igen
nagy valószínűséggel megbecsülhető az egyedek hústermelő képessége,
karajkeresztmetszete, combnagysága és az izom-, illetve a
faggyúszövetek mennyisége. A tenyészkosok ilyen vizsgálat alapján
történő kiválasztása forradalmasíthatja a húshasznú juhok szelekcióját
(MUCSI, 1997).

Sertésben SKJERVOLD és mtsai (1981) végeztek CT vizsgálatokat
első alkalommal, majd a norvég SEHESTED (1984) közölte juhokon
végzett komputer tomográfiás vizsgálati eredményeit. A CT-felvételek
vágott testnek megfelelő területei és a vágott testek tömege között
r=0,57, a fehérjére r=0,56, a zsírra r=0,73, a sovány húsra r=0,58, míg a
nyakalt törzs energia tartalmára r=0,70 korrelációs koefficiens értékeket
állapított meg.

SIMM és mtsai (1985) suffolk kosokon, a 12. és 13. borda között,
valamint a 3. ágyék csigolyánál készítettek felvételeket különböző
ultrahangos és röntgen tomográfiás berendezésekkel. Vizsgálataik szerint
a CT vizsgálatok eredményei pontosabb becslést adnak a vágott test
összetevőire, mint az ultrahangos készülékekkel nyert adatok.

SEHESTED (1986) megállapította, hogy a vágott testet alkotó
szövetek becslésére a CT hatékonysága mintegy duplája az ultrahangos
vizsgálatok hatékonyságának.

SIMM (1987) és VANGEN (1992), CT vizsgálataik alapján
igazolták, hogy van létjogosultsága a komputer tomográfiás vizsgálatok
eredményei felhasználásának a tenyésztési programok számára kialakított
szelekciós indexekben.

PÁSZTHY és mtsai (1991), valamint LENGYEL és mtsai (1992,
1993), magyar merinó kosokat vizsgáltak 30,0-32,5 kg-os élősúlyban.
Meghatározott anatómiai pontokon (a 9., 11. és 13. hát-, a 2., 4. és 6.
ágyékcsigolyánál és a femur fejnél) 7 felvételt készítettek a vizsgált
egyedekről. A kosbárányok levágását követően, 21 mérhető paraméter
adatait rögzítették. A CT képek és a bontás, csontozás eredményei között
korreláció-számítást végeztek. Regressziós egyenleteket dolgoztak ki a
CT-felvételek alapján, amellyel jól becsülhető volt a hasított fél-test, a
hosszú- és rövidkaraj, valamint a vese- és hasűri-faggyú tömege.

Komputer tomográf segítségével, AFONSO és BARATA (1995) 22
vemhes és üres merinó és border leicester x merinó anyát, illetve 4
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merinó kost vizsgáltak, 28,5-60,9 kg-os élősúlyban. A kapott
eredmények alapján jól tudták becsülni a vágott test felületi faggyú-,
izom- és csontszövet tartalmát, illetve a bontott részek arányát.
Megállapították, hogy a teljes vágott test összetevői pontosabban
becsülhetők CT-vel, mint hússzéki bontás alapján.

A vágott test összetevőinek megállapítására, YOUNG és mtsai
(1996), 21 dorset down jerkén, 49,9 kg-os átlag testtömegben, 9 hónapos
korban, 16-18 sorozatfelvételen alapuló CT vizsgálatot végeztek. A 7.
hát-, 2. és az 5. ágyékcsigolyánál, valamint a comb középső vonalánál
további felvételeket készítettek. A subcutan faggyú- és bőr alatti
izomréteg vastagságát a 13. borda felett ultrahangos vizsgálattal
határozták meg. CT vizsgálatoknál, a legpontosabb értékeket, a 7.
hátcsigolyánál és az 5. ágyékcsigolyánál készített keresztmetszeti képek
esetében kapták.

AFONSO és THOMPSON (1996) a növekedés függvényében CT-vel
vizsgálták a faggyúeloszlást a far izmoltsága alapján eltérő, ad libitum
takarmányozott bárányoknál. A 9 hetes életkorú állatokat 6-7 hetes
időintervallumokban vizsgálták. A zsírterületek növekedési együtthatója
és a subcutan zsír beépülése nagyobb volt, mint az élőtömeg növekedés.

MEZŐSZENTGYÖRGYI (2000) a korábban kidolgozott felvételezési
módszereket (SEHESTED, 1984; PÁSZTHY és mtsai, 1991; LENGYEL és
mtsai, 1992, 1993) továbbfejlesztve, a HRCT technika alkalmazására új
felvételezési eljárást dolgozott ki. A módszer alkalmas a hústermelő
képességet befolyásoló tulajdonságok pontosabb értékelésére, és
különböző szempontok alapján képzett kísérleti csoportok közötti
különbségek statisztikai elemzésére, bizonyítására. Vizsgálati
eredményei szerint, a CT-felvételek feldolgozása során nyert értékekre
alapuló CTIF index-szel következtetni lehet a karkasz izom / faggyú
arányára.

JOPSON és mtsai (1997) a CT felhasználásának gazdaságosságát
vizsgálták Új-Zélandon, a genetikai előrehaladás és a vágott test
összetételben tapasztalt változások függvényében. Modelljükben
vizsgálták, hogy a komputer tomográfiás eredményeknek köszönhető
szelekciós intenzitás, 1 egységgel való növelése, hány egység gazdasági
haszonnal jár. Kimutatták, hogy az évenkénti elemzésben, a komputer
tomográfiás eredmények szelekciós programokba való beépítése, már a
3. év után megtérül, és a tizedik évben várható a legnagyobb ökonómiai
eredmény.
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2.2.2. Közvetett becslési módszerek
A korábban leírt becslési módszerek lehetővé tették, hogy pontos

méréseket végezzenek a test alakulására és a vágott testek összetételére.
Ezeknek a módszereknek a hibája az volt, hogy az állat levágását
igényelték, mi több, a vágott test részleges vagy teljes roncsolását. A
tenyésztő érdeke, ezzel szemben azt kívánta, hogy előzetes információt
kapjon a vágott testre, de az élő és nem a vágott állatról szerzett
információk alapján.

A közvetett méréseknek két gyakorlata volt ismeretes:
 méretek felvétele élő állaton: a vágott test jellemzőinek becslésére

(súly, testalakulás, szöveti összetétel),
 méretek felvétele a vágott testen: a szöveti összetétel becslésére.

2.2.2.1. A vágott test alakulásának becslése élő állaton
Az élő állatok küllemi bírálata során korábban használatos

testméretek, jelentősen meghatározták a karkaszok testalakulás szerinti
osztályozására később alkalmazott testméretek körét. Az e célra
kiválasztott testméretek alkalmassága tehát megoldottnak tűnt, az élő
állapotban és a vágott testen felvett méretek között fennálló kapcsolatok
okán (KHANDEKAR és mtsai, 1963). Ez a megközelítés elsősorban a
m.LD-metszet jellemzőit, valamint a 12. és 13. borda közötti subcutan
faggyúvastagság becslését érintette. STOUFFER és mtsai (1958), KNIGHT
és mtsai, (1959), MATTHEWS és mtsai (1960) vizsgálatai kimutatták,
hogy a becslési eredmények, az ultrahang kivételével, általában csekély
pontossággal bírnak (CAMPBELL és mtsai, 1959; ZOBRISKY és mtsai,
1961; DAVIS és mtsai, 1964) (5. táblázat).
A testméretek kiválasztását HILLMAN és mtsai (1962) azok
öröklődhetőségétől tették függővé. LARGE és TAYLER (1954) lábtőcsont
hosszúság, csípőszélesség és farhosszúság testméreteket tartották
nélkülözhetetlennek.

5. táblázat. A m.LD-metszet méreteinek becslése eltérő módszerekkel

Szerzők Módszer Változó Korreláció n
STOUFFER és mtsai (1958) Szúrószonda A + C +0,58**
KNIGHT és mtsai (1959) Szúrószonda Felület +0,53** 36

+,068** 32Ultrahang B +0,49** 33CAMPBELL és mtsai (1959)
Ultrahang Felület +0,62** 32
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+0,44** 33
+0,15 NS 46Fél-csigolya

nyúlványok
távolsága

A +0,30 NS 40

+0,43** 46Szúrószonda B +0,62** 40
+0,57** 46Szúrószonda C +0,82** 40

A becsült +0,55** 46

MATTHEWS és mtsai (1960)

B becsült Felület +0,69** 40
ZOBRISKY és mtsai (1961) Ultrahang Felület +0,80** 70

Ultrahang Felület +0,21** 82DAVIS és mtsai (1964) Ultrahang C +0,90** 82
FLAMANT és BOCCARD, 1966 nyomán **=P≤0,01; NS=nincs szignifikáns különbség, P>0,05

2.2.2.2. A vágott test szöveti összetételének közvetett becslése
Az ’50-es éveket követően a kutatások elsősorban arra irányultak,

hogy kimutassák; adott életkorban az izmok és a csontok relatív aránya
kevésbé változó, a lényeges eltérések főleg a zsírszövetre vezethetők
vissza (KIRTON és mtsai, 1959; TULLOH, 1963; ELSLEY és mtsai, 1964).
Ebből e szerzők azt a következtetést vonták le, hogy egy egyszerű és
pontos meghatározáshoz e két szövetcsoport (csont + izom, zsír)
egyikének elegendőnek kell lennie a vágott test „tökéletes” jellemzésére.

2.2.2.2.1. Becslés a vágási kihozatal alapján
Egy állat vágási kihozatala részben a faggyú százalékának

nagyságához kapcsolódik, melyet több szerző eredménye, bizonyos
pontosítással megerősít (HANKINS és ELLIS, 1939; HANKINS és mtsai,
1951; HARING és mtsai, 1954; KIRTON és BARTON, 1962). Ténylegesen,
csak egy tendenciát tudtak megállapítani a vágási kihozatal és a
faggyúszázalék között (r=0,34; KIRTON és BARTON, 1962). HARING és
mtsai (1954) eredményeinek a kivonatát a 6. táblázat mutatja.

6. táblázat. A vágási % és a faggyú % kapcsolat a vágott testben

Bárányok fajtája Leine
n=13

Húsmerinó
n=13

Leine x schwarzkopf
n=15

Faggyú % 7,4-8,2 7,4 6,5
Vágási % 53,2 51,9 50,2
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HARING és mtsai, 1954

2.2.2.2.2. A vágott test súlya alapján végzett becslés
A becslések pontatlanságából eredően, a vágott test súlya alapján

kapott eredmények használhatatlannak mutatkoztak és a becslő
egyenletekkel számított értékek csak meghatározott életkorú egyedekre
voltak alkalmazhatók (BARTON és KIRTON, 1958; FIELD és mtsai, 1963).
A vágott test súlya és az izomzat közötti pozitív kapcsolat ellenére, a
vágott test súlya alapján történő izomtömeg becslése sem volt eléggé
megbízható (BARTON és KIRTON, 1958; FIELD és mtsai, 1963). E
megállapításhoz kapcsolódva BARTON és KIRTON (1958) megállapították,
hogy a vágott test súlyára alapozott, a csontozatot figyelmen kívül hagyó
számítások, nem nyújtanak eléggé pontos információt a vágott test
összetételére.

HAMMOND (1932), WALLACE (1948), PALSSON és VERGES (1950)
juhokon, valamint Mc MEEKAN (1960) sertéseken végzett vizsgálatainak
eredményeit figyelembe véve, TULLOH (1963) és ELSLEY és mtsai (1964)
becslő egyenleteket dolgoztak ki a vágott test szöveteinek súlyára.

2.2.2.2.3. Testméretek alapján végzett szövet-összetételi becslés
A korábbi kutatások pozitív eredményei alapján olyan módszert

kerestek, amellyel a vágott testek csonkítás nélkül osztályozhatók
soványhús vagy zsír összetételük szerint. E kapcsolatok feltárása
lehetővé tette, hogy meghatározzák, milyen összefüggés létezik a
testalakulás és a vágott test szöveti összetétele között.

a.) Izom
BOCCARD és mtsai (1958) hangsúlyozták a m.LD. vastagsága és

az izom teljes súlya között létező gyenge kapcsolatot. A m.LD-metszet
alakját gyakran az izomfejlettség fokának mércéjeként vették figyelembe,
tehát nem hozták szoros kapcsolatba az izomzat teljes súlyával. BOTKIN
és mtsai (1959), KNIGHT és mtsai (1959), AMENT és mtsai (1962), FIELD
és mtsai (1963) szoros kapcsolatokat mutattak ki a m.LD-metszet területe
és a vágott test teljes izomzata között. BAILEY és mtsai (1961), ESPLIN és
mtsai (1964) vizsgálati eredményei szerint, ezek a koefficiens értékek
nem haladták meg a vágott test súlyával kapott értékeket és tovább
gyengültek, ha elvégezték azok vágott testsúlyra való korrigálását.
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JUDGE és MARTIN (1963) egy többtényezős regressziós egyenletet
dolgoztak ki, amelyből következtetni lehetett a vágott test súlyára,
továbbá a háti felületi faggyúvastagság felvételével és a vesefaggyú
súlyával, a fogyasztható hús arányára. Az egyes izomcsoportok külön-
külön történő mérése sem eredményezett előrelépést, mivel az így
számított r-értékek ugyanolyan nagyságrendűek maradtak, mint a m.LD.
területével számítottak (AMENT és mtsai, 1962; ORME és mtsai, 1963).

FENNESSY és mtsai (1992) a vágott test minőségét befolyásoló
tulajdonságok h2 értékét határozták meg ivadékvizsgálatok alapján. Az
elemzéseik szerint a háti felületi faggyú vastagságának a h2 értéke: 0,25.

b.) Csont
PALSSON (1939, 1940) feljegyezte, hogy az általa tanulmányozott

juhfajták anyái és bárányai, azok csontozatának átlagsúlya, illetve a bal
első lábtőcsont súlya szerint, ugyanabba az osztályba sorolhatók azonos
életkor és vágott testsúly alapján. BOCCARD és mtsai (1958) a vágott test
csontszövetének becslésére (kg) az elülső lábtövek súlyát javasolták.
ULYATT és BARTON (1963) kutatásaik során előnyben részesítették a
teljes lábtőcsont súlyának használatát.

c.) Faggyú
Azonos hasznosítási típusú fajták esetében, a szerzők többsége

r=0,6 - 0,7 közötti kapcsolatot talált a vágott testek tömege és a
faggyúbeépülés mértéke között. A legnagyobb vágott testeket, abszolút
és relatív értelemben, egyaránt a legfaggyúsabbaknak találták.

A karkasz általános faggyúzottságának jellemezésére a subcutan
faggyú vastagságának, a test egy anatómiailag meghatározott helyén (pl.
a m.LD-t borító faggyú vastagságával) való mérését többen javasolták
(HIRZEL, 1939; STARKE és JOUBERT, 1961).

HANKINS és mtsai (1951), FIELD és mtsai (1963) által
meghatározott, a törzs hosszúságával és a m.LD-metszet területével
kapcsolatos összefüggések, a vágott test faggyúzottsági fokának
becslésére alkalmatlannak bizonyultak.

Szoros kapcsolatokat találtak ezzel szemben a hosszú hátizom
(12. borda felett, ún. „C” méret) felett mért faggyú vastagságra
(PALSSON, 1939, 1940; BOCCARD és mtsai, 1958; lásd ausztrál EUROP
minősítés), illetve a vesefaggyú súlyára (HANKINS és mtsai, 1951;
BOCCARD és mtsai, 1958; FIELD és mtsai, 1963).

BOCCARD és DUMONT (1960) a bárány vágott test teljes
faggyúzottságának értékelésére a vesefaggyú súlyát ajánlották a
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következő biometriai kapcsolat alapján:
Összes faggyú mennyiség (g) = 8 x vesefaggyú súlya + 878
FIELD és mtsai (1963) egy olyan többtényezős becslő egyenletet

dolgoztak ki, amely figyelembe veszi a m.LD-metszet területét, a „C”
méretet és a vesefaggyú súlyát. A vágott test bontásának igénye és az
egyenlet bonyolultsága, nem honorálták a várt nagyobb pontosságot.

Egyes országokban, így az Egyesült Királyságban, a bárányok
vágásérettségének elsajátítására, tulajdonképpen a faggyúzottság
becslésére, a juhászokat rendszeresen oktatják. A faggyúzottság fokát a
faroktő körüli és az ágyékcsigolya felett elhelyezkedő zsírlerakódás
mértéke alapján határozzák meg. Azt az elvet követik, hogy minél
vastagabb a faggyúréteg, annál nehezebben tapintható az alatta található
csont (CROSTON, 1993).

Az új-zélandi vágóbárány minősítőknek az ún. „GR”-ponton (12.
borda felett, 11 cm-re a csigolya tövisnyúlványától) kellett a
faggyúzottság fokát megbecsülni (KIRTON és mtsai, 1991). A két legjobb
bíráló r=0,89, míg a gyengébb bírálóknál r=0,62 korrelációt állapítottak
meg a becsült és a vágás után mért értékek között.

2.2.2.2.4. A vágott test bontott egységei alapján végzett becslés
CARROL és O’CARROL (1964) kimutatták, hogy egy vágott fél-test

elemzése alapján végzett becslés nem csökkenti jelentősen a teljes vágott
test összetételének a becslési pontosságát, kivéve a csontokét.

A gyorsabb és gazdaságosabb eljárás reményében, az egész vagy
a vágott fél-test teljes bontása helyett a figyelem, a csupán egyetlen
bontott anatómiai egység tanulmányozására irányult. Több angol-szász
szerző (HANKINS, 1947; SHORLAND és mtsai, 1947; TIMON, 1963) a
dorzális testtáj bontásának a viszonylagos egyszerűsége mellett döntött.
KIRTON és BARTON, (1962) a jobboldali fél-testen, a rövidkarajt
javasolták a jelzett vizsgálatok elvégzésére.

Már ekkor felvetődött a kérdés, hogy vajon a kereskedelmi
osztályozás valósan tükrözi-e vissza a vágott testek minőségét,
nevezetesen a fogyasztó elvárásait. PHILLIPS és mtsai (1960) igazolták,
hogy a New York-i piac extra minőségű vágott testei alacsonyabb áron
találtak vevőre, mint a túl nehéz, túl faggyús vágott testek.
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2.3. A vágott test súlya és minőség kapcsolata
A vágott test súlyának a minőségre gyakorolt hatásáról,

szerzőktől függően nagyon eltérő eredmények láttak napvilágot. KEMP és
mtsai (1953) kimutatták, hogy a kereskedelmi minőség szerinti
osztályozás tulajdonképpen megfelel a súly szerinti osztályozásnak.
PHILLIPS és mtsai (1960) beszámoltak arról, hogy Kentucky-ban
általában a legnehezebb bárányok a legkeresettebbek.

Ausztráliában, a vágott testek osztályok szerinti felosztása, a
vágott test súlyát éppúgy figyelembe veszi, mint annak testalakulását
(ROBINSON és mtsai, 1956). Új-Zélandban az eljárás ugyanaz (CLARKE és
Mc MEEKAN, 1952). Az ausztrál szakértők a vágott testek minősítésére
egy ún. színhús-indexet használnak. Az indexet a vágott test tömegéből
és hosszúságából számítják (KEMPSTER és mtsai, 1982a., 1986).

Az Egyesült Királyság vágóhídjain a karkaszok osztályozása a
Meat and Livestock Commission (MLC) rendszere alapján történik
(KEMPSTER és mtsai, 1982b., 1986).

A legjobb minősítési osztályzatokat, több szerző szerint, a
legnehezebb vágott testek érik el [NEVILLE és mtsai (1958) (r=0,55, 120
napos életkorban); SKJERVOLD és GJEDREM (1958) (r=0,75, 165 napos
életkorban)]. BACA és BOGART (1959) összefüggést találtak a
testalakulási osztályzat és a faggyúzottság foka között. Ugyanakkor,
PHILLIPS és mtsai (1960); CARPENTER és mtsai (1964) negatív
kapcsolatot mutattak ki a vágott test egységára és a vágott test súlya
között.

2.4. A testalakulás és a vágott test minőségének kapcsolata
A testalakulás, a vágott testek minőségének egyik meghatározó

elemeként számon tartott tulajdonság.
HUNDT (1959) feljegyezte, hogy a vágott testek testalakulásának

osztályzata a D.L.G. (Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft)
szubjektív skálája szerint a mellkas mélység / marmagasság arány 47,5
%-os értékéig növekszik. A medence szélesedésével a karkasz
testalakulási osztálya, a rövidkaraj és a comb aránya szintén emelkedik.
Nem találtak viszont egyértelmű kapcsolatot a vágott test minősítési
értékszáma és annak hosszúsága között.

CLARKE és Mc MEEKAN (1952) összehasonlították a Down, Prime
és Second minőségi osztályok szerint rangsorolt új-zélandi bárányokat. A
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Down bárányoknak átlagosan rövidebb volt a hátsó végtagja, mint a
Prime bárányoké.

A vágott testek minőségi osztályainak különbözőségei elsősorban
a csontok hosszúsági méreteinek eltéréseiben nyilvánultak meg. A rövid
és vastag lábtőcsont, általában minden vonatkozásában nagyon jó vágott
test minőséggel párosul (PALSSON, 1939, 1940). CLARKE és Mc MEEKAN
(1952) szerint is a legjobb minősítést elért vágott testekhez leginkább
rövid végtagok társulnak.

A m.LD-metszet alakjával kapcsolatos vizsgálati eredményeit
több kutató is publikálta. Általában a magasabb osztályba sorolt vágott
testek vastagabb és kevésbé széles m.LD-metszet alakot mutatnak
(magasabb „ B / A ” hányados) (CLARKE és Mc MEEKAN, 1952). Ez a
kapcsolat ugyanakkor a metszet dimenziói és a testalakulási értékszám
közötti gyenge korrelációban fejeződött csak ki (NEVILLE és mtsai, 1958;
MATTHEWS és mtsai, 1960). Állandó súly mellett annál laposabb és
szélesebb a m.LD-metszet, minél gyengébb a testalakulás. Beigazolódott
továbbá az is, hogy a m.LD-metszet alakja, a hosszúkarajnak csupán egy
nagyon sajátos jellemzője. A vágott test minőségére való hatása sokkal
kisebb jelentőségű, mint a sertésnél vagy marhánál, a vágott test teljes
izomzatával való szorosabb összefüggés nélkül. PALSSON és VERGES
(1950) találtak bizonyos kapcsolatot az elülső lábtőcsont hosszúsága és a
m.LD. vastagsága között.

E néhány kutatómunka eredménye rávilágított arra, hogy a csöves
csontok hosszúsága (pl. a lábtőcsont) és különösen a combok hosszúsága
meghatározó szempontok, míg más testalakulási tényezők (pl. a m.LD-
metszet alakja) nem játszanak jelentős szerepet a végleges minősítési
értékszám megállapításában.

2.5. Szövet-összetételi kapcsolat a bontott testekben
A karkasz minőségének meghatározásakor, egyes kutatók gyakran

hivatkoztak az I. osztályba tartozó darabolt testek jelentőségére. Több
szerző határozta meg azok arányát a vágott test százalékában, illetve
pozitív összefüggéseket keresett a karkasz minőségével. Az eredmények
nem bizonyultak kielégítőnek (ZOBRISKI és mtsai, 1961).

BOCCARD és DUMONT (1960) ugyanakkor felállították az
„anatómiai harmónia” létezésének hipotézisét, amely azonos súlyban és
azonos faggyúzottsági fok mellett a bárányok külső testalakulásától
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függetlenül feltételezi a testtájak nagyságának viszonylagos állandóságát.
Az anatómiai harmónia elméletének alátámasztására BOCCARD és mtsai
(1958, 1961) a comb százalékos arányának azonos vágott testsúly
melletti stabil állandóságát hangsúlyozták. DIENER (1954), HARING és
mtsai (1954), HARING és SCHOMBURG (1957), SKJERVOLD és GJEDREM
(1958), SCHEELJE (1959) szintén megerősítették a comb százalékos
arányának csekély változékonyságát.

KEMP és mtsai (1953) kimutatták, hogy a lapocka százalékos
arányának növekedése a vágott testek minőségének csökkenésével jár,
miközben a legjobb minősítést elért vágott testekben az ágyék és az
oldalas százalékos aránya növekedő tendenciát mutat.

A legértékesebb bontott anatómiai egységekkel, a leggyengébb
kapcsolatot, a legnehezebb, azaz a legfaggyúsabb vágott testek mutatták
(a felületi faggyú eltávolítása után) (CARPENTER és mtsai, 1964; FOX és
mtsai, 1964).

2.6. Szöveti összetétel, vágott test minőség, vágóérték
A legjobbnak minősített vágott testek, általában és szinte minden

szempontból faggyúban gazdagabbak (PAUL és mtsai, 1964). A
zsírszövet mennyisége mérhető a csontozás során, annak külön
választásával vagy kémiai analízissel (CLARKE és Mc MEEKAN, 1952;
HANKINS, 1947; KEMP és mtsai, 1953) vagy becsülhető a „C” mérettel
(m.LD. felett mért faggyúvastagság) (CLARKE és Mc MEEKAN, 1952;
STOUFFER és mtsai, 1958, MATTHEWS és mtsai, 1960).

A vágott test minősége, valamint a faggyúvastagságának
vizsgálata során, CLARKE és MC MEEKAN (1952), valamint STOUFFER és
mtsai (1958) megfigyelték, hogy az új-zélandi piacot reprezentáló export-
bárányok ugyanabban a rangsorban helyezkednek el.

CARPENTER és mtsai (1964) ugyanakkor negatív kapcsolatokat
találtak a faggyúzottság foka és a vágott testek piaci értéke között. A
szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a vágott testből,
húselőkészítéssel eltávolított faggyú százalékos aránya jelenti a vágott
testek piaci értékének legmegbízhatóbb becslési lehetőségét.

VERESS és mtsai (1982) megfogalmazásában a juhok vágásával
nyert főtermék, a nyakalt törzs a vágójuhok értékét meghatározó tényező.
A karkasz értékét összetétele, elsősorban a hús aránya határozza meg. A
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120-180 naposnál idősebb, legelőre járó bárányok húskitermelési aránya
a zsigerek növekvő arányából adódóan csökken.

LOVAS és HANCZ (1992) szerint a vágóértéket, mint a piac
szempontjából legfontosabb értékmérőt, számos részértékmérő
együttesen határozza meg. Egzakt módon csak az állatok levágásával
határozható meg. Kellő gyakorlattal, azonban a húsformáról, a vágásra
való érettségről, a testrészek hússal való teltségéről, faggyúborításáról,
becsléssel tájékozódni lehet. Az ún. mészáros fogásokkal kiválogathatók
a legjobb vágóbárányok, vagy osztályozhatók az anyák kondíciójuk
szerint.

A vágóérték meghatározásához MUCSI (1997) is az előző
eljáráshoz hasonló módszert javasol. Álláspontja szerint, élő állapotban, a
bárányok izmoltságát, faggyúzottságát szemmel, illetve tapintással,
mészárosfogásokkal lehet felmérni. Igazán csak akkor lehet egy bárány
vágóértékét megállapítani a hústermelése alapján, ha az állatot levágjuk
és a vágott testet értékeljük. Az értékelés szempontjai: a vágási százalék,
a csontos hús- és színhústartalom, az értékes húsrészek aránya (comb,
gerinc), valamint a vágott test minősége izmoltság, faggyúzottság
alapján. KÜCHENMEISTER, és mtsai (1990) a vágóállat minőségét a
„vágóérték” fogalmával fejezik ki, amely magába foglalja mindazon
mennyiségi és minőségi tulajdonságokat, amelyek az állatra vonatkozóan
érték-meghatározók lehetnek. Más szerzők (NEUMANN, 1991) viszont, a
vágóértéket három kategóriába sorolták: vágási hozam; vágott test
minősége és húsminőség (7. táblázat).

7. táblázat. A vágóérték három alegysége

Vágási hozam Vágott test minősége Hús-, és faggyú-
mennyiség, minőség

vágott test súlya húsrészek táplálkozás fiziológiai
sajátságok

vágott test méretei szöveti részek és
szöveti arányok

érzékszervi
tulajdonságok

vágóállat értékesíthető
hulladéka

értékes részek aránya
(pecsenye húsok,
pisztolycomb)

konyhatechnológiai
tulajdonságok
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részek a felhasználás
célja szerint
(sütés, főzés,
feldolgozás)

technológiai
tulajdonságok

izomzat fejlettsége
faggyúsodás foka és
a faggyú eloszlása a
vágott testben

higiéniai
tulajdonságok

NEUMANN, 1991
A vágóérték fogalmán belül a vágási % [= vágott test súlya (kg) x

100 / vágás előtti élősúly (kg)] az egyik legfontosabb paraméter, amely a
vágás során keletkező veszteségekről tájékoztat. A juh fajban a vágott
test aránya 33-58% között változhat, de egészséges hízóbárányoknál 40-
58%-ra javul (VERESS és JÁVOR, 1990; JÁVOR és MOLNÁR, 1997). VRAKII
és GUSHCHIN (1985) szerint, azonos vágósúly esetén, a gyors hizlalás és a
korai vágás javítja a húskitermelést. GABDULLIN (1984) kutatási
eredményei alapján kimutatta, hogy az intenzív hízlalás következtében
2,23-2,74%-kal növekszik a vágási százalék. SUITER (1983) a fajta, az
ivar, a születési és felnevelési típus, a takarmányozás, az évjárat,
valamint a szezon jelentős hatását mutatta ki a vágási hozam vizsgálata
során. DRANSFIELD és mtsai (1990) megállapították, hogy minden
genotípus esetén jelentős különbségek vannak a jerke- és kosbárányok
vágási százaléka között. LOVAS és KOVÁCS (1986) a vágóértéket
legerősebben befolyásoló tényezőnek szintén az ivart találták. MORGAN
és OWEN (1973), VERESS és mtsai (1984), VERESS és mtsai (1995) a
merinó jerkék húskitermelési arányát nagyobbnak találták (44,74 %),
mint a kosokét (44,05 %).
ANDREWS és OERSKOV (1970), KEMP és CROUSE (1970), GÖHLER (1978),
VERESS és mtsai (1984) szerint a kitermelési arány a hústípusú
juhfajtáknál nagyobb, a kor és fejlettség előrehaladásával a különbség
tovább növekszik.

Az ismertetett publikációk eredményei alapján megfogalmazható,
hogy juhoknál, a vágási százalék, fajtától és ivartól függően, 40-58%
között változik. A vágásra érettséget a hím ivarban, általában nagyobb
súlyban érik el a vágóbárányok. Azonos vágás előtti élősúlyban a jerkék
vágási százaléka a magasabb. Keresztezéssel, húshasznosítású fajták (pl.
texel, charollais, Ile de France, …) apai partnerként való használatával e
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tulajdonság tovább javítható.

2.7. A húsminőség és a vágott test minőség kapcsolata
STOUFFER és mtsai (1958) vizsgálták, hogy vajon a legjobbnak

minősített vágott testek, húsminőségükben is éppúgy elkülönülnek-e
egymástól. Kimutatták, hogy az osztályba sorolás gyakorlata, a
kereskedelmi minőség és a m.LD-metszeten mért márványozottság
értéke közötti összefüggés azonos szintű, amely r=0,715 értéket képvisel.
Egyes szerzők kutatási eredménye alapján úgy tűnik, hogy a hús
márványozottságának értéke annyival lesz magasabb, amennyivel több a
vágott testekben található faggyú százalékos aránya (PAUL és mtsai,
1964).

A porhanyósság és a vágott test minőségi osztálya közötti
összefüggést (Warner-Bratzler keménység-mérő készülékkel mérve) nem
találták egyértelműnek (STOUFFER és mtsai, 1958) (8. táblázat).

2.7.1. Az osztályozó rácsok, a karkaszok jellemzése
A egyszerűsített, kezdeti osztályozó rácsok is már csupán a

testalakulásra, a faggyúzottsági állapotra és esetleg a testtömegre
hivatkoznak. A karkasz súlya, nagyon fontos információhordozó
elemként jelenik meg a vágott testek minősítését szolgáló osztályozási
rendszerben. Az öt (5) testalakulási és faggyúzottsági osztály
alkalmazása összesen (5 x 5) 25 besorolási rubrikát kínált az osztályozó-
rács „sakktábláján” (DUMONT, 1971). Fontos szempontnak tekintették,
hogy mindenegyes faggyúzott-sági osztály jelentős ár-intervallumot
foglaljon magába a karkaszok testalakulási kategóriái szerint.

8. táblázat. A kereskedelmi minőség, a márványozottsági index és a
keménységi index közötti kapcsolat

Kereskedelmi minőség Keménységi index Márványozottság
értéke

Prime (extra) 8,5 10,5
Choice (kiváló) 7,6 9,4
Good (jó) 9,9 7,8
Utility (közepes) 12,3 5,5

STOUFFER és mtsai (1958)
A karkaszok értékelése lehetett akár egy jelzővel körülírt

minősítés (rendkívüli, kitűnő, nagyon jó, jó, közepes, gyenge, rossz,
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nagyon rossz, stb.), vagy akár egy számérték (pl. 0-20-ig). A teljes
karkasz minőségi értékének meghatározásához szükséges tulajdonságok
köre igényelte ugyanakkor azok súlyozásának kidolgozását is. Így
jutottak el a hivatalos pontozási táblázatokhoz (STARKE és JOUBERT,
1961).

Különböző országok nemzeti sajátosságokhoz kapcsolódó
pontozási táblázatai jelentős különbségeket mutattak, így a legjobb
minőségű karkasz fogalma országonként nagyon különböző volt.
Franciaországban, például a fogyasztó szemében kívánatos karkasz súly
nem ugyanaz É-ról D-re vagy K-ről Nyugat felé haladva (BOCCARD,
1973a).

2.8. Az EU vágott juh minősítési rendszerének kialakulása
Az S/EUROP juh karkasz minősítési rendszer az egyszerűsített

osztályozó rácsokból fejlődött ki, melynek alapjait francia kutatók rakták
le (BOCCARD és DUMONT, 1960). Az első változatának kidolgozása
szintén a francia DUMONT és mtsai (1972) nevéhez fűződik.

Az osztályozó rács a „FRANCE” nevet vette fel, majd 1976-tól
„EUROP” osztályozó rácsként volt ismeretes. Az első osztályozó rács,
már a testalakulás és a faggyúzottság kettős jelölési rendszerének 5-5
fokozatán nyugodott. Az osztályközépértéken kívül egy „plusz” és egy
„mínusz” alosztályt különböztetett meg, azaz egy osztályon belül 3
besorolási lehetőség állt rendelkezésre. A minősítő tehát a 15x15-ös
„sakktáblában” 225 pozícióba sorolhatta a vágott testeket.

Franciaországban 1977. január 1.-től léptették hatályba e minősítő
rendszer juh fajra vonatkozó egységét, amely pontosan körülírja a 12-22
kg közötti juh karkasz kategóriánkénti felosztását és jelölését. A vágott
testeket a vágás után egy órán belül, minősítést tanúsító jellel látták el.

Ez a minősítő rendszer tartalmazza a testalakulásra és a
faggyúzottságra vonatkozó, részletes leírásokat. Az EU-ban, a fent
említett tulajdonság-komplexum kifejezésére használatos S/EUROP
minősítési rendszert (Règlement, CEE no2137/92., no461/93.) a vágott
testek kereskedelmi osztályozására hozták létre. 1993-tól önkéntes
alapon, 2001. 01. 01-től kezdődően kötelező jelleggel használatos, mely a
karkaszok becsült piaci értékét jelzi. Magyarországon a 16/1998 (IV. 3.)
FM rendelet szabályozza a juh vágott testek minősítését, de az
alkalmazása csak 2002. január 01.-től kötelező jellegű.
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Az EU vágott juh minősítési rendszer, a Franciaországban
kifejlesztett EUROP rendszertől eltérően a testalakulásra (8. kép) már hat
főosztályt alkalmaz (S/EUROP). Az "S", szuper osztályt csak azok a
tagországok használhatják, amelyek előzetesen bejelentették, hogy
alkalmazni kívánják és rendelkeznek a feltételeket teljesíteni képes
fajtával.

A magyar vágóbárányok vágott testeinek többsége az „O”, a többi
azonos arányban az „R” és a „P” kategóriákba sorolható, míg
Hollandiában, hasonló megoszlásban, az „S, E, U” osztályokba tartoznak
(MUCSI, 1997, 2003). MOLNÁR (1999), az S/EUROP nagysúlyú juh
vágott test minősítési rendszer testalakulási értékelése során a következő
megállapításokat tette: a hazai állományban minden minőségi
főcsoportba tartozó bárány megtalálható (E=0,8 %, U=7,5 %, R= 30,6
%, O= 51,2 %, P= 9,8 %), mely összetétel összességében
kedvezőtlennek ítélhető meg. Az S/EUROP-faggyúzottsági vizsgálatok
alapján a magyar bárány az intenzív, általunk is alkalmazott technológia
eredményeként kedvezőbb képet mutat a testalakulás megítélésénél,
mivel a kísérletbe vont bárányok vágott testeinek 64,5 %-a csekély (2)
minősítést ért el.

HOPKINS (1996) 57 bárány karkaszt vizsgált dorzális nézetből
készített videofelvétel alapján. Az EUROP minősítés szerint a
hímivarúak karkasza még akkor is jobb testalakulást mutatott, ha azokat
korrigálták a karkasz tömegére vagy a felületi faggyú vastagságára.

Az ausztrál (Australian Meat & Live-Stock Corporation; Sheep
Carcase Classification Service; www.aussiesheep.com) vágóbárány
minősítés ugyanazon elveken nyugszik, mint az európai. Eltér attól
abban, hogy a vágott test alakulását a hátsó lábak összekulcsolása nélkül
minősítik és hiányzik a szuper izmolt kategóriát jelölő „S” osztály. A
faggyúzottságot a 12. borda felett, a gerinccsigolya tövisnyúlványától
110 mm-re, mérőműszer segítségével, a vágott test felszínétől a 12. borda
felületéig mért távolsággal (GR-érték) mérik (KIRTON és JOHNSON,
1979). Az 5-20 mm vagy e fölötti faggyú vastagságig 5 főosztályt
alakítottak ki. Alosztályokat csak a 3-as és 4-es főosztályokban
alkalmaznak. A GR-érték 1 mm-es csökkenése KIRTON és mtsai, (1985)
szerint a faggyúszázalék 1%-os csökkenését, a színhússzázalék 0,5%-os
növekedését jelzi.
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2.9. Összefoglaló a szakirodalmi áttekintésről
A vágott testek döntő többségében az igazán változó, egyben

meghatározó elemek; a testsúly, a faggyúzottság foka és a testalakulás.
A testsúly meghatározza a bontott tájanatómiai egységek méretét, de
kevésbé azok viszonylagos arányát. A vágott test faggyúzottságának foka
nem független annak súlyától: egy adott fajtában a legnehezebb vágott
testek egyúttal a legfaggyúsabbak

Ha szeretnénk azt az ideális fajtát meghatározni, amely jelképezi
a piac minőségi elvárásait kielégítő típust, akkor annak súlyban és
faggyúzottságban, a fogyasztó igényelte vágott testeket kellene
biztosítania a leggyorsabb növekedés mellett. Napjainkban a piac, a
legnagyobb profit elérésére, elsősorban a maximális szaporaság
elérhetőségét kutatja, a maximális választott bárányszám és a
kereskedelmi vágósúly legrövidebb idő alatti elérése mellett (magas
termékenyülési és növekedési %).

A komputer tomográfiás kísérletek itt közölt irodalmi áttekintése
alapján, összefoglalva megállapítható, hogy a juhok testösszetétele CT-
vel jól becsülhető, és a módszer elsősorban a vágott test zsír-, izom- és
csontszövet tartalmának meghatározására alkalmas. Van tehát
létjogosultsága a CT-vizsgálatok adataiból számított mutatók
használatának, azok tenyésztési programok szelekciós indexeibe való
beépítésének. E módszer a genetikai előrehaladást felgyorsítja és
költségei az ökonómiai számítások szerint, megtérülhetnek.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. Vizsgálatok anyaga
A vizsgálataink során törekedtünk a magyar vágóbárány kínálat

minél szélesebb körű megjelenítésére. Mindösszesen 87 (42♂, 45♀), 5
különböző fajtához, illetve genotípushoz tartozó bárányt vontunk be a
kutató munkánkba (9. táblázat). Kísérletünk egyes szakaszainak
kapcsolatát, egymásra épülését a 1. ábra szemlélteti.

1. ábra. A kísérlet metodikai felépítése

A vizsgált bárányokból 87 próbavágásra, 57 egyed (merinó, n=29, Ile de
France, n=28) hússzéki bontásra került. Az értékeléshez először a spirál
CT-vel készített felvételek közül az S/EUROP minősítési rendszer

VÁGOTT állapotban

próbavágás, n=87
vágási paraméterek: élősúly,

karkaszsúly, bendő- és vesefaggyú

becsült S/EUROP juh vágott test minőség

ÉLŐ állapotban

mért vágóérték paraméterek

CT-felvételsorozattal, n=87

szöveti területek, pixelgyakorisági
 értékek, törzshosszúság, indexek

3 CT-felvétel alapján, n=87
lapocka, m.LD., comb

szöveti területei, testméretek, indexek

darabolás, csontozás, n=57
pecsenye rész: hosszúkaraj
             rövidkaraj, comb
nem pecsenye rész: nyak, oldalas
             lapocka
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szempontjából meghatározó hármat, majd a karkaszt fedő felvételeket
használtam fel. A bárányokat a CT vizsgálat napján levágtuk. A
karkaszokat a vágás után, 30 percen belül S/EUROP szerint minősítettük
(n=87), majd közülük 57-et daraboltunk és végül a bontott egységeket
kicsontoztuk.

A statisztikai elemzés során, az alap-statisztikai számítások után
először páronkénti korrelációt számítottam, majd többtényezős
regresszió-analízist végeztem. Becslő egyenleteket állítottam fel az
S/EUROP minősítés testalakulás és faggyúzottság, mint függő változó in
vivo meghatározására a vele összefüggésbe hozható élő és vágott
állapotban mért paraméterek, azokból képzett indexek, mint független
változók egyenletbe vonásával.

9. táblázat. A vizsgálatba vont egyedek adatai

IvarGenotípus Kód Kos (n) Jerke (n)
Összesen

(n)
Élősúly

(kg)
Ile de France * 1 18 10 28 30,1
Merinó * 2 14 15 29 33,9
Brit tejelő ** 3 3 3 6 23,6
Brit tejelő x Ile de France ** 4 7 5 12 25,0
Brit tejelő x Suffolk ** 5 - 12 12 22,6

Összesen (n) 42 45 87 29,1
*   = darabolt egyedek; CT-vizsgálat ideje: 1997. 04-05.
** = CT-vizsgálat ideje: 1999. 05.

3.1.1. Vizsgálati módszerek
Célkitűzéseim megvalósításához két vizsgálati módszert

választottam:
 CT-vizsgálatok feldolgozott adatainak viszonyítása az

S/EUROP minősítés becsült számértékeihez, valamint az
egyedek (n=57) próbavágási eredményeihez.

 Próbavágás eredményeinek viszonyítása az európai
S/EUROP minősítés becsült, illetve az ausztrál EUROP
minősítés mért értékeihez, valamint a CT-felvételeken mért és
számított eredményekhez.
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3.1.2. A vizsgálati egyedek származása, kiválasztása, elhelyezése és
takarmányozása
A vizsgálatra szánt bárányok a Mezőfalvi Mezőgazdasági és

Szolgáltató R.T.-tól (merinó), a Bábolna Mezőgazdasági R.T. Szikszói
gazdaságából (Ile de France) és az Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet Herceghalmi kísérleti gazdaságából (brit tejelő és
keresztezései) származtak.

A vizsgálati egyedek elhelyezése, mindhárom gazdaságban, zárt,
fedett épületben, vegyes ivarú csoportokban történt. Az istállók padozata
döngölt földből készült, az almozást szükség szerint végezték.

Az ivóvizet részben önitatóval vagy nyílt víztükrű itatóvályúval
biztosították. A hizlaló báránytápot korlátozás nélkül, részben önetetőből
vagy hagyományos etetővályúból kínálták az állatoknak. Széna
fogyasztására ad libitum volt lehetőség.

3.2. Komputer tomográfiás vizsgálatok
A CT-vizsgálatokat a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és

Onkoradiológiai Intézetében végeztük.
Feltételeztük, hogy az S/EUROP minősítés alkalmazásakor

figyelembe vett anatómiai sajátosságok, vélhetően hasonló módon
jellemzik az élő állatot, mint a vágott testet. Következésképpen, arra
alkalmas berendezéssel (CT), élő állapotban is lehetőség nyílhat a
tenyészállatok S/EUROP rendszer alapján történő minősítésére.

3.2.1. Előkészítés a CT-felvételezésre
Az állatokat 12-24 órás koplaltatás után, 10-15-ös csoportban

szállítottuk a CT-vizsgálatok helyszínére. Az előkészítő helységben 2-3
egyedet helyeztünk egy vizsgálati ketrecbe. Az állatokat a vizsgálat
megkezdése előtt kb. negyed órával izomba, 0,3-0,4 mg/élősúly kg
dózisban adott Xilazinnal (Rometar, SPOFA) kábítottuk. Szükség esetén
további 0,1 mg/élősúly kg adaggal segítettük a kábult állapot elérését,
illetve annak fenntartását.

Az előkészítő helység digitális mérlegén, a kábított juhokat 0,5
kg-os pontossággal megmértük, majd ventrális testhelyzetben, a vizsgálat
céljára kialakított, vályú-szerűen kiképzett műanyag állattartó edényben
rögzítettük. A mellső lábakat a fej irányába, a hátsó lábakat, pedig
caudálisan kifeszítettük és rögzítettük, mivel a vágás utáni S/EUROP
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minősítés standard testpozíciójának ez a testhelyzet felelt meg leginkább
(1. kép).

3.2.2. Felvételezés és a vizsgált egyedek ellátása
Az S/EUROP testalakulás és faggyúzottság minősítés

módszeréhez való közelítés céljából olyan fix anatómiai pontokat
kerestem, amelyek reprezentálják, e minősítés szerint döntő szerepet
játszó testtájakat (lásd 6. kép) és lehetővé teszik e vizsgálatok bármilyen
életkorban, élősúlyban azok biztonságos ismételhetőségét. Ennek az
elvnek megfelelően, a vállak jellemzésére a felkar- és a lapockacsont
ízesülésénél, a hát és az ágyék vizsgálatára a 13. háti és az 1. ágyéki
csigolya találkozásánál, míg a combok és a far jellemzésére a combcsont
és a medencecsont ízesülésénél készített három (3) felvételt választottam
(2., 3., 4. kép). A felvételeken a zsírszövetet zöld, az izomszövetet bordó,
a vízdenzitású anyagokat kék, míg a csontszövetet fehér szín jelöli. A
vizsgálatokat harmadik generációs HRCT (High Resolution Computer
Tomograph) berendezéssel végeztük.

Feltételeztem, hogy e három anatómiai metszeten egyaránt
elbírálható a gerinc és a végtagok izomfejlettsége, illetve a karkasz
faggyúzott-sági foka. A CT-felvételek készítésekor a metszetek teljes
területén belül a vízdenzitású anyagok területét is mértük és rögzítettük.
A csontszövet és az előbbi anyagok külön vizsgálatát nem terveztem,
szerepük csupán a teljes metszeti képhez, mint későbbi viszonyítási
alaphoz való tartozásukra korlátozódott.

Szakirodalmi adatok alapján, a gerinc és a végtagok
izomfejlettségének megállapításánál, fontos szerepet tulajdonítottam az
élősúlynak a törzshosszúsággal, a vállszélességgel és a combszélességgel
alkotott kapcsolatára is (SUCK, 1957; HUNDT 1959; BOCCARD és mtsai,
1964; HOPKINS, 1996). A váll szélességét a vállizület vonalában és a
comb szélességét a combcsont feje és a medencecsont ízesülése alatt, a
megfelelő CT-felvételek két szélső pontja között mért távolsággal
határoztam meg (2., 4. kép).

Az összefüggések pontosabb feltárásának reményében a vágott
testnek megfelelő teljes felvételsorozat felhasználásával, a karkasz
„teljes” hosszában is elvégeztem a zsír-, izom-, csont- és víz jellegű
anyagokra kiterjedő, nevezetesen azok területeire (cm2) és képpont-
gyakorisági értékeire irányuló vizsgálatokat.

A juhokról, a koponyacsont és az első nyakcsigolya ízesülésétől a
hátulsó lábtőcsont és a hátulsó lábközépcsont ízesüléséig, az „ausztrál
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módszerhez” hasonlóan, MEZŐSZENTGYÖRGYI (2000) szerint,
sorozatfelvételeket készítettünk. Ennek megfelelően, 10 mm-es
szeletvastagságot és 20 mm-es lépésközt alkalmaztunk (zoom faktor: 1,4;
csőfeszültség: 120 kV; sugárdózis: 210 mAs). Az állatokról készített, a
gerinc hosszúságától függő felvételek száma egyedenként eltérő volt (40-
60).
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1. kép. CT vizsgálatra előkészített, rögzített bárány, a Siemens
Somatom Plus negyedik generációs (HRCT) berendezésben

2. kép. A vállizületnél készített CT-metszet
(szövetösszetétel, vállszélesség)
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3. kép. CT-felvétel a m.LD-ról a 13. borda ízesülése után
(szövetösszetétel)

4. kép. A combcsont feje és a medencecsont ízesülésénél készített CT-
felvétel (szövetösszetétel, combszélesség)
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3.3. Adatgyűjtés és feldolgozás

3.3.1. CT-felvételek értékelése
Az elkészült felvételeket számítógépes adathordozóra mentettük

el, majd DRG formátumra konvertálva CD-n tároltuk. A felvételek
értékelése a CTPC számítógépes képelemző program (BERÉNYI és
KÖVÉR, 1991) segítségével történt. E programmal lehetővé vált a
kiválasztott felvételek képernyőn való megjelenítése, a kívánt területek
körbehatárolása, nagyítása, az egyes szöveteknek meghatározott színek
szerinti elkülönítése.

A képfeldolgozás első mozzanataként, az egyes szövetekre
beállított Hounsfield skála (-1000 - + 3095) értékhatárokat (HOUNSFIELD,
1980) a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat. A testi szövetek Hounsfield változó tartománya

Szövetféleségek Hounsfield változók
Zsírszövet    -200    -    -20
Víz jellegű anyagok      -20    -   +20
Izomszövet      +20    -  +200
Csontszövet    +600   - +1000

   zzz sss ííí rrr vvv ííí zzz iii zzz ooo mmm
HU -200 HU -20              HU +20 HU +200

   0
   zzz sss ííí rrr vvv ííí zzz iii zzz ooo mmm

HUv1 HUv18              HUv22      HUv40
   0

2. ábra. Az eredeti és az összevonás utáni Hounsfield skála
A CT-felvételek feldolgozása során a zsír, víz, izom és csont

denzitású anyagok területi, képpont-gyakorisági értékeit, illetve 3
testméretet rögzítettem, majd azokat jelöléssel láttam el (11-12. táblázat).
A területi adatok (area) mentésével egy időben rögzített hisztogramok, a
metszetek eltérő denzitású pixeleihez tartozó gyakorisági értékek (histo),
a CT-felvételekbe foglalt információk további értékelési lehetőségét
jelentették.

A karkasz szövetösszetételének megállapításához, először a teljes
testre, majd a hasűrben elhelyezkedő és a vágás során eltávolított
testrészekre jellemző területadatokat regisztráltam.
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11. táblázat. CT-felvételek alapján rögzített, számított adatok és
jelölésük, I.

JELÖLÉS CT-PARAMÉTEREK
3 CT-felvétel; lapocka, hosszú hátizom (m.LD) és a comb metszési felületei (cm2)

A lapocka összes
B lapocka zsírdenzitású anyaga
C lapocka vízdenzitású anyaga
D lapocka izomdenzitású anyaga
E lapocka csontdenzitású anyaga
F m.LD. összes területe
G m.LD. zsírdenzitású anyaga
H m.LD. vízdenzitású anyaga
I m.LD. izomdenzitású anyaga
J hátgerinccsigolya csontdenzitású anyaga
K comb összes területe
L comb zsírdenzitású anyaga
M comb vízdenzitású anyaga
N comb izomdenzitású anyaga
O comb csontdenzitású anyaga
P lapocka + m.LD.+ comb összes területe

A 3 CT felvétel alapján képzett indexek
Q élősúly, kg / törzshosszúság, cm
R élősúly, kg / lapocka metszet területe, cm2

S élősúly, kg / m.LD-metszet területe, cm2

T élősúly, kg / comb metszet területe, cm2

U élősúly, kg / lapocka + m.LD.+ comb metszet területe, cm2

X lapocka metszet területe, cm2 / törzshosszúság, cm
Y comb metszet területe, cm2 / törzshosszúság, cm
V lapockaszélesség, cm / törzshosszúság, cm
W combszélesség, cm / törzshosszúság, cm
Z lapocka + m.LD.+ comb metszet zsír területe, cm2

AA élősúly, kg / lapocka + m.LD.+ comb metszet zsír területe, cm2

AB m.LD-metszet területe, cm2 / m.LD. zsír területe, cm2

A CT-felvételek értékelésekor a vizsgált (zsír, víz és izom)
denzitástartomány 400 adatából (-200-tól +200-ig) a kezelhetőség és a
grafikus ábrázolhatóság feltételeként 40 változót [HUv1= (-200) - (191),
HUv2= (-190) – (-181) … HUv40= 190 - 199] képeztem a szomszédos
10-10 érték összevonásával (2. ábra). Ezeket a továbbiakban ROMVÁRI
(1996) nyomán HUv1, HUv2 …, HUv40 rövidítésekkel jelöltem. Az
adatösszevonásokat a HistoCut V1.1 programmal (ZÁVODA és ROMVÁRI,
1996) végeztem.
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12. táblázat. CT-felvételek alapján rögzített, számított adatok és
jelölésük, II.

JELÖLÉS CT-PARAMÉTEREK
Spirál CT-felvételek metszési felületei, pixelek (cm2, mm, db)

AC CT teljes testmetszet zsír denzitású területe
AD CT teljes testmetszet izom denzitású területe
AE CT teljes testmetszet víz denzitású anyagának területe
AF CT teljes testmetszet csont területe
AG CT testüreg zsír denzitású területe
AH CT testüreg izom denzitású területe
AI CT testüreg víz denzitású anyagának területe
AJ CT testüreg csont denzitású területe
AK CT karkasz zsír denzitású területe
AL CT karkasz izom denzitású területe
AM CT karkasz víz denzitású anyagának területe
AN CT karkasz csont denzitású területe
AO CT karkasz összes zsír pixel
AP CT karkasz összes víz jellegű anyag pixel
AQ CT karkasz összes izom pixel
AR CT karkasz összes zsír + víz + izom pixel
AS CT faggyú vastagság a 12. bordánál,
AT CT metszetek összesített területe
AU CT testűr terület összesen
AV CT karkasz terület összesen

Spirál CT-felvételekből nyert méretek, számított értékek
AW CTIF index (izom, cm2/ faggyú, cm2)
AZ CT karkasz zsír %
BA CT karkasz faggyú, cm2/ karkasz izom, cm2

BB CT karkasz izom területe, cm2 / törzshosszúság, cm
BC CT karkasz összes területe, cm2 / törzshosszúság, cm
BD CT karkasz összes zsír + izom területe, cm2 / törzshosszúság, cm
BE CT metszetek összes területe, cm2 / törzshosszúság, cm
BF CT metszetek zsírterülete, cm2 / élősúly, kg
BG CT metszetek zsírterülete, cm2 / karkasz súly, kg
BH CT testüreg zsírterülete, cm2 / élősúly, kg
BI CT testüreg zsírterülete, cm2 / karkasz súly, kg
BJ CT karkasz zsírterülete, cm2 / élősúly, kg
BK CT karkasz zsírterülete, cm2 / karkasz súly, kg

Testméretek (cm)
BL vállszélesség (cm)
BM combszélesség (cm)
BN törzshosszúság (a 7. nyakcsigolyától az 1. farkcsigolya ízesüléséig)
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3. ábra. Nagysúlyú bárány 3D hisztogramja
A körberajzolt teljes test és a hasűri, illetve a vágás során

eltávolított szövetek területi értékének különbségéből számoltam ki a
tulajdonképpeni vágott testre (csontos húsra) vonatkozó értékeket. A
statisztikai elemzéseket ezen adatok alapján végeztem el. A 3 CT-felvétel
felhasználásával végzett első vizsgálati szakasz után, az izom- a zsír- és a
vízdenzitású anyagok területeire vonatkozó adatokat, a vágott testet
lefedő összes felvétel bevonásával összegeztem. A halmozott számokkal
végzett statisztikai elemzés a bárányok változó testhosszából,
következésként, a felvételek számának különbözőségéből adódó hiba
lehetőségét zárja ki.

A komputer tomográfiás felvételek feldolgozása során,
MEZŐSZENTGYÖRGYI (2000) által alkalmazott CTIF indexet számoltam,
mely a vágott test minőségét, nevezetesen a CT-karkasz izom / faggyú
arányát mutatja.

pixelgyakoriság

FEJ felvételek sorszáma

izomszövet tartománya
(+20 - +200)

zsírszövet tartománya
(-20 - -200)

vízre jellemző denzitástartomány
(-20 - +20)

HU változók

(+200)

(-200)

(0)

vállak

combok

gerinc
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A CT-felvételek további elemzéseként, háromdimenziós hiszto-
gramokat készítettem. Ennek érdekében, az izom- és a zsírszövetre
jellemző –200 - +200 közötti, összesen 400 HU változót tízesével
összevontam. Az így képzett gyakoriság értékek alapján a negatív
exponenciális interpoláció módszerével háromdimenziós térháló
felületeket (3. ábra), és körvonal diagramokat (2-3. melléket)
készítettem.

3.4. Próbavágás
A 87, CT-vel vizsgált bárányt levágtuk. A vágott testeket melegen

és hidegen egyaránt megmértük. 57 karkaszt (Ile de France, n=28;
merinó, n=29) tovább bontottunk. A hússzéki bontás és a csontozás a
Kar kísérleti vágóhelyiségében történt. A vágás előtti élősúly mérése
után, azonos körülmények között, ugyanazok a személyek végezték a
próbavágáshoz kapcsolódó további műveleteket. Az állatokat, az
elvéreztetést megelőzően kábítottuk. A fejet a nyakszirt és az atlasz
között ejtett metszéssel vágtuk le, majd a lábvégek eltávolítására került
sor. A gyapjas bőrt lefejtettük, majd a belsőségeket eltávolítottuk, illetve
a jelzett egységeket megmértük, az adatokat a helyszínen rögzítettük. A
vágott test hússzéki bontását a 4. ábra szemlélteti. A használt metszési
síkok; 1= 5-6. ágyékcsigolya ízesülése, 2= 13. háti és 1. ágyékcsigolya
találkozása, 3= 6-7. nyaki csigolya ízesülése.

A nyakat a 6 nyakcsigolya és az azt körülölelő izmok képezték. A
váll anatómiai egység az alkar-, a felkar-, és a lapockacsontot, valamint a
kapcsolódó izmokat foglalta magába. Az oldalas, a hasfalat, a bordákat a
bordaközi izmokkal, a gerinccsigolyákhoz történő ízesülésüktől 6-8 cm-
es távolságra elmetszve, a szegycsonttal együtt képezte a következő
darabolt egységet.

A karkaszt, a gerinc középvonalában végzett vágással jobb és bal
felekre hasítottuk, melyek közül a jobb fél-testet tovább bontottuk. A
bontott begységeket csontoztuk.

A combot, a rövidkarajt és a hosszúkarajt I. osztályú, azaz
pecsenye résznek, a nyakat, az oldalast, valamint a lapockát II. osztályú,
azaz nem pecsenye résznek tekintettük, az OMMI Juh
Teljesítményvizsgálati Kódex (1995) hússzéki bontásának megfelelően.
A próbavágás során regisztrált adatokat a 13-14. táblázat szemlélteti. A
felvett, de a vizsgálat során, figyelmen kívül hagyott paramétereket, mint
pl.: fej, lábvég, zsigerek, bunda, szív, lép, vese, máj, tüdő, nyak csont,
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oldalas csont, lapockacsont, hosszúkaraj csont, rövidkaraj csont,
combcsont súlya (kg), a táblázatban nem szerepeltetjük.

4. ábra. Vágott testen alkalmazott metszési síkok

3.4.1. Vágott test minősítés
A vágott testek S/EUROP minősítését az esetek többségében (Ile

de France, n=28; merinó, n=29) a szerző, a fennmaradó 30 karkaszt az
ÁKI szakértőjével (Dr. MOLNÁR András) közösen végeztük.

A testalakulás és a faggyúzottság tulajdonság-komplexum
meghatározására az S/EUROP minősítési rendszert, mint a vágott testek
kereskedelmi osztályozására, azok piaci értékének kifejezésére
használatos módszert alkalmaztuk.

Először a testalakulás hat osztályát az S, E, U, R, O és P betűkkel,
majd a faggyúzottság öt fokozatát lineárisan növekvő számokkal fejeztük
ki. A karkaszokat ily módon, pl. R+2o, Ro3-, R-4+ vagy E-3-, Uo3o, R+3+

stb. jelölésekkel minősítettük, a 16x15-ös variációs mátrix keretein belül.

2. metszési sík

1. metszési sík

3. metszési sík
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13. táblázat. A próbavágás során felvett adatok
JELÖLÉS VÁGÁSI PARAMÉTEREK

I Vágás előtti, koplaltatott élősúly, kg
II Bendőfaggyú, kg
III Bal fél vesetok faggyú, kg
IV Karkasz tömege melegen, kg
V S/EUROP testalakulás
VI S/EUROP faggyúzottság
VII Karkasz súlya hidegen, kg
VIII Jobb fél-test hideg súlya, kg

NEM PECSENYE
IX Nyak, kg
X Nyakhús, kg
XI Oldalas, kg
XII Oldalas hús, kg
XIII Lapocka, kg,
XIV Lapocka hús, kg
XV Nem pecsenye összesen, kg

PECSENYE
XVI Hosszúkaraj, kg
XVII Hosszúkaraj hús, kg
XVIII Rövidkaraj, kg
XIX Rövidkaraj hús, kg
XX Comb, kg
XXI Comb hús, kg
XXII Pecsenye összesen, kg

Mivel az egyes minőségi osztályok kritériumai objektívek, az
osztályozást standard típusokkal való összehasonlítással végeztük.

A karkaszt, a hátsó végtagok, azaz a lábtőcsont és az ín között
egymásba fűzött és ennél fogva függesztett, standard állapotba helyeztük.
A mellső végtagokat a nyakra felkantározva rögzítettük, majd a vágott
testet laterális és dorzális nézetből bírálva minősítettük (5., 6. kép).

Az EU szabvány előírásainak megfelelően, a TESTALAKULÁS
osztályozására az EUROPA szó első öt betűjét, valamint az „S” betűt
(„szuper”) használtuk, kifejezve annak 6 főosztályát. Így az:

S szuper, R jó,
E kiváló, O közepes és a
U nagyon jó, P gyenge

osztálynak megfelelő  minősítés középértékét jelöli (5. kép).
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14. táblázat. A próbavágás során felvett adatokból számított értékek
JELÖLÉS SZÁMÍTOTT ÉRTÉKEK

XXIII vágási %
XXIV pecsenye hús, kg
XXV pecsenye %
XXVI nem pecsenye hús, kg
XXVII nem pecsenye %
XXVIII színhús, kg
XXIX comb (kg) / jobb fél-test (kg)
XXX rövidkaraj (kg) / jobb fél-test (kg)
XXXI hosszúkaraj (kg) / jobb fél-test (kg)
XXXII comb (kg) + rövidkaraj (kg) / jobb fél-test (kg)
XXXIII comb (kg) + rövidkaraj (kg) hosszúkaraj (kg) / jobb fél-test (kg)
XXXIV pecsenye (kg) / nem pecsenye (kg)
XXXV comb hús (kg) / színhús (kg)
XXXVI rövidkaraj hús (kg) / színhús (kg)
XXXVII hosszúkaraj hús (kg) / színhús (kg)
XXXVIII pecsenye hús (kg) / színhús (kg)
XXXIX pecsenye hús (kg) / nem pecsenye hús (kg)
XL ½ hasűri-faggyú (kg) / jobb fél-test (kg)
XLI bal fél vesefaggyú (kg) / jobb fél-test (kg)
XLII ½ hasűri-faggyú (kg) + bal fél vesefaggyú (kg) / jobb fél-test (kg)
XLIII ½ hasűri-faggyú (kg) / színhús (kg)
XLIV bal fél vesefaggyú (kg) / színhús (kg)
XLV ½ hasűri-faggyú (kg) + bal fél vesefaggyú (kg) / színhús (kg)

A vágott test formáját, szabvány szerint, az izomzatnak a csontos
vázhoz viszonyított teltségétől, a vágott test súlyától, hosszúsági és
szélességi méreteinek arányaitól függően, a test által mutatott profilok
segítségével fejeztük ki. Kihangsúlyozzuk, hogy a használatos
szakkifejezések nem tekinthetők abszolútnak, nem nyújtanak módot
semmilyen objektív mérésre. Ha egy osztályon belül, a főbb anatómiai
egységek összhangjának hiányával találkoztunk (pl. a nagysúlyú vagy
nőivarú bárányoknál), az adott vágott testet ez esetben is egyetlen
osztályba soroltuk.

A szabvány alapján, a karkasz három (3) nagy tájanatómiai,
nevezetesen a combok és a far, a hát-ágyék, valamint a vállak egységét
bíráltuk, azok profiljai és izomfejlettségük szerint.

Figyelembe vettük továbbá a csontos váz részeinek, a háti
csigolyák tövisnyúlványainak és a lapockacsontok láthatóságát.
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A FAGGYÚZOTTSÁG tulajdonságnak, szintén a nagysúlyú
vágott testekre vonatkozó S/EUROP minősítés szabvány előírásainak
megfelelően, a faggyúbeépülés fokától függően a következő öt főosztályt
különböztettük meg: 1 -nagyon csekély, 2 -csekély, 3 -közepes, 4 -erős,
5 -nagyon erős (6. kép)..

Az „S” testalakulási kategória kivételével, a faggyúzottság és a
testalakulás főosztályain belül 3-3 alosztályt különböztettünk meg (+, 0,
-). A „0” jelenti az osztály középértékét, a „+” jelzés az adott tulajdonság
középértékétől erősebb megnyilvánulását, a „-„ jelző pedig annak
ellentétes irányú, azaz gyengébb megjelenését mutatja.

A statisztikai elemzés során, az S/EUROP nagysúlyú bárány
vágott test minősítésének két meghatározó tulajdonságára, nevezetesen a
testalakulás és a faggyúzottság tulajdonságokra hangsúlyoztam
számításaimat. A statisztikai elemzés az S/EUROP minősítés osztály-
értékeinek számszerű kifejezését is szükségessé tette. Ehhez DUMONT
(1971) javaslata alapján a minősítési kategóriák számszerűsített kódok,
számértékek formájában való kifejezését alkalmaztam. A testalakulás
tulajdonságot, az eredeti kategóriák testtájai izomtömegének
növekedésével arányosan, 1-től 16-ig terjedő diszkrét változókkal
jelöltem (15 táblázat). A lineárisan növekvő számok az egyes testtájak
lineárisan növekvő izommennyiségét jelölik. A faggyúzottság esetében
hasonló módon jártam el. A legcsekélyebb faggyúzottságnak a legkisebb,
azaz 1-es, míg a legfaggyúsabb kategóriának az 15-ös értéket adtam (16.
táblázat). Mivel ez esetben nem kívánatos tulajdonságról van szó, így a
számértékek növekedése nem a minőség javulását, hanem annak romlását
jelzi.

15. táblázat. Az S/EUROP minősítés testalakulás osztályai és saját
kódjaink közötti megfelelés

P O R U E S
S/EUROP

- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + 0
érték 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16. táblázat. Az S/EUROP minősítés faggyúzottság osztályai és saját
kódjaink közötti megfelelés

S/EUROP 1 2 3 4 5
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- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 +
érték 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. kép. A testalakulás főosztályai az S/EUROP minősítés szerint
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6. kép. A faggyúzottság főosztályai az S/EUROP minősítés szerint

3.5. Alkalmazott statisztikai módszerek

Statisztikai elemzéseimet SPSS for WindowsTM 10.0 (2001)
programcsomag segítségével végeztem. A normalitás-vizsgálat során, a
kétszeres szórástávolságon kívüli adatokat a statisztikai analízisből nem
zártam ki, mivel az S/EUROP minősítés teljes skálájának figyelembe
vétele ezt nem tette lehetővé.

Két csoport összehasonlítását „t”-próbával, több csoport közötti
eltérések szignifikanciáját egytényezős variancia analízissel, (LSD teszt)
vizsgáltam. A tulajdonság-párok közötti kapcsolatok felderítésére, a
páronkénti korrelációt Pearson szerint számoltam. A függvényszerű
kapcsolatok feltárására, valamint a becslő egyenletek felállítására,
Stepwise módszerével, több tényezős regresszió-analízist végeztem.

A testösszetételi eltéréseket megjelenítő 3D hisztogramok
szerkesztését a negatív exponenciális interpoláció módszerével, a
SYSTAT 5.0.1. (1990) szoftver felhasználásával végeztem. Az
izomfejlettségnek és a faggyúzottságnak az S/EUROP minősítési
rendszer kategóriánként való illusztrálására, azonos szoftver segítségével
körvonal-diagramokat is készítettem. A körvonal-diagramok további
elemzésére Adobe Photoshop 6.0 (2000) képfeldolgozó programot
használtam.

A statisztikai próbákat P≤0,05 (*), P≤0,01 (**) és P≤0,001 (***)
valószínűségi szinten végeztem el, melyeket minden esetben közlök.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4.1. S/EUROP testalakulás és faggyúzottság meghatározás 3 CT-
felvétel és 3 CT-testméret alapján

A számítógépes rétegelemzéssel végzett vizsgálatok első
szakaszában öt különböző fajtához, illetve genotípushoz tartozó 87 (42♂,
45♀) bárányt vizsgáltam az egyedek S/EUROP minősítési osztályának in
vivo meghatározására. Az értékeléshez a spirál CT-vel készített felvételek
közül az S/EUROP testalakulás, illetve az értékes húsrészek anatómiai
elhelyezkedése szempontjából meghatározó hármat, illetve további,
szintén a CT-felvételek alapján regisztrált három testméretet használtam
fel. A bárányokat vágás után S/EUROP minősítés szerint minősítettük.

Az alapstatisztikai számítás eredményeit a 17. és a 18. táblázat
tartalmazza.

4.1.1. Az S/EUROP testalakulás és a 3 CT-felvételen mért
paraméterek közötti kapcsolat

Az S/EUROP testalakulást befolyásoló tulajdonságok közül (19.
táblázat) elsőként a CT vizsgálat előtt közvetlenül mért, koplaltatott
élősúly és az előbbi tulajdonság közötti kapcsolatot mutatom be az 5.
ábrán. A koordináta rendszerben az „x” tengelyen a testsúly (20-40 kg),
az „y” tengelyen, pedig az S/EUROP testalakulás (P+→ U-) paraméterei
találhatók. A testsúly növekedésével láthatóan javul a testalakulás
minősítési értékszáma, azaz a vágott test alakja. Valamennyi vizsgált
tulajdonság és képzett index közül, amelyekkel összefüggést kerestem a
testalakulással, az élősúly mutatta a legszorosabb kapcsolatot (r=0,77,
P≤ 0,01). Eredményeim hasonlóak vagy megegyeznek BARTON és mtsai
(1949); ROBINSON és mtsai, (1956) eredményeivel. Az előbbi szerzőkön
túl, szintén erős korrelációkat találtak a testalakulás és a vágott test súlya
között: BOCCARD és mtsai (1964); THWAITES és mtsai (1964); HOPKINS
(1996).

A fentiek alapján nagy valószínűséggel állítható, hogy a testsúly
növekedése, a bárányok intenzív növekedési fázisában, még eltérő
genotípus és ivar esetén is a testformák javulását vonja maga után.
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17. táblázat. CT-felvételek alapján számított adatok alapstatisztikai
eredményei, I. (n=87)

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
I. 29,1 5,13 20,0 42,5 17,6
V. 6,6 1,72 3,0 10,0 26,2
VI. 6,1 1,41 2,0 10,0 23,3

Testsúly
EU

R
O

P

A 278 33,84 197 361 12,2
B 58,9 21,25 16,9 112 36,1
C 39,1 6,71 19,7 57,9 17,2
D 155 22,16 114 209 14,3
E 24,4 6,05 13,5 48,3 24,8
F 46,9 6,50 29,6 64,9 13,9
G 4,46 2,36 0,79 9,74 52,8
H 4,31 1,17 1,58 8,99 27,1
I 32,8 4,45 18,7 42,4 13,6
J 5,33 0,88 3,81 7,34 16,5
K 233 28,6 174 342 12,3
L 39,4 13,2 13,3 71,6 33,6
M 25,6 6,43 11,1 53,3 25,1
N 141 19,07 95,7 191 13,6
O 27,0 4,09 17,0 36,2 15,1
P 557 65,0 405 768 11,7

Lapocka, hosszúhátizom
 (m

.LD
) és a com

b
m

etszési felületei (cm
2)

Q 0,45 0,07 0,30 0,64 14,9
R 0,10 0,01 0,06 0,12 12,0
S 0,62 0,08 0,38 0,84 13,5
T 0,13 0,02 0,08 0,15 12,9
U 0,05 0,01 0,03 0,06 11,9
V 0,29 0,02 0,23 0,33 6,77
W 0,34 0,03 0,25 0,43 7,56
X 4,33 0,45 3,29 5,47 10,4
Y 3,63 0,40 2,84 5,17 11,1
Z 103 35,3 31,5 179 34,3

AA 0,31 0,11 0,16 0,76 35,1
AB 14,3 9,05 5,23 55,2 63,1

3 C
T-felvétel alapján képzett indexek

BL 18,4 1,32 15,4 22,1 7,15
BM 22 1,77 16,5 27,2 8,07
BN 64,0 3,33 54,0 69,0 5,21

Test-
m

ére-
tek
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18. táblázat. CT-felvételek alapján számított adatok alapstatisztikai
eredményei, II. (n=87)

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
AC 3014 951 1139 5652 31,6
AD 6158 824 4527 7759 13,4
AE 1669 336 778 2345 20,1
AF 657 89,5 498 1017 13,6
AG 1685 508 720 3287 30,1
AH 1877 274 1310 2434 14,6
AI 743 160 396 1167 21,5
AJ 1,62 0,76 0,48 4,32 46,9
AK 1329 520 396 2550 39,2
AL 4281 624 2768 5605 14,6
AM 925 204 382 1447 22,1
AN 656 89,4 498 1016 13,6
AO 37360 16464 9996 83280 44,1
AP 25104 6702 9272 40769 26,7
AQ 122227 21539 80776 169119 17,6
AR 184691 39352 107563 272337 21,3
AS 10,1 3,50 3,30 18,3 34,5
AT 11498 1742 7411 15686 15,2
AU 4308 704 2714 5739 16,3
AV 7191 1158 4698 9966 16,1

Spirál C
T felvételek m

etszési felületei, pixelek

AW 3,77 1,63 1,59 9,54 43,3
AZ 19,8 5,77 8,70 33,2 29,1
BA 0,31 0,12 0,10 0,63 39,1
BB 66,7 7,86 46,1 84,9 11,8
BC 112 14,3 80,8 151 12,8
BD 87,3 11,4 62,2 118 13,0
BE 179 21,2 129 238 11,8
BF 102 21,8 50,6 157 21,4
BG 215 47,0 121 347 21,8
BH 57,2 11,8 32,0 91,3 20,6
BI 121 27,4 69,1 202 22,6
BJ 44,8 13,6 16,8 78,5 30,4
BK 94,1 27,6 38,0 176 29,3

Spirál C
T felvételek adataiból szám

ított
értékek
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19. táblázat. Fontosabb összefüggések az S/EUROP testalakulás és a
vizsgált CT-paraméterek, valamint a testsúly között (n=87)

Paraméterek, indexek Korrelációs
értékek

lapocka metszet területe 0,66**
utolsó borda mögött mért m.LD. területe 0,61**
comb femur fejnél készített metszetének területe 0,63**
lapocka, m.LD, comb metszetek összes területe 0,69**
lapocka két legszélső pontja között mért távolsága 0,57**
comb femur fejnél mért szélessége 0,68**
lapockaterület / törzshosszúság 0,55**
3 CT-metszet összes területe / törzshosszúság 0,74**
testsúly / törzshosszúság 0,75**
testsúly 0,77**

** = P≤ 0,01

5. ábra. Az S/EUROP testalakulás becsült értékei és a testsúly
kapcsolata

A combszélesség és az S/EUROP testalakulás kedvező
kapcsolatát (r=0,68, P≤0,01) a 6. ábra szemlélteti.
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6. ábra. Az S/EUROP testalakulás becsült értékei és a combszélesség

kapcsolata

7. ábra. Az S/EUROP testalakulás és a combszélesség /
törzshosszúság index kapcsolata

Hasonlóan TANEJA (1955), a testhosszúság és a testszélesség
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között, felnőtt merinó juhoknál számított fenotípusos korrelációjához
(r=0,43), a combszélesség / törzshosszúság index és az S/EUROP
testalakulás között (7. ábra) megközelítő erősségű összefüggést kaptam
(r=0,40, P≤0,01). A képzett paraméter fontosságát megerősítik BOCCARD
és mtsai (1964) eredményei is, miszerint egy testhosszúsági és egy
testszélességi méret nélkülözhetetlen és ugyanakkor elégséges a vágott
test alakulásának jellemzésére. CLARKE és McMEEKAN (1952), szintén a
szélesség / hosszúság, ún. „G / F” hányadossal fejezték ki a kedvező
testalakulást vagy annak hiányát.

A m.LD-metszet összes területe (lásd 11. táblázat), mint a test
általános izomfejlettségét összességében kifejező tulajdonságok egysége
és az S/EUROP testalakulás között, a szakirodalmi hivatkozásoknak
megfelelően (PALSSON, 1939; BRAY, 1963; HOPKINS, 1996)
statisztikailag igazolható (r=0,61, P≤0,01) összefüggést mutattam ki. Ezt
a kapcsolatot a 8. ábra szemlélteti. Az azonos metszet izomszövet
területe és az S/EUROP testalakulás között az előbbinél csekélyebb
korrelációt találtam (r=0,48, P≤0,01).

8. ábra. Az S/EUROP testalakulás becsült értékei és a m.LD-metszet
területének kapcsolata

Lévén, hogy a méretbeli tulajdonságok végső soron a
testalakulásban szintetizálódnak (BOCCARD, 1973a), olyan indexeket
kerestem, amelyek azt számszerűsítik.
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Az ausztrál KEMPSTER és mtsai (1982a., 1986), a vágott testek
minősítésére használatos, ún. színhús-index képzésének elvéből
kiindulva, melyet a vágott test tömegéből és hosszából számítanak,
hasonló indexek felállításával próbálkoztam.

Az élősúly / törzshosszúság (9. ábra), valamint a 3 CT-metszet
összes területe / törzshosszúság (10. ábra) indexek számításával, az 1 cm
törzshosszúságra jutó, minél nagyobb élősúly, illetve CT-felvételen mért,
minél nagyobb terület javuló testalakulást mutató kapcsolatának
bizonyíthatósága, illetve annak óhaja fogalmazódott meg.

9. ábra. Az S/EUROP testalakulás becsült értékei és az élősúly /
törzshosszúság index kapcsolata

Az index értékének növekedésével, egy zömökebb, egyre jobban
izmolt testalakulás megjelenését vártam.

3 CT-metszet összes területe, cm2
CT testalakulási index = törzshosszúság, cm

Azonos törzshosszúság esetén tehát annak az állatnak jobb a
testalakulása, amelynek nagyobb az élősúlya, következésképpen nagyobb
a karkasz súlya, illetve nagyobb az 1 cm törzshosszúságra jutó, 3 CT-
metszet alapján összesített területe. Mivel az élősúly magába foglal olyan
torzító tényezőket, mint az eltérő telítettségi fokú zsigerek és más, nem
fogyasztható testrészek, ezért biztosabb képet kaphatunk a vágott test
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alakulásának minőségi fokáról, a törzshosszúságnak a karkasz súlyához,
annak hiányában a 3 CT-metszet összesített területéhez történő
viszonyításával.
Ez utóbbi megállapítás indokolja, hogy testalakulási index képzéséhez
nem a magasabb r-értéket mutató - viszont több torzító tényezőt
tartalmazó - paramétereket használtam.

Az S/EUROP testalakulás becsült értékei, valamint az élősúly /
törzshosszúság (9. ábra), és a CT-testalakulási indexek (10. ábra) közötti
szignifikáns kapcsolatot az r=0,75; 0,735, (P<0,01) korreláció igazolja.

10. ábra. Az S/EUROP testalakulás becsült értékei és a CT
testalakulási index kapcsolata

A CT-testalakulási index alkalmasságának igazolására az öt (5)
genotípus eltérő izomfejlettségét használtam fel. A genotípus hatás
vizsgálatára egytényezős variancia-analízist (LSD tesztet) végeztem.

A 11. ábra alapján, a fajták, valamint a genotípusok ismeretében,
a testalakulási index alkalmazásával igazolhatóvá vált, hogy az Ile de
France bárányok testalakulása szignifikánsan jobb (P≤0,001), mint a
merinó illetve, mint a brit tejelő bárányoké, továbbá kedvezőbb, mint a
brit tejelő x suffolk egyedeké (P≤0,05). A testalakulási index alapján,
nem találtam szignifikáns különbséget a brit tejelő x ile de France és a
tisztavérű ile de France bárányok között.
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11. ábra. CT-testalakulási index alakulása genotípusonként. Az eltérő
betűk a genotípusok átlagértéke közötti szignifikáns különbséget jelölik (P≤0,05)

Többtényezős regresszió-analízis alkalmazásával függvényszerű
összefüggést kerestem, az S/EUROP testalakulás, mint függő változó, és
18 független változó között (A, D, F, I, K, N, P, Q, R, S, T, U, X, Y, V, W,
BL, BM; lásd 11.,12. táblázat ).

Az első becslő egyenlet függő változója az S/EUROP testalakulás
(Yt1) volt, a független változók köre az élősúly és a combszélesség
paraméterekre korlátozódott.

Stepwise szelekciós módszerével az
Yt1 = 0,192 x1 + 0,287 x2 – 5,332

egyenletet kaptam, ahol
Yt1 = S/EUROP testalakulás,
  x1= testsúly (kg),
  x2= combszélesség (cm).

A determinációs koefficiens értéke, R2=0,64 értéket ért el. A
testalakulás meghatározására kidolgozott becslőegyenlet számított értékei
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és az S/EUROP minősítés becsült testalakulási értékei közötti korrelációs
kapcsolat bíztatóan alakult (r=0,80).

4.1.2. Az S/EUROP faggyúzottság és a 3 CT-felvételen mért
paraméterek közötti kapcsolat
A második vizsgálati szakaszban először az S/EUROP

faggyúzottság, mint függő változó és a vele kapcsolatba hozható
tulajdonságok, valamint az azokból képzett indexek független változói
közötti összefüggéseket vizsgáltam (n=87). Az ivarnak a faggyúzottságra
gyakorolt hatásának kimutatására két mintás Student (t) próbát végeztem.
Megállapítotttam, hogy a két ivar, a faggyúzottsággal kapcsolatos több
tulajdonságban statisztikailag igazoltan (P≤0,05) különbözik egymástól.

Nevezetesen; a testsúly, a lapockametszet zsírterülete, a m.LD-
metszet zsírterülete, a comb metszet zsírterülete, a lapocka + m.LD.+
comb Σ zsírterülete, az S/EUROP faggyúzottság és a testsúly / Σ
zsírterület index, illetve paraméterek esetében, szignifikánsan eltért
egymástól. A két ivar közötti különbözőséget figyelembe véve,
ivaronként, külön-külön is vizsgáltam a fent említett tulajdonságok
közötti összefüggéseket.

A korrelációs értékek úgy vegyes ivarban, mint ivaronként
vizsgálva is csak laza összefüggéseket jeleztek az S/EUROP
faggyúzottság becsült értékeivel. Említésre érdemes, hogy a testsúly és a
faggyúzottság közötti kapcsolatra, az irodalmi közlésekkel egyezően,
hasonló összefüggést találtam (r=0,7-0,9, P≤0,01). A legmagasabb
korrelációs értékeket adó paramétereket, indexeket a 20. táblázat mutatja.

Többtényezős regresszió-analízis segítségével megkíséreltem,
mind a hím, mind a nőivarban becslő egyenlet felállítását az S/EUROP
faggyúzottság, mint függő változó és a vele összefüggésbe hozható
független változók között. Amint az alacsony korrelációs értékek alapján
várható volt, elfogadható szintű regressziós koefficiens értéket (R♂=0,50;
R♀=0,54) nem sikerült kimutatni.

Valószínűsíthetőnek tartottam, hogy a faggyúzottság fokának
megállapítására a három CT metszet alapján nyert információ nem
elegendő. Feltételezésemet megerősíteni véltem azzal a ténnyel is, hogy
fajtánként jelentős eltérések mutathatók ki a faggyúlerakódás testtájak
szerinti mértékében.
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4.2. S/EUROP testalakulás és faggyúzottság meghatározása spirál-
CT felvételek adatai alapján

Az élő állatokon, az S/EUROP testalakulás és faggyúzottság,
három CT-metszet alapján meghatározott összefüggésein túl, annak
alaposabb vizsgálatára, pontosítására, a vágott testet lefedő teljes testről
készített metszetek területi adatai segítségével további számításokat
végeztem.

20. táblázat. Korrelációk az S/EUROP faggyúzottság és a spirál-CT
paraméterek, indexek között (n♂=42, n♀=45,)

Korrelációs értékek (r)
Paraméterek, indexek ♂ ♀

G -0,32* N.S.
U  0 ,36*    0 ,45**
S  0 ,38*    0 ,46**
T  0 ,35*    0 ,44**

AA    0 ,40** N.S.
A  0 ,38* N.S.

AB    0 ,50** N.S.
I. N.S.  0 ,36*

BN N.S.  0 ,36*
V N.S. -0,34*
Y N.S. -0,32*
R N.S.    0 ,42**

*= P≤ 0,05, ** = P≤ 0,01; N.S.= nem szignifikáns; a rövidítések a 11-12. táblázatban!

4.2.1. Az S/EUROP testalakulás és a spirál-CT felvételekből
számított adatok kapcsolata
Az S/EUROP testalakulás és a CTIF index közötti összefüggést

vizsgálva egy r=-0,59 (P≤ 0,01) negatív korrelációt mutattam ki. E
kapcsolatból kiolvasható, hogy a CTIF-index értékének csökkenésével,
azaz a karkasz faggyúzottsági fokának növekedésével, számíthatunk az
izomfejlettség, következésként a testalakulás javulására.

Abból az elméleti összefüggésből kiindulva, hogy minél jobb,
zömökebb a vágott test alakulása, annál nagyobb az 1 cm
törzshosszúságra számított CT-felvételek összes területének mennyisége,
további indexeket képeztem.



Eredmények és értékelésük

- 61 -

A karkasz izom területe és a törzshosszúság hányadosából képzett
index nem eredményezett olyan szoros kapcsolatot az S/EUROP
testalakulással, amint arra számítani lehetett (r=0,36, P≤ 0,01). A logikus
magyarázat e gyenge r-értékre az lehet, hogy a testalakulás elbírálása
során a vágott test izomzatát nem önmagában, hanem a zsírszövettel
fedett, átszőtt állapotában a csontozattal egyetemben vizsgáljuk, illetve a
két szövetféleség által együttesen kialakított testformák alapján bírálunk.
Közrejátszik ennek alapján az a tény is, hogy a jobb testalakulással
jellemezhető vágott testek általában faggyúsabbak. Jóval kedvezőbb r-
érték született viszont a teljes test CT metszeteinek összes területe /
törzshosszúság (r=0,74, P≤ 0,01), valamint a karkasz metszetek összes
zsír + izom területe / törzshosszúság (r=0,70, P≤ 0,01) testalakulási
indexek és az S/EUROP testalakulás becsült értékei között (21. táblázat).

21. táblázat. A spirál-CT felvételsorozattal képzett indexek és az
S/EUROP testalakulás közötti korrelációk (r)

Indexek Korrelációs értékek
AW                   -0 ,59**
BB 0,36**
BE 0,74**
BD 0,70**

** = P≤ 0,01; a rövidítések a 11-12. táblázatban!

A 3 CT-felvétel, nevezetesen a lapocka, a m.LD. és a comb
metszet összes területének a törzshosszúsággal képzett indexe és az
S/EUROP testalakulás közötti összefüggés erőssége (r=0,74, P≤ 0,01) a
spirál CT-felvételek adatainak információ-többletével nem javult tovább
(r=0,74, P≤ 0,01) (lásd; 19. táblázat).

Valamennyi CT-paraméter, illetve képzett index és az S/EUROP
testalakulás értékei közötti kapcsolatot vizsgálva megállapítható, hogy az
testsúly továbbra is megőrizte domináns szerepét (r=0,77, P≤0,01).

A spirál-CT metszetek adataival képzett újabb indexek
felhasználásával kísérletet tettem egy, az S/EUROP testalakulás élő
állapotban történő megállapítására alkalmasabb becslőegyenlet
kidolgozására.

A többtényezős regresszió analízis Stepwise szelekciós
módszerével az

Yt2 = 0,160 x1 - 0,245 x2 + 0,253 x3 -2,701
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becslő egyenletet kaptam eredményül, ahol az
Yt2 = S/EUROP testalakulás,
  x1 = testsúly (kg)
  x2 = CTIF index (cm2),
  x3 = combszélesség (cm).

A determinációs koefficiens értéke a független változók számának
növekedésével a korábbi R2=0,643-ról, R2=0,681-re emelkedett (12.

ábra).

12. ábra. A 3 CT-felvétel alapján (Yt1) és a spirál-CT felvételek
alapján (Yt2 , Yt3), becslő egyenlettel számított értékek és az
S/EUROP testalakulás becsült értékei közötti összefüggés

Ez utóbbi egyenletben, a Stepwise szelekciós módszerrel készített
becslő egyenletben megjelent egy újabb változó, nevezetesen a „CTIF
index”, amely a karkaszról készített metszetek izom-, illetve zsírdenzi-
tású szövetek területeinek hányadosával minősíti a vágott testet. A három
független változó szakmai szempontból már jobban megállja helyét a
vágott test alakulásának élő állapotban történő meghatározására, mivel a
vizsgált egyednek külön-külön is a fontosabb, a testalakulással szorosan
összefüggő jellemzőit hordozzák magukban.
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Az testsúlynak, mint „független” változó szerepének
csökkentésére további becslő egyenlet felállításával próbálkoztam oly
módon, hogy helyette, a vele képzett, szakmailag megalapozottabb
indexeket vontam be az egyenletbe. Eredményként az

Yt3 = 10,452 x1 + 0,455 x2 - 0,24 x3 -13,026 x4- 2,701
egyenletet kaptam, ahol

Yt3 = S/EUROP testalakulás számértékei,
  x1  = testsúly (kg) / törzshosszúság (cm),
  x2  = combszélesség (cm),
  x3  = CTIF index (cm2),
  x4  = combszélesség (cm) / törzshosszúság (cm).

Ez utóbbi becslő egyenlet olyan számított indexeket tartalmaz, amelyek a
vágott test alakulásánál meghatározó szereppel bírnak. Az testsúly, mint
index-képző (testsúly / törzshosszúság), továbbra is részt vesz az Yt3
számított értékének képzésében.

A független változók számának négyre emelkedésével a
determinációs koefficiens értéke a korábbi R2=0,681-ről csak
elhanyagolható mértékben, R2=0,682-re emelkedett. A számok tükrében
ugyan nem történt jelentős előrelépés, de szakmai szempontból, a
korábbiaknál egy sokkal inkább elfogadható becslő egyenlet birtokába
jutottam. Az elsőként, 3 CT-metszet alapján (Yt1) és a teljes spirál-CT
felvételekre alapozott becslő egyenleteinkkel (Yt2, Yt3) számított értékek
közötti összefüggést a 12. ábra szemlélteti.

Ez utóbbi, az S/EUROP testalakulás becslésére szolgáló egyenlet
(Yt3), megítélésem szerint alkalmas a tenyészkos jelölt, nagysúlyú
bárányok testalakulásának élő állapotban történő meghatározására,
osztályozására, húsformáinak objektív elbírálására. Állításom
alátámasztására segítséget nyújthat az 1. sz. mellékletben közölt,
ROBINSON és mtsai (1956) alapján készített vázlatrajz is. A kiváló és
gyenge testalakulású vágott testeken felvett testméretek élő állapotra is
jól konvertálhatók.

A becslőegyenlet megbízhatósága az S/EUROP testalakulási
skála teljes egészét magába foglaló bárányok CT vizsgálatával, vágás
után, végzett S/EUROP minősítésével, tovább javítható, illetve javítandó.

4.2.2. 3D diagramok a testalakulási osztályok jellemzésére
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ROMVÁRI és mtsai (1993) módszerével, a CTPC posztprocesszáló
szoftver segítségével előállított hisztogramokból, a SYSTAT 5.0-ás
program felhasználásával, 3D térháló- és kontúr-diagramokat
készítettem. Ezzel az eljárással kíséreltem meg ábrázolni a rendelkezésre
álló karkaszok S/EUROP testalakulási al-, illetve főosztályait, amelyek
eltérő fejlettségű izomállománnyal jellemezhetők.

Az „X” tengelyen a felvételek sorszáma, az „Y” tengelyen az
általában alacsonyabb pixelgyakoriságú, zsírdenzitású képpont-
gyakoriságok láthatósága miatt, fordított sorrendben, a Hounsfield
változók HUv40-1-ig és a „Z” tengelyen a denzitás-értékek gyakorisága
látható (3. ábra). A szöveti összetételt az aktuális anatómiai felvételhez
tartozó térháló kiemelkedései mutatják. Az alatta lévő térfogat
összegzésével becsülhetjük a különböző, zsír és izomdenzitású szövetek
mennyiségét.

Az S/EUROP minősítés sajátosságaihoz alkalmazkodva, a
testalakulás alosztályonkénti változásának részleteiben való
követhetőségét szem előtt tartva, a HUv1-40 skálának az izomszövetre
jellemző denzitás-tartományát kiemelve (HUv23-40) és leszűkítve
(HUv23-29) mutatjuk be. Az „Y” tengelyen tehát csak e
denzitástartomány pixelgyakorisági értékeinek térhálóját jelenítjük meg.

Azonos testalakulási kategória 3D hisztogramja mellett
párhuzamosan ábrázolom ugyanazon alosztály 3D körvonal-diagramját
is, amely mintegy felülnézetből mutatja a térháló diagram jellemző
értékeit. A diagram belső körvonalaitól a külső perem felé tartó
körvonalak által alkotott sávok az aktuális denzitástartomány
pixelgyakoriságának lineárisan csökkenő szintjeit jelölik.

A különböző denzitástartományú sávok eltérő nagyságát
Photoshop 6.0 program segítségével, a pixelek megszámlálásával
alosztályonként megmértem és azokat egymáshoz viszonyítottam.

A 13-20. ábrákon megfigyelhető, hogy valamennyi térháló- és
körvonal-diagramon a comb térfogata mindenesetben meghaladja a
lapockáét. A 3D térháló-diagramok elemzésekor nem csupán annak
kiugró csúcsait kell figyelembe venni az egyes testtájak izmoltságának
bírálata során, hanem azok térháló alatti térfogatának egészét.

A gyengébb testalakulástól (O-) a jobb testalakulási osztályok felé
(U-, E) alosztályonként haladva, a vállak és a combok 3D térháló-és
körvonal-diagramjain, láthatóvá válik az izomzat fejlettségének
fokozódása. Az egyre kifejezettebb gerinc izomzat szemléltetésére, az O-
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alosztálytól az U- alosztályig a körvonal-diagram ábrák alkalmasabbnak
mutatkoznak a térháló-diagramokkal szemben.

Míg az alsóbb, O- alosztályban a gerinc izomfejlettsége csupán az
ágyékra, azaz a rövidkarajra terjed ki, addig az U- alosztályban már egy
összefüggő hosszú hátizmot rajzol ki a körvonal-diagram. Jól követhető
továbbá a vállak és a combok izomfejlettségének javulása is az egyre

nagyobb pixelgyakorisági értékeket jelző tartományok megjelenésével,
illetve az általuk képzett körvonalak területeinek növekedésével. Az
egyes körvonalak a 770 pixelgyakorisági érték többszöröseként rajzolják
ki a következő, újabb, belső sávokat (770→1540→2310→3080→) (2.
melléklet). A 20. ábrán egy texel fajtacsoportba tartozó bárány 3D és
körvonal-diagramját is bemutatom. Ezzel kívánom igazolni, hogy a CT-
felvételek pixelgyakorisági értékeinek a felhasználásával, grafikusan is
ábrázolható az egyes anatómiai egységek izomfejlettségének foka. Ez
utóbbi ábra szemléletessé teszi a gerinc izmoltságának magasabb szintjét,
megelőzve valamennyi, alacsonyabb kategóriába sorolt bárányét.

13. ábra. Az S/EUROP testalakulás, O- alosztálya izomfejlettségének
alakulása

14. ábra. Az S/EUROP testalakulás, Oo alosztálya izomfejlettségének
alakulása
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15. ábra. Az S/EUROP testalakulás, O+ alosztálya izomfejlettségének
alakulása

16. ábra. Az S/EUROP testalakulás, R- alosztálya izomfejlettségének
alakulása
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17. ábra. Az S/EUROP testalakulás, Ro alosztálya izomfejlettségének
alakulása

18. ábra. Az S/EUROP testalakulás, R+ alosztálya izomfejlettségének
alakulása
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19. ábra. Az S/EUROP testalakulás, U- alosztálya izomfejlettségének
alakulása

20. ábra. Vizsgálaton kívüli, „E” testalakulási osztályba tartozó, texel
fajtájú bárány izomfejlettségének alakulása

Felvételek sorszáma

FEJ

lapocka

comb
gerinc

pixelgyakoriság

FE
J

Felvételek sorszáma

lapocka comb

gerinc

FE
J

pixelgyakoriság

FEJ
Felvételek sorszáma

Felvételek sorszáma

H
U

v2
1-

28
H

U
v2

1-
28

HU változók

HU változók



Eredmények és értékelésük

- 70 -

A fentiekben a 16-ból, csupán három testalakulási főosztály (O, R
és U) hét alosztályának (O-, Oo, O+, R-, Ro, R+, U-) átlagos izomfejlettségi
tendenciáját próbáltam illusztrálni. A teljes skála bemutatására a magyar
vágóbárány minőség korlátozott, inkább az O, mint az R osztályhoz való
közelsége okán nem volt lehetőség.

Megkíséreltem az alosztályok átlagaiból képzett főosztályokat,
majd a közöttük lévő különbséget is szemléletessé tenni. Először
pixelgyakorisági értékeiket kivontam egymásból, majd 3D ábra
segítségével a különbözetből kapott képpontokat megjelenítettem (22.,
23., 24., 25, ábra). A két testalakulási főosztály, O és R közötti
különbség szembetűnő, különösen a combok izomfejlettségében. A
m.LD. izmoltságában nem tapasztaltam jelentős eltérést, viszont a két
főosztály a vállak izomfejlettségében is láthatóan eltér egymástól.

A testalakulási osztályok körvonal-diagramjainak (2. melléklet)
elkészítése után, a Photoshop 6.0 képfeldolgozó program segítségével
megszámláltam az egyes alosztályok különböző pixelgyakorisági
tartománnyal rendelkező területeinek képpont-értékeit (22. táblázat).
Ezzel az eljárással lehetővé vált a közöttük létező különbségek
számszerűsítése, az így nyert adatok további statisztikai elemzése.

22. táblázat. Testalakulási alosztályok pixelértékei a körvonal-
diagramok képelemzése alapján

pixelgyakorisági sávoktestalakulási
osztályok I. % II. % III. % IV. %

összes
pixel

O- 17 942 82,9 3 555 16,4 133 0,6 21 630
O0 20 311 79,2 4 882 19,0 439 1,7 25 632
O+ 20 280 77,7 5 019 19,2 803 3,1 26 102
R- 24 654 73,6 7 256 21,7 1 454 4,3 128 0,4 33 492
R0 25 067 72,5 7 471 21,6 1 931 5,6 108 0,3 34 577
R+ 27 500 72,4 8 264 21,8 2 168 5,7 32 0,1 37 964
U- 32 362 67,6 10 466 21,9 4 635 9,7 397 0,8 47 860
Az I-IV.-ig terjedő, lineárisan emelkedő pixelgyakorisággal

jellemezhető tartományok alosztályonkénti elemzésekor, bizonyos
tendenciát találtam az egyes tartományok és osztályok kapcsolatában (21.
ábra). Az I.-es, azaz a legalacsonyabb pixelgyakoriságú tartomány
értékei a testalakulás javulásával abszolút értelemben növekednek, míg
százalékos arányaikban ellenkező irányban változnak. A II., azaz a
kétszeres pixelgyakoriságú sáv értékei mind abszolút, mind relatív
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értelemben növekvő tendenciát mutatnak a testalakulási osztályok

javulásával egyetemben.

21. ábra. Testalakulási osztályok különböző pixelgyakoriságú
tartományainak megoszlása

Ugyanezek a sajátosságok jellemzik a háromszoros
pixelgyakoriságú sáv értékeit is. A négyszeres pixelgyakoriságú értékek
csak az „R” testalakulási osztálytól kezdődően jelennek meg, 1% alatti
nagyságrendben.

A 25. ábrán látható csekély különbségek a „csonka” U osztály,
nevezetesen, csupán az U mínusz alosztály rendelkezésre állásával
magyarázható. Megítélésem szerint, az U testalakulási osztály
mindhárom alosztályának rendelkezésre állása esetén hasonló
nagyságrendű különbség lett volna kimutatható, mint az R és az O
főosztályok között.

4.2.3. Az S/EUROP faggyúzottság és a spirál-CT felvételekből
számított adatok kapcsolata
A vágott testet lefedő CT-felvételek alapján kiszámoltam a

karkasz zsírdenzitású szöveteinek összes területét, bízva egy elfogadható
erősségű kapcsolat létezésében, a becsült S/EUROP faggyúzottsági érték
és a spirál-CT-vel mért teljes metszetsorozat adatai között.
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Próbálkozásomat ezúttal sem kísérte siker, se vegyes ivarban, sem pedig
ivaronkénti megbontásban vizsgálva.
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22. ábra. Az S/EUROP testalakulás O főosztálya izomfejlettségének
alakulása

23. ábra. Az S/EUROP testalakulás R főosztálya izomfejlettségének
alakulása
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24. ábra. Az R és az O testalakulási osztályok pixelgyakorisági
értékeinek különbségéből készített 3D hisztogram
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25. ábra. Az U- alosztály és az R testalakulási osztályok
pixelgyakorisági értékeinek különbségéből készített 3D hisztogram

A kudarc után kísérletet tettem az említett tulajdonságnak egy
számított érték általi kifejezésére. A spirál CT-felvételeken található,
eltérő denzitású szövetek területének ismeretében, a faggyú egyedi
beépülésének mértékét jelző százalékszámot képeztem. Az index, a
vágott testet fedő CT-metszetek zsírszövetállományának területét
százalékosan fejezi ki az azonos metszetek összes területéhez, azaz a
zsír-, az izom-, a csontszövetet és a vízdenzitású anyagokat magába
foglaló szöveti területekhez viszonyítva. Megítélésem szerint alkalmas
tehát a vágott test faggyú százalékának élő állapotban történő becslésére.

karkasz metszetek Σ zsír területe (cm2) x 100CT-karkasz zsír % = karkasz metszetek Σ területe (cm2)
Az index alkalmasságának bizonyítására kiszámítottam

valamennyi vizsgálati egyed CT-karkasz zsír %-át. A genotípus hatást
variancia-analízissel vizsgáltam, majd a csoportok közötti különbséget
LSD teszt segítségével számoltam (26. ábra).

26. ábra. CT-karkasz zsír % alakulása genotípusonként. Az eltérő betűk
a genotípusok átlaga közötti szignifikáns különbséget (P≤ 0,05) jelölik.
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Az ábráról leolvasható, hogy a merinófajta egyedei, az Ile de
France kivételével, szignifikánsan magasabb faggyú %-ot értek el a többi
fajta egyedeihez viszonyítva. Ez a megállapítás egyezik
MEZŐSZENTGYÖRGYI (2000) CT-felvételek zsír területi értékei alapján
számított vizsgálati eredményeinek tendenciájával. A szerző igazolta,
hogy az általa vizsgált 6 genotípus (magyar merinó, német húsmerinó,
pannon húsjuh, suffolk x brit tejelő, suffolk és texel) közül a magyar
merinó építette be a legtöbb zsírt.

Az európai S/EUROP faggyúzottság függő változóként való
meghatározásához ez esetben sem találtam elegendő erősségű kapcsolatot
(23. táblázat), sem vegyes ivarban (r=-0,30, P≤ 0,01), sem nőivarban
(r=-0,35, P≤ 0,05), sem pedig hímivarban (r=0,39, P≤ 0,05).

23. táblázat. A spirál CT metszetsorozat adataiból képzett indexek és
az S/EUROP faggyúzottság értékei közötti korrelációk (r) vegyes,
hím, és nőivarban (n=87)

Korrelációs értékekIndexek ♀  + ♂ ♂ ♀
Karkasz metszetek zsírterületei /
karkasz súly (hideg) 0 , 1 0 6 ,  N . S .  0 , 3 8 8 * - 0 , 2 4 8 ,  N . S .

Karkasz metszetek zsírterületei /
élősúly  0 , 1 9 0 ,  N . S .  0 , 3 7 7 *  0 , 1 6 3 ,  N . S .

Testüreg metszetek zsírterületei /
karkasz súly (hideg) - 0 , 3 0 1 * * - 0 , 2 9 8 ,  N . S . - 0 , 3 4 6 *

Testüreg metszetek zsírterületei /
élősúly - 0 , 1 9 8 ,  N . S . - 0 , 2 7 5 ,  N . S . - 0 , 2 9 9 *

Teljes test CT metszeteinek összes
zsír területe / karkasz súly (hideg) - 0 , 1 2 4 ,  N . S . - 0 , 0 0 9 ,  N . S . - 0 , 3 4 1 *

Teljes test CT metszeteinek összes
zsír területe / élősúly  0 , 0 1 1 ,  N . S .  0 , 0 6 5 ,  N . S .  0 , 2 5 4 ,  N . S .

CTIF index (izom cm2/ faggyú cm2) - 0 , 1 5 8 ,  N . S . - 0 , 3 7 6 *  0 , 1 4 8 ,  N . S .
CT karkasz zsír %  0 , 0 7 6 ,  N . S .  0 , 3 5 2 * - 0 , 2 7 1 ,  N . S .

N.S. = nem szignifikáns; * = P≤ 0,05, ** = P≤ 0,01
Az S/EUROP faggyúzottság becslésére alkalmas egyenlet

felállítására ezúttal sem nyílt lehetőség.

4.2.3.1. Az ausztrál EUROP faggyúzottság értékei és a bárányok
spirál CT metszet adatainak kapcsolata

A vágott test általános faggyúzottságának jellemezésére HIRZEL
(1939), STARKE és JOUBERT (1961) és más kutatók is tettek javaslatot
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már a múlt század első felében. Az ausztrál EUROP vágott test
minősítési rendszeren belül (Australian Meat & Live-Stock Corporation;
Sheep Carcase Classification service ; www.aussiesheep.com) a
faggyúzottság jellemzésére, az európaival azonosan szintén, 1-től 5-ig

terjedő főosztályt alakítottak ki. A minősítő a 12. bordánál, az ún. szem-
izomnál (7. kép), a gerinccsigolya tövisnyúlványától laterálisan, 110 mm-
es távolságra, az ún. „GR” pozícióban mért lágyszövet vastagság alapján
sorolja be a vágott testeket (24. táblázat).

7. kép. Faggyúvastagság mérési pozíciója az ausztrál EUROP szerint

8. kép. Felületi faggyú vastagságának a 12. borda, ún. szem-izom

110 mm

GR-
érték
(mm)

„„GGRR””
--éérrttéékk

szem-
izom
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feletti mérési folyamata CT-felvételen
Az S/EUROP faggyúzottság minősítési gyakorlatának

megfelelően, a főosztályok értéktartományait harmadolva, alosztályokat
képeztem. Az ausztrál módszer, amely objektív, ezúttal már mért adatok
alapján tette lehetővé, hogy a bárányok CT-felvételein, élő állapotban is
képesek lehessünk a vágott testek faggyúzottsági osztályait
meghatározni.

24. táblázat. Ausztrál EUROP minősítés faggyúzottsági kategóriái

Főosz t á ly o k
1 2 3 4 5

Faggyúvastagság, mm

≤5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 ≥20,0
A l o s z t á ly o k

- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 +
Minőségi értékek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hangsúlyozni kívánom, hogy ez az eljárás már nem szubjektív,
továbbá azt is, hogy a faggyúzottsági fokozatok azonosnak tekinthetők az
EU tag-államaiban bevezetett, nagysúlyú vágott testekre vonatkozó
skáláéval. E gondolatok jegyében, a fent jelzett, anatómiailag jól
meghatározható ponton (8. kép), a vizsgálati egyedek aktuális felvételein
faggyúvastagságot mértem. A 4 főosztályba tartozó csoport között, az
osztályok hatását variancia analízissel vizsgáltam, majd a csoportok
közötti különbséget LSD teszt segítségével számoltam. Az 1-es, 2-es, 3-
as és a 4-es osztályok szignifikánsan (P≤ 0,001) különböztek egymástól.
A CT-felvételek segítségével regisztrált, majd számított adatok, illetve
azokból képzett indexek között Pearson szerint korrelációszámítást
végeztem a létező kapcsolatok felderítésére. Az összefüggéseket a 25.
táblázat mutatja.

Az ausztrál módszerrel, CT-felvételeken mért faggyúvastagság és
az S/EUROP faggyúzottság becsült értékei között ezúttal sem találtam
érdemleges kapcsolatot (r=0,16, N.S.).
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A lapocka, a m.LD. és a comb metszetek zsír területe külön-
külön, illetve ezek együttese is, egy elég szoros kapcsolatot (r≥0,8)
mutatott a 12. borda felett mért faggyúvastagsággal. A három (3) metszet
összesített zsír területének a testsúllyal képzett indexe már ettől gyengébb
összefüggést jelzett. Ez utóbbi, a metszetekből származtatott információk
korlátozott voltának és az állatok emésztőcsöve eltérő telítettségének
köszönhető.

A teljes test, a testüreg, illetve a kettő különbségéből
származtatott karkasz zsírterülete közül ez utóbbi eredményezte a
legmagasabb korrelációs értéket az előbbiekben említett
faggyúvastagsággal, (r=0,904, P≤ 0,01). Ez korreláció jelzés értékű és a
faggyúzottsági osztályok becslésére majdan felállítandó egyenletben
várhatóan meghatározó szereppel bír. Hasonlóan szoros kapcsolatokat
találtak PALSSON (1940), BOCCARD és mtsai (1958) és KIRTON (1985) a
hosszú hátizom, nevezetesen a 12. borda felett mért faggyú vastagság és
a karkasz faggyúzottsági foka között.

25. táblázat. A CT-felvételeken, a 12. borda felett, egy ponton mért
faggyúvastagság és a spirál-CT adatokból számított paraméterek,
indexek közötti jelentősebb összefüggések (r)

Paraméterek, indexek Korrelációs értékek
S/EUROP faggyúzottság     0 ,16 N.S.
Testsúly 0,55**
Lapocka metszet zsír területe 0,84**
m.LD-metszet zsír területe 0,87**
Comb metszet zsír területe 0,83**
Lapocka + m.LD.+ Comb metszetek zsír területe 0,88**
Lapocka + m.LD.+ Comb metszetek zsír területe / élősúly 0,74**
Teljes test CT metszeteinek összes zsír területe / élősúly 0,80**
Testüreg metszetek zsírterületei 0,57**
Karkasz metszetek zsírterületei 0,90**
CTIF index -0,80**
Karkasz faggyú / karkasz izom 0,86**
Teljes test CT metszeteinek összes zsír területe / élősúly 0,76**
Teljes test CT metszeteinek összes zsír területe / hideg
karkasz súly 0,67**

Testüreg metszetek zsírterülete / élősúly 0,41**
Testüreg metszetek zsírterülete / hideg karkasz súly 0,32**
Karkasz metszetek zsírterületei / élősúly 0,86**
Karkasz metszetek zsírterületei/ hideg karkasz súly 0,87**
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CT-karkasz zsír % 0,87**
N.S. = nem szignifikáns; ** = P≤ 0,01
A 25. táblázat alsó soraiban szereplő három indexben, a hideg

karkasz súly szerepel a hányadosként. Élő állapotban használható
becslőegyenlet felállítására tehát nem alkalmas, viszont jól tájékoztat a
zsírbeépülés valós helyzetéről, az index alkalmasságáról [„karkasz
metszetek zsírterületei / hideg karkasz súly”, r=0,87, P≤ 0,01].

A CT-karkasz zsír % és a 12. borda felett mért faggyú vastagság
értékei között szintén kedvező kapcsolatot (r=0,87, P≤ 0,01) találtam,
melyet a 27. ábra szemléltet.

27. ábra. A CT-karkasz zsír % és a 12. borda felett mért faggyú
vastagság értékei közötti kapcsolat

Az ausztrál EUROP faggyúvastagsági fokozat, mint függő
változó becslésére Stepwise szelekciós módszerével ismételten becslő
egyenlet felállítását kíséreltem meg. Eredményül az

Yf1 = 0,006948 x1 – 0,124 x2 + 4,509
becslő egyenletet nyertem, ahol

Yf1 = ausztrál EUROP faggyúvastagság,

faggyú vastagság 12. borda felett, mm
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  x1 = CT-karkasz zsírterülete (cm2),
  x2 = élősúly (kg).

A becslés pontosságával kedvező, R2=0,833 szintet sikerült elérni.
Az Yf1 becslőegyenlet felállításának értelmét az egyetlen ponton

mért faggyúvastagságban rejlő hibaforrás lehetőségével, továbbá az
egyenletbe vont, független változók hordozta többlet információ
beépítésének szándékával kívánom magyarázni.

Az Yf1 becslő egyenlet további javulásának reményében most
valamennyi, a faggyúzottság mértékével összefüggésbe hozható
független változó egyenletbe vonását lehetővé tettem. A próbálkozás
eredményeként az

Yf2 = 0,00681 x1 – 0,111 X2 – 0,155 x3 – 29,931 x4+ 21,21
becslő egyenletet kaptam, ahol

Yf2 = ausztrál EUROP faggyúvastagság,
  x1= CT-karkasz zsírterülete (cm2),
  x2= törzshosszúság (cm),
  x3= lapocka metszet vízjellegű anyagai (cm2),
  x4= törzshosszúság (cm) / lapocka metszet területe (cm2).

A becslés pontossága javult az előző, Yf1 becslő egyenlethez
viszonyítva, bár ez utóbbi esetben két független változó helyett négy
változót vontam be egyenletbe. A determinációs koefficiens értéke bár
csekély mértékben, de R2=0,833-ról R2=0,867 szintre javult (28. ábra).

számított érték
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28. ábra. A 12. borda felett mért faggyúvastagság és az Yf1 és Yf2
becslő egyenlettel számított értékek közötti összefüggés

Úgy gondolom, hogy a bevont független változók okán ez utóbbi
becslő egyenlet magyarázatra szorul. Az x1-es változó, mint a teljes test
és a testüreg különbségével előállított karkasz metszeteinek összesített
zsírterülete egyenletbe vonása szakmailag indokolt. A törzshosszúság(x2)
növekedése a vizsgálati egyedek korcsoportjában a faggyúzottság
csökkenésével járt, így került sor egyenletbe vonására. A harmadik
független változó, nevezetesen a lapocka metszet vízdenzitású anyagai
(x3) a zsír denzitású tartománnyal határosak, egyben a majdani
zsírbeépülés kötőszövetes állományát is jelentik. Az x4 változóként
egyenletbe vont törzshosszúság / lapockametszet területe az 1 cm
törzshosszúságra jutó terület növekedésével a karkasz fokozódó
faggyúzottságát jelzi. Tehát az index számértékének csökkenése
(növekvő lapocka terület) együtt jár a zsírszövet beépülésének emelkedő
mértékével. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a rövidebb törzshosszúsággal
és nagyobb övmérettel rendelkező egyedek faggyúbeépítése intenzívebb,
mint fordított esetben.

A faggyúvastagság becslésére, az Yf1 és az Yf2 becslő egyenlettel
számított értékek, valamint a 12. borda felett mért faggyúvastagság
közötti összefüggést a 28. ábra szemlélteti.

KIRTON és mtsai (1985) állításának vizsgálatára, miszerint a GR-
érték 1 mm-es csökkenése a faggyúszázalék 1%-os csökkenését jelzi,
klaszter-analízist végeztem. A 12. borda felett mért faggyú vastagságon
(GR-érték) kívül olyan három (3), szakmailag indokolt háttérváltozót
vontam be az elemzésbe, amelyek szintén alkalmasak lehetnek a
faggyúzottság osztályainak meghatározására. A negyedik iteráció
eredményeként a 26. táblázatban látható osztályokat kaptam. A
mesterségesen létrehozott osztályok értékei az ausztrál EUROP skála
értékeivel összhangban, többségükben lineáris emelkedést mutatnak.
Vizsgálataim szerint a GR-értékek növekedése a faggyú 1-1,5 %-os
emelkedését vonta maga után, összhangban KIRTON és mtsai (1985)
állításával.

26. táblázat. Faggyúzottsági klaszterek kialakítása 4 háttérváltozóval
háttérváltozók* klaszterek, faggyúzottság
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11 22 33 44 55 66 77 88 99
AS 3,6 5,6 7,4 9,5 10,4 12,1 15,3 15,3 18,3
AZ 9,21 11,21 15,17 18,22 20,76 24,47 27,16 27,57 32,29
AK 407,19 574,05 880,65 1105,63 1399,8 1732,46 1998,89 2239,4 2549,63
I. 23 23 26 27 30 32 33 37 33

*a rövidítések értelmezése a 12. táblázatban!

Az Yf2 becslő egyenlet alkalmasságának megállapítására
genotípus hatást vizsgáltam variancia-analízissel, majd a csoportok
közötti különbséget LSD teszt segítségével számoltam (29. ábra).

Eredményeim a korábbi, a CT-karkasz zsír %-kal számítottakhoz hasonló
tendenciát igazoltak (lásd; 26. ábra).

29. ábra. Az Yf2 becslő egyenlet számított értékeinek alakulása
genotípusonként. Az eltérő betűk a genotípusok átlaga közötti szignifikáns
különbséget (P≤ 0,05) jelölik

4.2.4. 3D diagramok a faggyúzottsági osztályok jellemzésére
Az ausztrál EUROP faggyúzottsági fokozatok alosztályonkénti

alakulásának bemutatására, ROMVÁRI és mtsai (1993) módszerével, a
SYSTAT 5.0-ás szoftver felhasználásával, 3D hisztogramokat és
körvonal-diagramokat készítettem. A HUv1-40 terjedelmű skálából, a

121262928N =

fajta, genotípus

brit t. x suffolk
brit t. x ile de Fr.

brit tejelõ
merinó

ile de France

Yf
2 

sz
ám

íto
tt 

fa
gg

yú
va

st
ag

sá
g,

 m
m

20

10

0

   a  a     b    c dbc



Eredmények és értékelésük

- 84 -

zsírdenzitású tartomány (HUv1-18) kiemelésével, a körvonal-
diagramoknál annak további szűkítésével (HUv7-18), a faggyúzottság
alosztályonkénti változásainak jobb követhetősége érdekében, csak a
zsírszövet-tartomány pixelgyakoriságait ábrázoló 3D-diagramokat
mutatom be. A térháló-diagramok „X” tengelyén a felvételek sorszáma,
az „Y” tengelyén a zsír denzitású HU tartomány skálája és a „Z”
tengelyen a denzitás-értékek gyakorisága látható.

Adott faggyúzottsági kategória 3D hisztogramjával együtt
szemléltetem ugyanazon alosztály körvonal-diagramját is. A diagram
belső körvonalaitól kifelé tartó körvonalak által alkotott sávok az aktuális
denzitás-tartomány pixelgyakoriságának lineárisan csökkenő (500 → 400
→ 300 → 200 → 100) szintjét jelölik (3. mellélet).

A 30-37. ábrák mindegyikéről leolvasható, hogy a faggyúzottság
a karkaszon, a legcsekélyebb zsírréteg megjelenésétől (1o alosztálytól)
elsősorban a vállakat sújtja és ez a különbség mindvégig, markánsan
megmarad a far testtájékával szemben. A vállaktól a far irányába
haladva, a gerinc tulajdonképpeni faggyúsodása a 2o alosztálytól
kezdődően szembetűnő, majd folyamatosan növekszik. A faggyú
felrakódás, miután elérte csúcsát a gerinc vonalán, az ágyék irányába
hirtelen csökken, majd mértéke, a far tájékán ismét jelentősen emelkedik.
A 3D térháló- és a körvonal-diagramok ábrázolási módszerével
testtájanként is követhetjük – nem csupán számokkal – a zsírbeépülés
mértékét. A körvonal-diagramokon láthatóvá, számlálhatóvá válnak a
különböző egyedek közötti eltérések, mind azok becsülhető
mennyiségükben, mind anatómiai elhelyezkedésükben.

A faggyúzottsági alosztályok (1o, 1+, 2-, 2o, 2+, 3-, 3o, 3+)
összevonásával főosztályokat (1-es, 2-es, 3-as) képeztünk (38., 39., 40.
ábra), majd azok pixelgyakorisági értékeit egymásból kivonva - a
testalakulás vizsgálatához hasonlóan - a különbségüket 3D
diagramokban ábrázoltam (41., 42. ábra). Az ábrákon a főosztályok
közötti eltérések még határozottabban láthatók, mint ahogy azt az
alosztályoknál tapasztalható. A három főosztály képpont-gyakoriságai
különbségéből készített diagramok elsősorban a vállöv tájékán képződő
faggyú mennyiségében lévő eltéréseket mutatták ki. A 2-es és az 1-es
főosztályokat vizsgálva, a gerinc tájékán még nem láthatunk jelentős
különbséget a két kategória között. Nem mondhatjuk el ugyanezt a 3-as
és a 2-es főosztályok közötti eltérésekre, ahol a 3-as faggyúzottsági
fokozat jellemzőiből adódóan nagyobb különbséget találtam ez utóbbi
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főosztály rovására. A vállövi zsír továbbra is nagyobb arányban van jelen
a két szomszédos osztály különbségében a fartájéki zsírhoz viszonyítva.
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30. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 1o alosztályában

31. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 1+ alosztályában
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32. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 2- alosztályában

33. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 2o alosztályában

34. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 2+ alosztályában
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35. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 3- alosztályában
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36. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 3o alosztályában

37. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 3+ alosztályában
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38. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 1-es főosztályában

39. ábra. Zsírdenzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 2-es főosztályában
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40. ábra. Zsír denzitású tartomány alakulása az S/EUROP
faggyúzottság 3-as főosztályában

41. ábra. Az S/EUROP faggyúzottság 2-es és 1-es főosztályai közötti
különbség 3D diagramjai
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42. ábra. Az S/EUROP faggyúzottság 3-as és 2-es főosztályai közötti
különbség 3D diagramjai

A bemutatott diagramok egymástól minden esetben jól
elkülöníthetőek, igazolva, hogy a CT-felvételekből nyert információk in
vivo lehetőséget nyújtanak az egyedek rangsorolására a faggyúzottság
tulajdonságban is. Az ausztrál EUROP felületi-faggyúvastagság
kategóriák szerinti osztályozás, az európai S/EUROP nagysúlyú vágott
test minősítéssel szemben biztos alapot adott a vizsgálati egyedek e
tulajdonságban történő minősítésére.

4.2.4.1. Körvonal-diagramok vizsgálata
A faggyúzottsági osztályok körvonal-diagramjait a testalakulási

osztályoknál alkalmazott módszerhez hasonlóan, további képelemzésnek
vetettem alá. A Photoshop 6.0 program segítségével ezeknél a
diagramoknál is megszámláltam a különböző pixelgyakorisági
tartománnyal rendelkező területek (3. melléklet) képpont-értékeit (27.
táblázat). A körvonal-diagramok így nem csupán az izomfejlettség
osztályonkénti ábrázolására váltak alkalmassá, hanem a különböző
pixelgyakorisági tartományok területéhez tartozó képpontok
megszámlálásával azok objektív módon is elemezhetővé váltak.

Az I-V.-ig terjedő fokozatban, lineárisan emelkedő
pixelgyakorisággal rendelkező tartományok faggyúzottsági osztályonként
történő elemzésekor jól követhető tendenciát találtam az egyes osztályok
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és tartományok között (43. ábra). Az I.-es, azaz a legalacsonyabb
pixelgyakoriságú tartomány (100) értékei a faggyúzottság fokozódásával
abszolút értelemben ugyan növekednek, viszont százalékos arányukban
csökkennek. A II.(200), a III. (300) és a IV. (400), azaz a kétszeres,
háromsoros és a négyszeres pixelgyakoriságú területek értékei mind
abszolút, mind relatív értelemben növekvő tendenciát mutatnak, a
növekvő mértékű faggyúzottsággal párhuzamosan. Az ötszörös
pixelgyakoriságú (500) értékek csak az „3o” faggyúzottsági osztálytól
kezdődően jelennek meg nagyon csekély mértékben (43. ábra).

27. táblázat. Faggyúzottsági alosztályok pixelértékei a
körvonaldiagramok képelemzése alapján

pixelgyakorisági tartományokfaggyúzottsági
osztályok I.

(100) % II.
(200) % III.

(300) % IV.
(400) % V.

(500) % összes
pixel

1o 2 136 100,0 2 136
1+ 12 291 99,1 115 0,9 12 406
2- 24 120 89,4 2 845 10,6 26 965
2o 35 443 78,8 8 655 19,3 856 1,9 44 954
2+ 39 210 62,4 19 196 30,6 4 383 7,0 62 789
3- 35 361 51,7 24 609 36,0 8 003 11,7 378 0,6 68 351
3o 16 441 27,5 28 221 47,1 9 480 15,8 5 722 9,6 37 0,06 59 864
3+ 12 416 19,4 30 815 48,0 13 287 20,7 7 637 11,9 1 257 1,96 64 155

43. ábra. Ausztrál EUROP faggyúzottsági osztályok különböző
pixelgyakoriságú tartományainak megoszlása
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4.3. Összefüggések a CT-felvételek adatai és a vágási tulajdonságok
között

Az élő állatokról nyert információkkal szemben, a vágott testről
szerzett ismeretek már csak a végtermék kereskedelmi osztályozásánál, a
vágóérték utólagos meghatározásánál, a tenyésztés területén, pedig az
ivadékvizsgálat, továbbá a fajtaminősítés során játszhat szerepet.

A vizsgálat e szakaszában arra kerestem választ, hogy melyek
azok a vágott állapotban mért paraméterek, képzett indexek, amelyek
alátámasztják az S/EUROP minősítés becsült értékei és a CT-
felvételekből nyert információk között létező összefüggéseket. E célból
57, 120 napos életkor körüli, nagysúlyú bárány kategóriába (32 kg ±4 kg)
tartozó állatot vágtunk le a CT vizsgálatok napján. A darabolást,
csontozást másnap végeztük el. A CT-felvételek, valamint a próbavágás
alapján rögzített és azokból számított adatok alapstatisztikai eredményeit
a 28-31. táblázatok mutatják.

4.3.1. Vágási paraméterek és a 3 CT-felvételen mért adatok
összefüggés-vizsgálata
Vágott állapotban azokat a vágott testen mérhető tulajdonságokat,

azokból képzett indexeket kerestem, amelyek az S/EUROP minősítéssel
becsült értékekkel a legszorosabb összefüggést mutatják.

A CT-felvételeken és a próbavágás során mért adatok között
számított összefüggéseket a 4. melléklet mutatja (n=57).

4.3.1.1. A 3 CT-felvétel adatai és a vágás során mért paraméterek
kapcsolata

Az első szakaszban, az S/EUROP minősítési rendszerben
meghatározó szereppel bíró 3 anatómiai egység (lapocka, m.LD., comb)
CT-metszetei, a belőlük számított értékek, valamint a vágási, darabolási
és csontozási paraméterek közötti kapcsolatokat vizsgáltam.

Az összefüggés vizsgálatok során megmutatkozott, hogy a
testsúlynak (I.), mint élő állapotban mérhető paraméternek, domináns
szerepe van bármely más vágási tulajdonsággal szemben. BOCCARD
(1973a) a vágott test alakjának értékelésekor, annak súlyán kívül
vizsgálta a törzs hosszúságát, szélességét és a körvonalait is. A méretbeli
tulajdonságok egyik fontos elemeként a testsúlyt, egy, a testalakulást
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kifejező értékben szintetizálta. A testsúly, következésképpen a karkasz
jelentőségét, vizsgálati eredményeim is alátámasztották.
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28. táblázat. CT-felvételek alapján rögzített és számított
adatok alapstatisztikai eredményei I. (n=57, darabolt, csontozott
csoport)*

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
Lapocka, hosszú hátizom (m.LD.) és a comb metszési felületei (cm2)

A 288 31,0 236 361 10,8
B 67,5 19,7 28,3 112 29,1
C 41,2 5,94 31,0 57,9 14,4
D 155 23,3 114 209 15,0
E 24,5 5,03 13,5 36,0 20,6
F 48,7 6,5 29,6 64,9 13,3
G 5,23 2,39 0,79 9,74 45,8
H 4,59 1,16 2,06 8,99 25,3
I 33,5 4,77 18,7 42,4 14,2
J 5,40 0,93 3,81 7,34 17,2
K 239 28,0 181 341 11,7
L 44,7 11,5 21,8 71,6 25,6
M 27,4 6,19 18,8 53,3 22,6
N 139 19,2 95,7 191 13,8
O 27,8 3,79 19,2 36,2 13,6
P 576 61,9 452 768 10,8

A 3 CT felvétel alapján képzett indexek
Q 0,49 0,05 0,42 0,64 9,97
R 0,11 0,01 0,10 0,12 4,71
S 0,66 0,06 0,55 0,84 9,02
T 0,13 0,01 0,12 0,15 6,33
U 0,06 0,00 0,05 0,06 4,47
V 0,29 0,02 0,23 0,33 6,44
W 0,35 0,02 0,31 0,41 5,74
X 4,41 0,41 3,55 5,47 9,26
Y 3,66 0,39 2,84 5,17 10,8
Z 117 31,7 51,5 179 27,0

AA 0,29 0,09 0,18 0,54 29,6
AB 12,5 8,99 5,23 55,2 72,1

Testméretek (cm)
BL 18,7 1,39 15,4 22,1 7,43
BM 22,6 1,39 19,8 27,2 6,12
BN 65,3 2,12 60,0 69,0 3,25

* A rövidítések értelmezését a 11. táblázat tartalmazza.
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29. táblázat. CT-felvételek alapján rögzített és számított adatok
alapstatisztikai eredményei, II. (n=57, darabolt, csontozott csoport)*

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
Spirál CT-felvételek metszési felületei, pixelek (cm2, mm, db)

AC 3542 694 2236 5652 19,6
AD 6272 829 4526 7759 13,2
AE 1831 247 1339 2345 13,5
AF 684 86,0 532 1017 12,6
AG 1975 348 1441 3287 17,6
AH 1880 285 1310 2434 15,2
AI 813 133 534 1167 16,4
AJ 1,70 0,75 0,57 4,32 44,1
AK 1566 463 627 2550 29,6
AL 4392 627 2768 5605 14,3
AM 1019 160 769 1447 15,7
AN 682 86,0 530 1016 12,6
AO 45318 14426 18002 83280 31,8
AP 28572 5105 18404 40769 17,9
AQ 130197 19916 94028 169119 15,3
AR 204087 31950 135080 272337 15,7
AS 11,4 3,42 4,40 18,30 30,1
AT 12329 1316 9707 15686 10,7
AU 4670 494 3609 5739 10,6
AV 7659 997 5062 9966 13,0

Spirál CT-felvételek adataiból számított értékek
AW 3,10 1,16 1,59 6,67 37,3
AZ 22,3 5,27 11,2 33,2 23,7
BA 0,36 0,12 0,15 0,63 31,9
BB 67,1 8,50 46,1 84,9 12,7
BC 117 13,1 84,4 151 11,2
BD 91,1 10,9 62,2 118 11,9
BE 189 16,9 159 238 8,97
BF 111 18,3 76,4 157 16,5
BG 239 38,2 179 347 16,0
BH 62,2 10,2 42,5 91,3 16,4
BI 134 23,0 94,1 202 17,2
BJ 48,8 12,9 22,4 78,5 26,4
BK 105 26,2 50,5 176 25,0

* A rövidítések értelmezését a 12. táblázat tartalmazza.
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30. táblázat. A próbavágás során felvett adatok alapstatisztikai
számításának eredményei (n=57, darabolt, csontozott csoport)*

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
I. 31,9 3,72 25,0 42,5 11,7
II. 0,30 0,15 0,08 0,73 50,1
III. 0,11 0,07 0,03 0,36 61,5
IV. 14,9 1,94 9,8 19,0 13,1
V. 7,40 1,47 3,00 10,0 19,9
VI. 5,58 1,05 2,00 8,00 18,8
VII. 14,9 1,95 10,0 19,4 13,1
VIII. 7,34 0,95 5,00 9,20 13,0

Nem pecsenye rész
IX. 0,56 0,11 0,35 0,80 20,6
X. 0,35 0,07 0,19 0,49 21,5
XI. 1,50 0,23 1,03 2,12 15,5
XII. 1,16 0,21 0,74 1,68 17,9
XIII. 1,35 0,19 0,97 1,79 14,3
XIV. 1,06 0,18 0,67 1,47 16,8
XV. 3,41 0,46 2,45 4,39 13,4

Pecsenye rész
XVI. 0,76 0,14 0,46 1,09 19,0
XVII. 0,51 0,11 0,30 0,73 20,8
XVIII. 0,61 0,11 0,37 0,80 18,2
XIX. 0,43 0,09 0,24 0,64 19,9
XX. 2,54 0,32 1,70 3,33 12,7
XXI. 1,91 0,29 1,14 2,59 15,3
XXII. 3,91 0,53 2,53 5,18 13,5
A rövidítések értelmezését a 13. táblázat tartalmazza.

A 32. táblázat adatai szerint a testsúly (I.), az S/EUROP
testalakulással (V.) egy, a közepesnél kissé erősebb, r=0,631 (P≤0,01)
szintű korrelációs kapcsolatot jelez. Ez az összefüggés igazolja, hogy a
bárányok fejlődése során, a testsúly növekedése általában együtt jár a
testformák javulásával. Az élősúly / törzshosszúság (Q) indexnek az
élősúllyal alkotott, r=0,968-as auto-korrelációs kapcsolatán túl, a 3 CT-
felvétel közül, a lapocka metszet összes területe adta a legkedvezőbb (A,
r=0,917 P≤0,01) összefüggést. Ez a megállapítás arra hívja fel a
figyelmet, hogy a vállak ízesülésénél készített metszet ismételhetősége
jobb, mint a combcsont és a medencecsont ízesülésénél készített
felvételé.
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31. táblázat. A próbavágás során felvett adatokból számított értékek
alapstatisztikai eredményei (n=57, darabolt, csontozott csoport)*

Paraméterek Átlag Szórás Min. Max. Cv %
XXIII. 46,5 2,74 39,2 53,1 5,88
XXIV 2,85 0,45 1,75 3,88 15,7
XXV. 53,4 1,57 50,1 57,1 2,95
XXVI. 2,57 0,39 1,63 3,38 15,2
XXVII. 46,6 1,57 42,9 49,9 3,38
XXVIII. 5,42 0,81 3,38 7,26 15,0
XXIX. 0,35 0,01 0,32 0,38 4,14
XXX. 0,08 0,01 0,06 0,11 12,4
XXXI. 0,10 0,01 0,07 0,13 12,1
XXXII. 0,43 0,02 0,39 0,48 3,81
XXXIII. 0,53 0,02 0,49 0,58 4,30
XXXIV. 1,15 0,07 1,00 1,33 6,38
XXXV. 0,47 0,02 0,42 0,54 5,23
XXXVI. 0,11 0,01 0,09 0,15 11,4
XXXVII. 0,14 0,02 0,10 0,18 11,5
XXXVIII. 0,53 0,02 0,48 0,57 3,62
XXXIX. 1,11 0,08 0,94 1,31 7,62
XL. 0,20 0,10 0,05 0,49 50,2
XLI. 0,01 0,01 0,00 0,05 60,6
XLII. 0,22 0,11 0,06 0,54 49,7
XLIII. 0,03 0,01 0,01 0,07 50,8
XLIV. 0,02 0,01 0,01 0,07 61,5
XLV. 0,05 0,02 0,01 0,13 51,0
* A rövidítések értelmezését a 14. táblázat tartalmazza.

BARTON és KIRTON (1958); FIELD és mtsai (1963)
megállapításával szemben a karkasz súlya és az izomzat mennyisége
közötti korrelációs kapcsolatot, a CT-vel mért lapocka-, a m.LD- és a
comb-metszetek izomdenzitású területi értékei (r=0,665; 0,721; 0,698)
alapján közepesen megbízhatónak ítélhető (4. melléklet). Vizsgálataim
során, SEHESTED (1984) eredményeihez hasonló vagy erősebb
összefüggéseket mértem a vágott testet lefedő CT-felvételek összes
területe (AV) és a vágott test (hideg) tömege (VII.) között. Ez utóbbira az
r=0,57 helyett r=0,773, az izomra r=0,56 helyett r=0,552 és végül a
zsírra r=0,73 helyett r=0,602 értékeket számítottam.

BACA és BOGART (1959) állítását, miszerint összefüggést találtak
a testalakulási osztály és a faggyúzottság foka között, vizsgálataim
csupán egy r=0,388 (P≤0,01) kapcsolattal támasztották alá (4. melléklet).
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A 3 CT-felvétel összesített területe (P) szorosabb összefüggést mutatott a
testsúllyal, mint azok külön-külön (r=0,927, P≤0,01). A képzett indexek
közül, a testsúlynak a lapocka metszet területével számított kapcsolata
(r=0,917) alapján a „lapocka terület / törzshosszúság” (X) indexszel
találtam a legerősebb összefüggést (r=0,847, P≤0,01) (32. táblázat).

32. táblázat. A 3 CT-felvétel paraméterei és a vágási paraméterek
közötti fontosabb összefüggések

CT-paraméterek (3 CT metszet)

Vágási paraméterek

(n=57)
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S/EUROP testalakulás 0,627 0,528 0,629 0,653 0,623 0,601 0,578 0,590
S/EUROP faggyúzottság 0,537
testsúly 0,631 0,917 0,776 0,858 0,927 0,968 0,847 0,746 0,647 0,424
hasűri faggyú 0,601
bal-fél vesefaggyú 0,586
meleg karkasz 0,654 0,940 0,824 0,830 0,932 0,832 0,852 0,699 0,631 0,533

A 32. táblázatban felsorolt indexek számértékeinek a növekedése
az egy (1) cm törzshosszúságra jutó testsúly (kg), avagy a fent említett
CT-metszetek cm2-einek ugyanarra (1 cm törzshosszúságra) jutó
emelkedését, az egyre zömökebb test kialakulását jelzi. A testsúllyal
kapcsolatos megfigyeléseimet alátámasztják SUCK (1957), HUNDT
(1959), BOCCARD és mtsai (1964), THWAITES és mtsai (1964), BOCCARD
és mtsai (1964) és HOPKINS (1996) vizsgálati eredményei is.

A hasűri és vesefaggyú (II., III.) vágási paraméterek, valamint az
S/EUROP faggyúzottság között nem találtam érdemi kapcsolatot
(rhasűri=0,294, rvese=0,266, P≤0,05) (4. melléklet).

Azonos vágási paraméterek a 3 CT-metszet Σ zsírterületével (Z)
közepes erősségű összefüggést mutatattak (rhasűri=0,601, rvese=0,586,
P≤0,01). A lapocka, a m.LD. és a comb CT-metszetek közül, ez
utóbbival (L) alkottak erősebb kapcsolatot (rhasűri=0,713; rvese=0,640,
P≤0,01) (4. melléklet). HANKINS és mtsai (1951), FIELD és mtsai (1963)
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kutatási eredményeivel egyezően, a törzs hosszúságával és a m.LD-
metszet területével kapcsolatos összefüggések alkalmatlannak
bizonyultak a vágott test faggyúzottsági fokának becslésére.

A meleg karkasz (IV.) és a CT-paraméterek közötti
összefüggéseket vizsgálva, a testsúlynál (I.) erősebb vagy hasonló
korrelációs értékeket számoltam.

Az S/EUROP faggyúzottság (VI.), a „3 CT-metszet összes
zsírterülete” (r=0,537, P≤0.01), a „testsúly / összes zsír terület” (r=-
0,544, P≤0.01), valamint a „m.LD. Σ terület / m.LD. zsír” (r=-0,605,
P≤0.01) indexek kivételével egyik CT-paraméterrel (I-IV.,VII., VIII.) sem
mutatott értékelhető erősségű kapcsolatot.

4.3.1.2. A 3 CT-felvétel és a II. osztályú pecsenye rész kapcsolata
A nem pecsenye részhez tartozó egységek (IX.-XIV.) közül a

lapocka súlya (XIII.), valamint a lapocka hús (XIV) mutatták a legerősebb
korrelációs kapcsolatokat a vizsgált CT-paraméterekkel (33. táblázat).

33. táblázat. A 3 CT-felvétel paraméterei és a nem pecsenye részek
közötti fontosabb összefüggések

CT paraméterek (3 CT-metszet)

Vágási paraméterek

nem pecsenye rész
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nyak 0,554 0,448 0,371 0,528 0,524
nyak hús 0,533 0,444 0,377 0,515 0,472
oldalas 0,480 0,627 0,549 0,485 0,614 0,580
oldalas hús 0,451 0,638 0,560 0,475 0,624 0,586
lapocka 0,589 0,657 0,631 0,565 0,665 0,623
lapocka hús 0,601 0,639 0,610 0,531 0,642 0,592
nem pecsenye rész 0,546 0,740 0,662 0,582 0,730 0,694
nem pecsenye hús 0,561 0,733 0,661 0,567 0,724 0,672
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Megítélésem szerint a lapocka, mint vágási paraméter illetve
annak CT-metszeti területe, a II. osztályú pecsenye mennyiségének
alakulásában döntő szereppel bír.

A nem pecsenyerésznek, azaz a II. osztályú pecsenyének (XV.)
az S/EUROP testalakulással (V.) számított r-értéke (r=0,546, P≤0,01)
alacsonyabbnak bizonyult, mint akár a lapocka (XIII.; r=0,589, P≤0,01)
vagy a lapocka hús súlya (XIV.; r=0,601, P≤0,01). Megítélésem szerint,
az S/EUROP testalakulás kapcsán, a lapocka ismerete több információt
hordoz, mint az azonos kategóriába tartozó egységek összesen (IX.-XIV.).

Az S/EUROP faggyúzottság (VI.) és a nem pecsenyerész bontott
egységei (IX.-XV.) között nem találtam érdemleges összefüggést (4.
melléklet). A nem pecsenyehúsnak (XXVI.) a vizsgált CT-metszetekkel
(A, D, F, I, K, N) alkotott összefüggései általában hasonló korrelációs
értékkel voltak jellemezhetők, mint a nem pecsenye rész egysége (XV.).

4.3.1.3. A 3 CT-felvétel adatai és a pecsenyerész kapcsolata
A pecsenyét alkotó, I. osztályú húsféleségek (XVI.-XXII., XIV.),

valamint a 3 CT-metszet (lapocka, a m.LD. és a comb) közötti
jelentősebb összefüggéseket a 34. táblázat szemlélteti.

Általában megfigyelhető, hogy a 3 CT-metszet összes területe
erősebb kapcsolatot jelez a pecsenye bontott egységeivel és azok
egészével, mint a fent tárgyalt nem pecsenye részeivel, illetve annak
egészével.

Az S/EUROP testalakulás (V.) és a pecsenye részei közötti
összefüggést vizsgálva megállapítható a comb (XX.) és a comb hús (XXI.)
erőteljesebb kapcsolata a testalakulással (V.; r=0,621, 0,611; P≤0,01).
Mivel az S/EUROP minősítési rendszerben a combok fejlettségének
szerepe kihangsúlyozott, így ezt az r-értéket pozitív eredménynek
tekinthető.

Megállapításom helytállóságát COLEMAN (1951), CLARKE és
McMEEKAN (1952), HARING és SCHOMBURG (1957), BOCCARD és mtsai
(1958), BOCCARD és mtsai (1961), BOCCARD és RADOMSKA (1963)
kísérleti eredményei is megerősítik, amely szerint a bárány vágott testnél,
a testalakulás bírálata lényegében a combokra terjedt ki. BOTKIN és mtsai
(1959), KNIGHT és mtsai (1959), AMENT és mtsai (1962), FIELD és mtsai
(1963), vizsgálati eredményeimmel (r=0,599 P≤0,01) egyezően, szintén
közepesen erős kapcsolatokat tártak fel a m.LD-metszet területe és a
vágott test teljes izomzata (színhús) között.
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A CT-felvételek adataiból számított értékek (Q-AB) közül, ez
esetben is a lapockával képzett index (X, lapockaterület / törzshossz.)
mutatta a legkedvezőbb kapcsolatot a pecsenyével (r=0,545-0,731;
P≤0,01). A combterület / törzshosszúság (Y) indexszel már kissé
szerényebb kapcsolatot sikerült csupán kimutatni (r=0,463-0,664,
P≤0,01). A fenti indexek képzésére SUCK (1957), HUNDT (1959),
BOCCARD és mtsai (1964) eredményei inspiráltak. Nevezetesen az a
megállapításuk, hogy állandó karkasz súly esetén, egy vágott test egyes
méretei (váll-, combszélesség) szoros kapcsolatban vannak más
testméretekkel (törzshosszúság). Következésképpen egyetlen testméret is
elegendő tájékoztatást nyújt a várható testalakulásra.

34. táblázat. A 3 CT-felvétel paraméterei és a pecsenye részek közötti
fontosabb összefüggések

CT paraméterek (3 CT metszet)

Vágási paraméterek

pecsenye rész

(n = 57)
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hosszúkaraj 0,349 0,668 0,547 0,566 0,647 0,586 0,598 0,463
hosszúkaraj hús 0,385 0,712 0,612 0,642 0,710 0,650 0,675 0,569
rövidkaraj 0,390 0,579 0,415 0,577 0,593 0,510 0,545 0,518
rövidkaraj hús 0,469 0,607 0,452 0,583 0,614 0,489 0,560 0,511
comb 0,621 0,744 0,587 0,721 0,759 0,688 0,689 0,634
comb hús 0,611 0,764 0,565 0,747 0,779 0,711 0,713 0,663
pecsenye rész 0,557 0,760 0,596 0,717 0,766 0,689 0,700 0,624
pecsenyehús 0,579 0,782 0,599 0,750 0,792 0,710 0,731 0,664
színhús 0,588 0,783 0,599 0,731 0,784 0,714 0,727 0,640

Összességében, a pecsenye húsok súlya (XXIV.) és a vizsgált CT-
paraméterek között erősebb összefüggést találtam, mint a pecsenye
egységeivel, külön-külön. A bontott egységeken belül, a comb (XX.) és a
comb hús súlyának (XXI.) r-értékei viszont mindenesetben megelőzték
társaikét. Ez a kapcsolat is igazolja a combnak az S/EUROP testalakulás
megítélésében betöltött jelentős szerepét.
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4.3.1.4. A 3 CT-felvétel adatai és további vágási paraméterek
kapcsolata

A faggyúzottságot kifejezni hivatott indexek (Z, AA, AB) közül,
a „lapocka + m.LD.+ comb Σ zsír területe” (Z) számított érték adott
említésre még méltó eredményt (r=0,584-0,434, P≤0,01) (4. melléklet).

A vágási % (XXIII.), a pecsenye % (XXV.) és a nem pecsenye
% (XXVII.), mint a vágóértéket képviselő vágási paramétereket nem
sikerült szorosabb kapcsolatba hozni a 3 CT-metszet területi értékeivel,
illetve belőlük képzett indexek (A-AB) egyikével sem (4. melléklet). Ezzel
szemben, vizsgálataim igazolták HANKINS és ELLIS (1939); HANKINS és
mtsai (1951); HARING és mtsai (1954); KIRTON és BARTON (1962)
állítását, amely szerint egy állat vágási kihozatala részben a faggyú
százalékának nagyságához kapcsolódik. A szerzők, csupán egy
tendenciát tudtak megállapítani a két tulajdonság között (r=0,34).
Vizsgálati eredményeim szintén hasonló korrelációt jeleztek a vágási %
(XXIII.) és a CT-metszetek zsírterületei között (B; r=0,355; G; r=0,406;
Z; r=0,372; P≤0,01).

Be kell számolnom arról az észrevételről is, hogy az S/EUROP
testalakulással (V.), a pecsenye hús, illetve a nem pecsenye hús vágási
paraméterek, külön-külön, nem adtak erősebb kapcsolatot (XXIV.;
r=0,579, P≤0,01; XXVI.; r=0,561, P≤0,01), mint az összesített
mennyiségüket kifejező, „jobb fél színhús” vágási paraméter (XXVIII.;
r=0,588, P≤0,01) (4. melléklet).

A színhúson belül, a combhús arányának növekedése, a lapocka-
zsír (B; r=-0,477, P≤0,01), a m.LD-zsír (G; r=-0,407, P≤0,01), a comb-
zsír (L; r=-0,360, P≤0,01) és azok összesített zsír területe (Z; r=-0,456,
P≤0,01) csökkenő tendenciájában nyilvánul meg (4. melléklet).
Ugyanilyen irányú, de erősebb összefüggést tapasztaltak REGUSINÉ és
SÁRDI (1993), akik kimutatták, hogy a színhústermelés szoros, negatív
korrelációban van (r=-0,91) a faggyútermeléssel, vagyis a színhús
arányának növekedésével a faggyú mennyisége csökken.

A faggyúzottság fokát kifejezni hivatott vágási paraméterek
indexei (XL.-XLV.) és a velük értelemszerűen kapcsolatba hozható 3 CT
metszet paraméterei, indexei (B, D, G, I, L, N, Z, AA, AB) több
alkalommal eredményeztek kedvező korrelációs értékeket (4. melléklet).

A hasűri és a vesefaggyú vágási paraméterekkel képzett indexek
(XL.-XLV.), sem a S/EUROP minősítés testalakulási (V.), sem pedig a
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faggyúzottsági (VI.) becsült értékeivel nem adtak értékelhető
összefüggést (4. melléklet). A 3 testtáj CT-metszete közül a comb
zsírterületét sikerült szorosabb kapcsolatba hozni a fent nevezett vágási
paraméterekkel (L; r=0,666-0,574, P≤0,01).

Kedvező eredményekről számolhatok be a hasűri faggyú, a
vesefaggyú vágási paraméterekből képzett indexek (XL-XLV.), valamint a
spirál-CT paraméterek (AC-AM) között, amely jelzi a karkasz CT-vel
mért zsírterületi értékei és a vágáskor mért faggyú mennyiségek
kapcsolatát (AK; r=0,521-0,443, P≤0,01).

4.3.2. Vágási paraméterek és a spirál-CT felvételek összefüggés-
vizsgálata
A pontosabb információk szerzésének reményében, a vágási

paramétereknek és indexeiknek (I.-XLV.) a 3 CT-felvétellel létező
kapcsolatai vizsgálata után a spirál-CT felvételekkel (AC-BN) létező
összefüggéseit elemeztem.

A spirál-CT felvételekből számított és a próbavágás során mért,
illetve képzett indexek között vizsgált összefüggések egészét a 4.
melléklet, a jelentősebb kapcsolatokat a 35. táblázat mutatja.

4.3.2.1. A spirál-CT felvételek adatai és a vágás során mért
paraméterek kapcsolata

A vágott test nyeréséig felvett adatok (I.-VIII.) közül elsőként az
S/EUROP testalakulást (V.) és a testsúly (I.) vágási paramétereket
vizsgálva, közepes erősségű kapcsolatot (r=0,631, P≤0,01) találtam a két
változó között. A meleg karkasz súlyával (IV.) az előbbinél kissé
magasabb korrelációt (r=0,654, P≤0,01) kaptam, amely a torzító
hatásokat már nem tartalmazó vágott testtel magyarázható. A vizsgálat e
szakaszában mért vágási paraméterek (I.-VIII.) közül ez a korreláció
bizonyult a legerősebbnek az S/EUROP testalakulással összefüggésben.
Ettől kissé szorosabb r-értéket találtam a CT-felvételeken mért
lapockaszélesség (BL; r=0,667, P≤0,01), valamint az S/EUROP
testalakulás között.

Az S/EUROP faggyúzottság és a fenti vágási paraméterek (I.-
VIII.) kapcsolata gyengébbnek mutatkozott (r=0,263-336, P≤0,05) (4.
melléklet). Kedvezőbb összefüggéseket tártam fel viszont a spirál-CT
paraméterekkel, illetve az indexeikkel. Közülük a CT-karkasz zsír
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pixelgyakoriság (r=0,595, P≤0,01) és a CTIF index (r=0,621, P≤0,01)
érdemelnek említést.

35. táblázat. A spirál-CT felvételek és a vágási paraméterek közötti
korrelációs kapcsolatok, I.

Spirál-CT felvételek
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S/EUROP testalakulás 0,368 0,512 0,591
S/EUROP faggyúzottság 0,553 0,595 0,529 0,339 0,621
testsúly 0,631 0,516 0,788 0,403 0,354 0,900
hasűri faggyú 0,628 0,693 0,679 0,645
bal fél vesefaggyú 0,578 0,649 0,632 0,539
meleg karkasz 0,654 0,638 0,792 0,524 0,515 0,970

Ez utóbbiak, jelzés értékűek az S/EUROP faggyúzottság és a CT-
paraméterek között létező kapcsolatra.

A testsúly (I.) és a spirál-CT paraméterek összefüggéseit
elemezve, a karkasz zsír- és izomterületeivel (AK, AL) létező kapcsolatok
érdemelnek figyelmet (r=0,516, 0,788, P≤0,01). Az izomterülettel
alkotott r=0,788 értéket szakmailag indokolható és elfogadható
eredménynek tekinthető. A legmagasabb korrelációs értékek a „karkasz-
metszetek Σ területe” (r=0,90; P≤0,01), majd a „karkasz izom + zsír
területe / törzshosszúság” (r=0,87; P≤0,01) CT-paraméterek
kapcsolatából születtek.

A hasűri- és a vesefaggyú (II., III.) vágási paraméterek a karkasz
zsírdenzitású területével (AK) közepes erősségű kapcsolatot adtak (AK;
r=0,628, 0,578; P≤0,01). Amint az a 36. táblázatból kiolvasható,
kedvezőbb eredményeket találtam a „karkasz faggyú / karkasz izom”, a
„karkasz zsírterület / élősúly”, továbbá a „karkasz zsírterület / karkasz
súly” indexek esetében. A spirál-CT felvételekkel, in vivo mért és a
karkaszra számított faggyú beépülés fokát tehát alátámasztják a vágás
során regisztrált adatok.
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36. táblázat. A spirál-CT felvételek és a vágási paraméterek közötti
korrelációs kapcsolatok, II.

Spirál-CT felvételek

Vágási paraméterek
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S/EUROP testalakulás 0,602 0,667 0,644 0,358
S/EUROP faggyúzottság 0,523 0,538 0,528
testsúly 0,869 0,827 0,787 0,609
hasűri faggyú 0,748 0,749 0,730
bal fél vesefaggyú 0,669 0,671 0,650
meleg karkasz 0,938 0,359 0,842 0,712 0,671

A meleg karkasz súlya (IV.) vágási paraméter és a „karkasz-
metszetek Σ területe” (AV; r=0,97, P≤0,01), valamint a „karkasz izom +
zsírterülete / törzshosszúság” (BD; r=0,938, P≤0,01) indexek között
számított korrelációs értékek szorosabb összefüggést hoztak, mint a
testsúllyal (I.) számítottak. Ez utóbbi korreláció azt jelzi, hogy a karkaszt
lefedő CT-metszetek területének, illetve az 1 cm törzshosszúságra jutó
teljes vagy az izomterületek + zsírterületek növekedésével „együtt”
lineárisan emelkedik a vágott test súlya is.

E kedvező r-értékek birtokában becslő egyenletet felállításával
próbálkoztam. Eredményül az

Ymk = 0,00188x1+ 0,397
egyenletet kaptam, ahol

Ymk= meleg karkasz súlya (kg),
  x1= CT-karkasz metszetek Σ területe (cm2).
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A determinációs koefficiens értéke R2=0,941 szintet ért el. A Stepwise
módszerrel számított és a mért meleg karkasz súlyok közötti kapcsolatot,
95%-os konfidencia intervallum határral a 44. ábra szemlélteti.

44. ábra. A meleg karkasz mért és számított értékei közötti kapcsolat

4.3.2.2. A spirál-CT felvételek és a nem pecsenye rész kapcsolata
A II. osztályú bontott egységeken belül, az S/EUROP

testalakulással, a lapocka, illetve a lapockahús vágási paraméterek adták
a legmagasabb, bár csak közepes erősségű összefüggést (37. táblázat). A
CT-karkasz izom területével, a nem pecsenye részen belül (IX.-XIV.), a
legnagyobb izomtömeggel rendelkező lapocka (XIII.; r=0,525, P≤0,01),
illetve a lapocka hús (XIV.; r=0,478, P≤0,01) jeleztek szerény, de mégis
a legkedvezőbb kapcsolatot.

A „karkasz-metszetek összes területének” (AV) a nem pecsenye
egészével (XV.) mutatott, közepesnél erősebb, egyben a legszorosabb
kapcsolata (r=0,712, P≤0,01) arról tájékoztat, hogy az előbbi paraméter

karkasz tömege melegen, kg

2018161412108

m
el

eg
 k

ar
ka

sz
, b

ec
sü

lt 
(Y

m
k)

20

18

16

14

12

10

8 Rsq = 0,9410 



Eredmények és értékelésük

- 109 -

területének növekedése a II. osztályú bontott egységek egészének
mennyiségi növekedésével jár együtt. Ugyanez a tendencia látható a
„karkasz Σ területe / törzshosszúság”, valamint a „karkasz izom + zsír
területe / törzshosszúság” indexek esetében is.

37. táblázat. A spirál-CT felvételek és a nem pecsenye rész
kapcsolata
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nyak 0,528 0,516 0,502 0,400 0,277
nyak hús 0,541 0,530 0,512 0,358
oldalas 0,480 0,623 0,597 0,591 0,483 0,462
oldalas hús 0,451 0,625 0,605 0,601 0,457 0,465
lapocka 0,589 0,611 0,580 0,585 0,613 0,616
lapocka hús 0,601 0,575 0,542 0,548 0,596 0,602
nem pecsenye rész 0,546 0,712 0,682 0,678 0,609 0,568
nem pecsenye hús 0,561 0,698 0,670 0,668 0,583 0,571

4.3.2.3. A spirál-CT felvételek adatai és a pecsenye rész kapcsolata
Az I. osztályú húsokat magába foglaló pecsenye rész és egységei

(XVI-XXII., XXIV.) a spirál-CT paraméterekkel (AC-BN) számított
korrelációjukban felülmúlják a nem pecsenye és annak egységeinél (IX-
XV., XXVI.) kapott r-értékeket. A „karkasz izom területe” (AL), a
pecsenye (XXII.;r=0,550; P≤0,01) és a pecsenye hús (XXIV.; r=0,531;
P≤0,01) korrelációs értékeit vizsgálva megállapítható, hogy azok a
részegységek (XIV-XXI.) átlagánál magasabb szintet értek el (4.
melléklet). A bontott egységeken belül, az S/EUROP testalakulás, a
combbal, illetve annak húsával mutatta a legerősebb, de csak közepes
erősségű kapcsolatot (38. táblázat). A „karkasz-metszetek Σ területe”
CT-paraméter, valamint a „karkasz-metszetek Σ területe /
törzshosszúság” és a „karkasz izom- + zsírterülete / törzshosszúság”
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indexek arról tájékoztatják az olvasót, hogy számértékük emelkedésével
növekszik a pecsenye, illetve a pecsenye hús mennyisége is. A színhússal
és a fenti CT-paraméterekkel, valamint indexekkel számított korrelációs
értékek nem tértek el jelentősen a pecsenye és a pecsenyehús vágási
paramétereknél számítottaktól. A CT-vel mért combszélesség és a comb,
valamint a combhús súlya vágási paraméterek között szintén közepes
erősségű összefüggést találtam (38. táblázat).

38. táblázat. A spirál-CT felvételek a vágási paraméterek kapcsolata
CT-paraméterek (spirál-CT)
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hosszúkaraj 0,349 0,698 0,667 0,657 0,457
hosszúkaraj hús 0,385 0,739 0,739 0,730 0,469
rövidkaraj 0,390 0,611 0,609 0,599 0,401
rövidkaraj hús 0,469 0,634 0,623 0,617 0,367
comb 0,621 0,736 0,714 0,706 0,638
comb hús 0,611 0,749 0,730 0,720 0,662
pecsenye rész 0,557 0,770 0,748 0,738 0,600
pecsenye hús 0,579 0,784 0,769 0,759 0,612
színhús, jobb-fél 0,588 0,767 0,746 0,739 0,611

4.3.2.3.1. Pixelgyakorisági értékek és a vágási paraméterek közötti
kapcsolat

A képpont-gyakorisági értékek felhasználásával (4. melléklet)
szintén elvégeztem az összefüggés vizsgálatokat, a karkasz zsír (AO), víz
(AP), izom (AQ) és összesített értékük (AR), valamint a vágási
paraméterek (I.-XLV.) között.

A karkasz zsír-pixelgyakorisági értékei (AO) és az S/EUROP
faggyúzottsági értékei (VI.) között közepes, r=0,59 (P≤0,01)
összefüggést találtam, amely szinte megegyezett a „m.LD. összes területe
/ m.LD. zsír” index negatív korrelációs értékével (r= -0,605, P≤0,01).
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Az S/EUROP minősítés testalakulási értékei (V.) és a spirál-CT
karkasz zsír, izom és víz pixelgyakorisága (AR) közötti korrelációt az
előbbitől gyengébb kapcsolat jellemezte (r=0,350, P≤0,01).

A vágás során mért paraméterek közül (I-VIII.), a testsúllyal (I.) a
zsír, izom és víz denzitású területek összesített pixelgyakorisága (AR)
adta a közepes, de egyben a legkedvezőbb összefüggést (r=0,646,
P≤0,01) (4. melléklet).

A hasűri faggyú (II.) és a vesefaggyú (III.), a spirál-CT karkasz
zsír-pixelgyakorisággal kapcsolatban vizsgált korrelációs értékeit (AO;
rhasűri=0,693, rvese=0,649; P≤0,01) a 3 CT-metszet közül a comb-metszet
zsírterülete meghaladta (rhasűri=0,713, rvese=0,640; P≤0,01). Ez a
kapcsolat azt jelzi, hogy a comb CT zsírterületének (L) ismeretében
közelíthetünk a testüregbe deponált faggyú mennyiségére.

A hasűri és a vesefaggyú, valamint indexeik (XL-XLV.), már
szorosabb kapcsolatot jeleztek a spirál-CT karkasz zsír pixelgyakoriság
paraméterrel (AO; r=0,635-0,540; P≤0,01). Amint várható volt, az 1 kg
színhúsra számított testűri faggyú (XLV.) és a spirál-CT karkasz zsír
pixelgyakoriság (AO) korreláltak egymással a legszorosabban (r=0,635;
P≤0,01).

A vágott test és a spirál-CT karkasz zsír-víz-izom
pixelgyakorisági értékeinek (AR) kapcsolatában a meleg karkasz súlya
(IV.) hozta a legkedvezőbb eredményt (r=0,715; P≤0,01).

A nem pecsenye (XV.) és részei (IX-XIV., XXVI.), valamint az
előbbi bekezdésben említett spirál-CT paraméterek (AO-AR) közötti
összefüggést vizsgálva a leggyengébb láncszemnek a lapocka (XIII.,
XIV.) bizonyult, amelynél szignifikáns kapcsolatot alig, vagy nem
találtunk. Általában elmondható, hogy az izomdenzitású területek pixel-
gyakorisági értékei a leggyengébb r-értékekkel voltak jellemezhetők.
Ugyanez a tendencia volt tapasztalható az I. osztályú húsokat magába
foglaló (XVI-XXII., XXIV.) egységnél is.

A pecsenye rész és annak bontott egységei (XVI-XXII., XXIV.),
valamint a fenti CT-paraméterek (AO-AR) már kedvezőbb összefüggést
mutattak. Jelentős eltéréseket, közöttük nem tudtam kimutatni. A
korrelációs értékek r=0,4-0,5 körül alakultak. A legszorosabb
kapcsolatot a hosszúkaraj hús (XVII.), valamint a spirál-CT karkasz zsír,
izom és víz denzitású szöveti területek összesített pixel-gyakorisági
értékei (AR) jelezték (r=0,657; P≤0,01). Azonos spirál-CT
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paraméterekkel, a színhúsnál (XXVIII.) r=0,501 (P≤0,01) korrelációt
találtam.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
Az értekezés keretében megfogalmazott eredmények lehetővé teszik a

nagysúlyú bárányok in vivo S/EUROP minősítését.
A testösszetétel computer tomográf általi meghatározásával, nagy

pontossággal becsülhető a vágott testet alkotó zsír-, izom- és csontszövet
mennyisége (cm2, képpont-gyakoriság) és azok arányai.

A fenti adatok birtokában regressziós egyenlet felállításával képesek
lehetünk, a meleg karkasz súlyának, a vágott test zsírszázalékának in vivo
becslésére, leendő tenyészállatok e tulajdonság szerinti rangsorolására
(szelekciójára).

A CT-felvételek alapján nyert adatok, az azokból képzett indexek
alkalmasak arra, hogy a vágóértéket jellemző testalakulás és a
faggyúzottság értékeket számszerűsítsük.

Vizsgálati eredményeim azt igazolták, hogy a 40-60 felvétel helyett 3
meghatározott anatómiai ponton készített CT-felvétel alapján is
lehetséges a testalakulás indexként való, számszerű kifejezése. E három
felvételre alapozott paraméterek, illetve az azokból képzett indexek és a
vágási paraméterek között igazolt szoros kapcsolatok alátámasztják a
computer tomográf alkalmasságát a testösszetétel in vivo
meghatározására. A 3 CT-felvételre korlátozott vizsgálati módszer
életkortól és élősúlytól független ismételhetősége, a takarékosabb CT-
vizsgálati módszerek továbbfejlesztése során figyelembe veendő.

A spirál CT-felvételek teljes sorozatának segítségével nem lehet
tovább javítani a testalakulási index és az S/EUROP testalakulás között
számított korrelációs kapcsolatot.

A hosszúhátizom (m.LD.) ágyéki szakasza, azaz a rövidkaraj és a
testalakulás kapcsolatainak tisztázása további vizsgálatokat kíván.

Az S/EUROP minősítés faggyúzottság paraméterének vizsgálata
során, a jelen kísérletben, nem volt kimutatható érdemi kapcsolat a
szubjektív becslés értékei és a CT-felvételek területi, illetve a próbavágás
mért adatai között. A további vizsgálatok során, a megbízhatóbb
eredmények elérése érdekében fokozottan törekedni kell az S/EUROP
faggyúzottság kategória valamennyi alosztályát képviselő, nagyobb
vizsgálati állomány kísérletbe vonására.

A faggyúzottság objektív meghatározására, az ausztrál EUROP
minősítésnél alkalmazott módszer tűnik alkalmasnak. A CT-felvételeken
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rögzített és a próbavágás során nyert adatok, valamint a 12. borda felett
mért faggyúvastagság között feltárt kapcsolatok szorossága, lehetőséget
teremtenek becslő egyenlet felállítására. Ennek alkalmazásával, az
ausztrál EUROP faggyúzottság minősítési elvei szerint, már biztonsággal
osztályozhatók a vizsgált egyedek.

A vágott testen felvett különböző paraméterek, belőlük képzett
indexek közül a testsúly (kg), a meleg karkasz (kg), a lapocka és annak
húsa (kg), a comb és annak húsa (kg), a pecsenye és annak húsa (kg),
valamint a színhús (kg) bizonyulnak a legalkalmasabbaknak az
S/EUROP minősítés testalakulás kategóriáinak meghatározásához. A 3
CT-felvétel és a spirál CT felvételek mért és számított értékei szintén az
előbbi vágási paraméterekkel hozhatók közepes vagy annál erősebb
kapcsolatba.

A CT-felvételeken, illetve azok segítségével rögzített testméretek
(vállszélesség, combszélesség, törzshosszúság) a testalakulási index
számításánál, annak becslésében jelentős szerepet játszhatnak. Továbbra
is gondot okoz a vizsgálati egyedek standard testpozíciójának biztosítása.

Az egyedek, genotípusok közötti különbségek kimutatására
eredményesen alkalmazhatók a 3D térháló- és körvonal-diagramok.
Lehetővé teszik mind az izomfejlettségben, mind a faggyúzottság
fokában megnyilvánuló eltéréseket. A körvonal-diagramokkal
feltérképezhető és számszerűsíthető az izom- és a zsírállomány
testtájankénti alakulása.

A CT-felvételek alapján számított paraméterek, illetve képzett
indexek, továbbá az S/EUROP testalakulás becsült értékei erősebb
kapcsolatot jeleztek a pecsenye rész egységeivel és azok egészével, mint
a nem pecsenye részeivel, illetve annak egészével. A nem pecsenye
részen belül a lapocka, a pecsenye részen belül a comb, mint vágási
paraméterek domináns szerepe (37-38. táblázat) összhangban van az
S/EUROP minősítési rendszer testalakulást meghatározó elveivel.
Ugyanez a tendencia érvényesül a vizsgált CT-paraméterek és a fenti
vágási paraméterek között.

A vizsgálati eredmények alátámasztják kutatásaink helyes irányát.
Segítséget nyújthatnak egy objektív, a vágott testek vágóhídi,
kereskedelmi minősítési rendszerének jövőbeni kialakításához is.

A fentiekben felsorolt, élő állapotban CT-vel becsült, illetve vágott
állapotban mért paraméterek közötti összefüggések igazolják, hogy „in
vivo” is van alkalmas módszer, az értékes tenyészállatok
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próbavágásának elkerülésével, a vágóértéket döntően befolyásoló
S/EUROP testalakulás és az ausztrál EUROP faggyúzottság objektív
meghatározására.
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. A S/EUROP nagysúlyú juh vágott test minősítés testalakulás
kategóriáinak in vivo meghatározására 3 anatómiai ponton: a felkar és
a lapockacsont ízesülésénél, a 13. háti és az 1. ágyéki csigolya
találkozásánál, illetve a combcsont és a medencecsont ízesülésénél
készült CT-felvétel segítségével lehetséges.

2. Az ausztrál EUROP nagysúlyú vágott test minősítés faggyúzottsági
fokozatai és a teljes test zsírtartalma CT-vel, nagy pontossággal
meghatározható.

3. A CT-felvételek alapján készült háromdimenziós térhálók és azok
felülnézeti körvonal-diagramjai alkalmasak az S/EUROP testalakulás
és faggyúzottság kategóriánkénti alosztályainak és a közöttük lévő
eltérések bemutatására és számszerűsítésére.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban, az EU tagállamainak a vágóhídjain már egységes

minősítési rendszert alkalmaznak, külön a kissúlyú és külön a nagysúlyú
juh vágott testek kereskedelmi minősítésére.

Magyarországon a fent említett minősítési rendszer 2002. január
1.-én lépett hatályba. Standard fotókra és szöveges leírásra hivatkozik,
annak gyenge pontja tehát, szubjektív voltában és a juhok kényszerű
levágásában rejlik.

A szarvasmarha fajban, mint arra már az értekezés elején utalás
történt, a vágott testet minősítő szakember becslését, a vágószalag végén,
egy e célra kifejlesztett berendezés kontrolálja. Számszerűsíti, objektíven
méri a testalakulás és a faggyúzottság tulajdonságokat.

A közeljövőben, a juhfajban is hasonló minőségtanúsítási eljárás
megjelenésére számíthatunk. Leendő tenyészállataink e rendszer szerinti,
in vivo, kiegészítő minősítése, már nem az elérhetetlen célok
megfogalmazását jelenti.

Jelen disszertáció célja, a nagysúlyú vágott testek becsült
S/EUROP testalakulási és faggyúzottsági értékei, valamint az élő és
vágott állapotban mért vágóérték-tulajdonságai közötti összefüggések
vizsgálata, különös tekintettel a komputeres röntgen tomográfia (CT)
lehetőségeire.

A vizsgálataimat 1997 és 1999 között végeztem a Kaposvári
Egyetem Állattudományi Kar jogelődje, a PATE Állattenyésztési Karán.
A technikai feltételeket Állattudományi Karon felépült Diagnosztikai és
Onkoradiológiai Intézet biztosította, melynek köszönhetően lehetőség
nyílt a testösszetétel in vivo vizsgálatára is.

A 87 egyedre (42♂, 45♀), öt genotípusra (Ile de France, merinó,
brit tejelő juh, brit tejelő x Ile de France, brit tejelő x suffolk) kiterjedő
vizsgálataim során az S/EUROP nagysúlyú vágott test minősítési
rendszer és a vágóérték közötti kapcsolatok feltárására tettem kísérletet,
különös tekintettel a testalakulás és a faggyúzottság tulajdonságokra.

A kísérlet első szakaszában a bárányokat, élő állapotban, CT
vizsgálatnak vetettük alá. Valamennyi egyedről sorozatfelvételt
készítettünk 10 mm-es szeletvastagsággal és 20 mm-es lépésközzel.

A CT-felvételeken, a Karunkon kifejlesztett CTPC
posztprocesszáló program segítségével felszínt mértem (cm2) külön a



Összefoglalás

- 118 -

felvételek teljes felületén és külön a karkasz fogalmába nem tartozó
szövetféleségeken. A kettő különbségéből szövetféleségenként
kiszámítottam a vágott testnek megfelelő felületi adatokat. Testméreteket
vettem fel (vállszélesség, combszélesség), illetve a lépésközök és a
szeletvastagság ismeretében, egyedenként törzshosszúságot számoltam.

Összefüggést kerestem a CT-felvételek területi, testméreti,
valamint pixelgyakorisági adatai és az S/EUROP nagysúlyú vágott test
minősítési rendszer testalakulási és faggyúzottsági értékei között. A
korrelációszámításokat Pearson szerint végeztem. A többtényezős
regresszió-analízis számításakor lineáris közelítést alkalmaztam és
megadtam a determinációs koefficiens értékét is. 3D hisztogramokat
(térháló- és körvonal-diagramokat) készítettem a negatív exponenciális
interpoláció segítségével, így láthatóvá tettem az osztályok közötti
eltéréseket. A körvonal-diagramokon, Photoshop 6.0 program
segítségével számszerűsítettem az egyes alosztályok izom- és zsírszövet
beépítésében lévő különbségeket, amelyek testtájanként követhetők.

Kísérleti munkám eredményeit a következőkben összegzem.

Első lépésben az S/EUROP minősítés szempontjából
meghatározó három (3) anatómiai egység CT-felvételét, nevezetesen a
vállizületnél, a 13. borda utáni hosszú hátizomnál és a comb femur fejnél
készített metszeteket elemeztem.

Az S/EUROP testalakulás meghatározására alkalmazott három
CT-metszetnek az előbbi tulajdonsággal kapcsolatos összefüggés-
vizsgálata közepes megbízhatóságú korrelációs értéket eredményezett.

A vizsgált paraméterrel (testalakulás) a legszorosabb
összefüggést a testsúly kg (r=0,771), de szakmai szempontból
értékesebbet az testsúly, kg / törzshosszúság, cm index (r=0,749) közötti
korreláció eredményezte. CT-testalakulási indexet számoltam (3 CT-
metszet / törzshosszúság), amely a testalakulás paraméterrel r=0,735
szintű összefüggést adott. Többtényezős regresszió-analízis
alkalmazásával becslő egyenletet állítottam fel az S/EUROP testalakulás,
mint függőváltozó becslésére, a testsúly (kg), valamint a combszélesség
(cm) változók egyenletbe vonásával (R2=0,643).

Az S/EUROP faggyúzottság becsült értékei és a 3 CT-felvétel
között nem találtam érdemi kapcsolatot.
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Az összefüggések pontosabb, megbízhatóbb feltárására, a korábbi
három CT-felvétel helyett a vizsgálati egyedek teljes spirál-CT
felvételsorozatát is elemeztem.

A karkaszt lefedő CT-metszetek összes területe / törzshosszúság,
valamint a 3 CT-metszet területe / törzshosszúság indexek és az
S/EUROP testalakulás becsült értékei között, azonos korrelációs
kapcsolatot találtam (r=0,735). Az S/EUROP nagysúlyú juh vágott test
minősítés testalakulás kategóriáinak in vivo meghatározása tehát 3
anatómiai ponton készült CT-felvétel segítségével is lehetséges.

Ezen indexek képzésének az elvét ugyanazon logika, nevezetesen
az 1 cm törzshosszúságra jutó minél nagyobb összes területi egység és az
ehhez tartozó, javuló testalakulás összefüggés vezérelte.
A (vágott) test „egészére” kiterjedő információk birtokában, négy
független változó bevonásával és az élősúly önálló paraméterként való
kizárásával, újabb becslő egyenletet állítottam fel. A spirál CT felvételek
teljes sorozatának felhasználásával a determinációs koefficiensünk értéke
csekély mértékben, de tovább javult (R2=0,64 → R2=0,68).

Az S/EUROP testalakulás rendelkezésünkre álló, annak fő- és
alosztályait képviselő állatok CT-felvételei képpont-gyakorisági
értékeinek feldolgozásával, az izom denzitás-tartományának
kiemelésével (HUv23-40), továbbá szűkítésével (HUv23-29), 3D térháló-
és körvonal-diagramokat szerkesztettem, amelyek a kvantitatív értékelést
is lehetővé teszik (lásd; 13-20. ábra).

A faggyúzottság esetében, a teljes CT-felvételsorozat
eredményeinek felhasználásával sem tudtam érdemi kapcsolatot
kimutatni a becsült S/EUROP faggyúzottsági értékek és a tomográffal
nyert adatok között. A karkasz faggyúzottsági fokának jellemzésére, a
spirál CT-felvételek karkaszt lefedő sorozatának felhasználásával, a
faggyú egyedi beépülésének fokát jelző, ún. CT-karkasz zsír % indexet
képeztem. Megítélésem szerint az index alkalmas a vágott test faggyú
százalékának élő állapotban történő meghatározására, az egyedek közötti
rangsor felállítására. Állításomat genotípus hatás vizsgálattal,
egytényezős variancia-analízissel igazoltam.

Az ausztrál EUROP minősítés faggyúzottsági állapotot
meghatározó módszerének segítségével újabb kísérletet tettem a
faggyúzottság és a CT-felvételek közötti korrelációs és függvényszerű
kapcsolat kimutatására. A fenti minősítési rendszer előírásának
megfelelően, a CT-vel, a 12. borda felett mért faggyúvastagság és a CT-
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felvételekből nyert információk alapján kedvező eredményeket értem el.
Regresziós egyenletet dolgoztam ki az ausztrál EUROP faggyúvastagság
becslésére, amelynek determinációs koefficiens értéke (R2=0,867) már
biztosítékot jelentett arra vonatkozóan, hogy alkalmas módszert találtam
a faggyúzottság fokának in vivo becslésére. Megítélésem szerint, a becslő
egyenlettel számított faggyúvastagság információ tartalma több, mint az
egyetlen ponton mért faggyú vastagságé. További előnye, hogy
alkalmazásával egy újabb méretfelvétel munkaigénye is kiváltható.
Általa, a faggyúzottság fokában, sikerült valós rangsort felállítanom a
vizsgált egyedek között, amelynek helyességét a SYSTAT 5.0
programmal alosztályonként készített 3D térháló- és körvonaldiagramok
is igazolnak (30-42. ábra).

A próbavágás (n=87) vizsgálati szakaszában, a CT vizsgálaton
átesett egyedek közül 57 (Ile de France, n=28; merinó, n=29) vágott
testet daraboltunk és csontoztunk. A felvett adatokat viszonyítottam az
S/EUROP nagysúlyú karkasz testalakulásának becsült értékszámaihoz.
Viszonyítottam továbbá a három CT-felvétel és a spirál CT-felvételek
alapján számított, azokon mért paraméterekhez, illetve azokból képzett
indexekhez.

Az S/EUROP minősítés testalakulás paraméterével több olyan
kapcsolatot tártam fel, amelyek közül a testsúly (kg), a meleg karkasz
(kg), a lapocka és annak húsa (kg), a comb és annak húsa (kg), a pecsenye
és annak húsa (kg), valamint a színhús (kg) vágási paraméterek
bizonyultak a legjelentősebbeknek. A karkaszt átfogó spirál-CT
felvételek alapján, a meleg karkasz súlyának becslésére regressziós
egyenletet állítottam fel (R2=0,941). Az S/EUROP faggyúzottság és a
vágási paraméterek között csak gyenge összefüggéseket találtam.
Közülük a hosszúkaraj hús jelezte a legerősebb kapcsolatot. (r=0,417)

Megítélésem szerint az elért eredmények, a kidolgozott
módszerek, alkalmasak lehetnek a juhok vágóértékének „in vivo”
becslésére. Vizsgálataim folytatásával, az S/EUROP minősítési rendszer
testalakulás és az ausztrál EUROP faggyúzottság teljes skáláját
képviselő, minél nagyobb egyedszámmal végzett kísérletek
eredményeként, tovább javítható becslő egyenleteink megbízhatósága. A
feltárt korrelációs és függvényszerű kapcsolatoknak köszönhetően,
módszerem gyakorlati alkalmazásával, lehetőség nyílhat a tenyészállatok
(♂) in vivo S/EUROP testalakulási és ausztrál EUROP faggyúzottsági
minősítésére, tenyészértékük pontosabb meghatározására.
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8. SUMMARY
Nowadays a unified, so-called S/EUROP qualifying system has

been applied to the commercial qualification of low weight and high
weight carcasses at the slaughterhouses of the EU member states. The
qualifying system mentioned before has been introduced in Hungary, too,
on 1st January 2002.

The weak point of this qualifying system, which refers to standard
photos and textual descriptions, can be found in its subjective nature and
in the forced slaughtering of sheep. In the cattle branch, as it has been
referred to at the beginning of the thesis, the judgement of a qualifying
expert is controlled at the end of the slaughter belt by a set of equipment
developed for this reason. Namely, it quantifies body composition and
fatness characteristics and measures them objectively. In the near future a
similar tendency can be expected to appear in the sheep breeding sector.

This dissertation aims at examining the connections between the
estimated S/EUROP conformation and fatness characteristics and
slaughter value characteristics of high weight slaughter lambs (in vivo
state) and their carcasses (slaughtered state) with special regards to the
possibilities provided by Computer Tomography (CT).

The examinations were carried out between 1997 and 1999 at the
legal predecessor of our university, University of Kaposvár, Faculty of
Animal Science, Cattle- and Sheep Breeding Institute. The technical con-
ditions were supplied by the CT Diagnostic and Oncoradiology Institute
established within the University of Kaposvár, providing the opportunity
to examine body composition in vivo.

During my experiment, which involved 87 animals (42 males, 45
females), five genotypes (Merino, Ile de France, British milk sheep,
British milk sheep x Suffolk, British milk sheep x Ile de France), I tried to
reveal the connections between the S/EUROP high weight carcass quali-
fying system and the slaughter value in consideration of conformation
and fatness characteristics. The examinations were performed with two
methods. In the first phase, the lambs partaking in the experiment were
submitted to CT examination in vivo. Series of images were taken of all
the animals with 10 mm slice thickness and 20 mm slice gap. With the
help of the CTPC post-processing program developed in our Faculty,
their areas (cm2) were measured separately on the total area of the CT
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images and separately on the tissues that do not belong to the definition
of carcass. Surface data in accordance with the carcass were created tis-
sue by tissue from the variance of the two. I recorded body measures
(shoulder width, haunch width) and calculated out the length of the trunk
animal by animal with full knowledge of the slice gap and the slice
thickness.

I searched for connections between the area, body measure and
pixel frequency data of the CT images and the conformation and the fat-
ness values of the S/EUROP high weight carcass qualifying system. The
correlation calculations were carried out according to Pearson. When
calculating the multivariable regression analysis, a linear approach was
applied and I also gave the value of the determining coefficient. I made
3D histograms and contour diagrams with the help of negative exponen-
tial interpolation; thus I made the differences between the classes visible.
With the help of Photoshop 6.0 programme, I quantified the differences
of muscle- and fat-tissue deposition of certain subclasses in contour dia-
grams.

The results of my research work are summarised as follows.
As a first step, I evaluated the CT images taken of three (3) ana-

tomical units that are predominant from the point of view of S/EUROP.
Namely, the shoulder joints the long dorsal muscle after the 13th rib and
the haunch at the femur head. These sections were considered in our
study.

The correlation analysis of the 3 sections, which was applied to
the determination of S/EUROP conformation, resulted moderately reli-
able correlation value. The closest connection with the examined pa-
rameter was produced by live weight (kg) (r=0,771), however with expert
eyes, the most reliable one was produced by the correlation between the
live weight, kg / trunk length, cm index (r=0,749). I calculated a CT con-
formation index (3 CT sections/trunk length), which resulted r=0,735
connection with the conformation parameter. Using multivariable regres-
sion analysis, I set up a judging equation for the estimation of S/EUROP
conformation as dependent variable with applying live weight and
haunch width as independent variables to the equation.

I did not manage to show significant connection between the
judged values of S/EUROP fatness and the 3 CT images. To reveal the
connections more precisely and reliably, I analysed the complete spiral
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CT image series of the examined animals instead of the former 3 CT
images.

I proved identical correlation values (r=0,735) between the total
area of the CT section covering the carcass/trunk length and the area of
the 3 CT sections/trunk length indexes and the estimated values of
S/EUROP conformation. Consequently, the in vivo determination of the
conformation categories of S/EUROP qualification of heavy weight
sheep carcass can be also possible with CT images taken of the 3 ana-
tomical units.

The principle of creating these indexes was directed by the same
logic, namely, the largest possible total area that falls to 1cm of trunk
length and by the improving conformation correlation belonging to this.
In the possession of the information relating to the „whole” carcass, with
the introduction of 4 independent variables and with the exclusion of live
weight as a single parameter, I set up a new judging equation. The value
of our determination coefficient continued to improve with the utilisation
of the complete series of the spiral CT images (R2=0,64 → R2=0,68).

I constructed 3D histograms and contour diagrams with process-
ing of the certain pixel frequency values connecting to the CT images of
the animals representing the main- and subclasses of S/EUROP confor-
mation and with excluding and narrowing of the density dominion of the
muscle (HUv23-29), which makes quantitative evaluation possible, too.
(See: diagrams 13-20.)

In the case of fatness, when utilising the results of the complete
series of CT images I did not manage identify an essential relationship
between the estimated S/EUROP fatness values and the data gained with
the tomograph either. To characterise the fatness degree of the carcass, I
created a so-called CT-carcass fat % index, with the utilisation of spiral
CT images series covering the carcass, which indicates the degree of tal-
low deposition. I find this index suitable for the determination of tallow
rate of the carcass in vivo, and for setting up the order of rank between
the animals.

With the help of the method of the Australian EUROP qualifi-
cation for determining the fatness condition applied to high weight lamb
carcasses, I attempted to show the correlation and functional connection
between the fat rate and the CT images. According to the regulations of
the above qualifying system, on the basis of the data gained from the CT
images and from the measured tallow thickness above the 12th rib, I
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achieved favourable results. I worked out a regression equation to judge
the Australian EUROP tallow thickness and its determination coefficient
value (R2=0,867) guaranteed that I had found a method suitable for the
judging of the degree of fatness in vivo. In my opinion, the tallow thick-
ness calculated with a judging equation has more information content
than that of the tallow thickness measured on a single point. Moreover,
the work of further measurement can be saved. By this means, I suc-
ceeded in setting up a real order of fatness degree between the examined
animals. The 3D histograms and contour diagrams also prove the cor-
rectness of this, result, which were made according to the subclasses by
the SYSTAT 5.0 program (See: diagrams 30-42.).

At the examination phase of the probationary slaughtering
(n=87), out of the animals that had been submitted to CT examination,
57 were slaughtered, chopped and boned (Ile de France, n=28; Merino,
n=29). The recorded data were related to the estimated conformation
values of the S/EUROP heavy weight carcass. I also related them to the 3
CT images and to the parameters calculated on the spiral CT images and
to the indexes.
With the conformation parameters of S/EUROP qualification, I revealed
several connections out of which the slaughtering parameters of body
weight (kg), the fresh carcass (kg), the shoulders and their meat (kg), the
haunch and its meat (kg), the loin and its meat (kg), and the lean meat
proved to be the most significant ones. I found only slight correlation
between S/EUROP fatness and the slaughtering parameters. The strong-
est correlation was indicated by the long loin (r=0,417).

To sum up my results, I consider them suitable for the judging of
slaughter value "in vivo". With carrying on my experiments, the reliabil-
ity of my judging equations can be improved further on due to the ex-
periments performed with as many animals as possible and which repre-
sent the complete range of S/EUROP conformation and Australian
EUROP fatness. Due to the correlation and functional connections re-
vealed, the application of my method could provide an opportunity for
the S/EUROP conformation and Australian EUROP fatness qualification
and for a more precise determination of breeding value of breeding ani-
mals in vivo.
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14. MELLÉKLETEK
                Kiváló testalakulás      Gyenge testalakulás

m.LD metszet (A, B méretek); m.LD forma-index = B/A x 100

1. melléklet. Vágott testeken felvett testméretek, m.LD. forma-index
(ROBINSON és mtsai, 1956)
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2. melléklet. Az S/EUROP testalakulás U- alosztálya izomfejlettségét

ábrázoló, körvonal-diagramjának nagyítása
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3. melléklet. A 3+ faggyúzottsági fokozat körvonal-diagramjának
nagyítása
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4. melléklet. A vágási- és a CT-paraméterek korrelációs táblázata (N.Sz., P≤ 0,05, P≤ 0,01)
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CT-paraméterek (3 CT-metszet, n=57)
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Vágási paraméterek (n = 57)

V. VI. A B C D F G H I K L M N P Q R S
S/EUROP tastalakulás V. 1 0,388 0,627 0,410 0,417 0,422 0,528 0,304 0,233 0,508 0,629 0,146 0,400 0,627 0,653 0,623 0,121 -0,034
S/EUROP faggyúzottság VI. 0,388 1 0,285 0,528 0,167 -0,118 0,277 0,484 0,242 0,108 0,288 0,482 0,204 0,053 0,301 0,257 0,003 -0,083
testsúly, kg I. 0,631 0,263 0,917 0,448 0,675 0,707 0,776 0,436 0,389 0,705 0,858 0,315 0,547 0,768 0,927 0,968 0,354 0,090
hasűri faggyú, kg II. -0,111 0,294 0,057 0,479 -0,117 -0,325 0,060 0,612 0,075 -0,205 0,169 0,713 -0,041 -0,097 0,111 0,003 -0,199 -0,156
bal fél vesefaggyú, kg III. -0,013 0,266 0,081 0,514 -0,171 -0,309 -0,040 0,481 -0,033 -0,248 0,109 0,640 -0,072 -0,172 0,086 -0,024 -0,157 0,043
karkasz tömege melegen, kg IV. 0,654 0,313 0,940 0,548 0,586 0,665 0,824 0,561 0,350 0,721 0,830 0,419 0,464 0,698 0,932 0,832 0,062 -0,127
karkasz tömege hidegen, kg VII. 0,577 0,310 0,784 0,568 0,570 0,481 0,602 0,507 0,280 0,489 0,731 0,365 0,494 0,600 0,785 0,718 0,073 0,059
jobb féltest hideg tömege, kg VIII. 0,582 0,336 0,790 0,580 0,568 0,471 0,599 0,529 0,272 0,475 0,736 0,393 0,485 0,594 0,790 0,712 0,050 0,061
nyak súlya, kg IX. 0,198 0,169 0,554 0,353 0,417 0,356 0,464 0,272 0,221 0,411 0,448 0,253 0,241 0,371 0,528 0,524 0,057 -0,021
nyak hús, kg X. 0,247 0,297 0,533 0,382 0,350 0,318 0,460 0,317 0,222 0,377 0,444 0,296 0,143 0,377 0,515 0,472 0,018 -0,075
oldalas súlya, kg XI. 0,480 0,321 0,627 0,420 0,383 0,432 0,503 0,392 0,242 0,406 0,549 0,262 0,291 0,485 0,614 0,580 0,094 0,034
oldalas hús, kg XII. 0,451 0,327 0,638 0,489 0,403 0,383 0,505 0,431 0,210 0,408 0,560 0,308 0,297 0,475 0,624 0,586 0,070 0,026
lapocka súlya, kg XIII. 0,589 0,143 0,657 0,392 0,607 0,472 0,485 0,303 0,231 0,442 0,631 0,168 0,514 0,565 0,665 0,623 0,096 0,109
lapocka hús, kg XIV. 0,601 0,140 0,639 0,419 0,617 0,418 0,445 0,301 0,225 0,400 0,610 0,175 0,520 0,531 0,642 0,592 0,068 0,129
nem pecsenye, kg XV. 0,546 0,268 0,740 0,471 0,559 0,512 0,581 0,398 0,278 0,500 0,662 0,269 0,428 0,582 0,730 0,694 0,103 0,059
nem pecsenye hús, kg XXVI. 0,561 0,294 0,733 0,524 0,562 0,455 0,560 0,428 0,257 0,471 0,661 0,300 0,423 0,567 0,724 0,672 0,072 0,058
hosszúkaraj súlya, kg XVI. 0,349 0,340 0,668 0,449 0,405 0,427 0,547 0,447 0,222 0,453 0,566 0,338 0,360 0,422 0,647 0,586 0,043 -0,006
hosszúkaraj hús, kg XVII. 0,385 0,417 0,712 0,580 0,455 0,361 0,612 0,585 0,229 0,482 0,642 0,483 0,427 0,436 0,710 0,650 0,029 -0,066
rövidkaraj súlya, kg XVIII. 0,390 0,350 0,579 0,621 0,439 0,169 0,415 0,572 0,280 0,266 0,577 0,482 0,400 0,381 0,593 0,510 -0,009 0,042
rövidkaraj hús, kg XIX. 0,469 0,326 0,607 0,614 0,403 0,224 0,452 0,547 0,256 0,319 0,583 0,461 0,412 0,393 0,614 0,489 -0,074 -0,016
comb súlya, kg XX. 0,621 0,292 0,744 0,514 0,544 0,476 0,587 0,449 0,238 0,501 0,721 0,309 0,486 0,622 0,759 0,688 0,072 0,044
comb hús, kg XXI. 0,611 0,306 0,764 0,566 0,612 0,447 0,565 0,494 0,251 0,454 0,747 0,350 0,550 0,618 0,779 0,711 0,077 0,103
pecsenye, kg XXII. 0,557 0,346 0,760 0,568 0,536 0,444 0,596 0,517 0,265 0,487 0,717 0,383 0,480 0,576 0,766 0,689 0,054 0,034
pecsenye hús, kg XXIV. 0,579 0,360 0,782 0,624 0,583 0,419 0,599 0,565 0,267 0,470 0,750 0,430 0,538 0,580 0,792 0,710 0,043 0,049
vágási % XXIII. 0,258 0,209 0,313 0,355 -0,027 0,105 0,352 0,406 0,040 0,265 0,204 0,337 -0,033 0,083 0,286 -0,026 -0,556 -0,506
pecsenye % XXV. 0,054 0,182 0,073 0,244 -0,024 -0,137 0,040 0,286 -0,005 -0,036 0,137 0,258 0,118 0,003 0,102 -0,001 -0,120 -0,036
nem pecsenye % XXVII. -0,054 -0,182 -0,073 -0,244 0,024 0,137 -0,040 -0,286 0,005 0,036 -0,137 -0,258 -0,118 -0,003 -0,102 0,001 0,120 0,036
szinhús, jobbfél, kg XXVIII. 0,588 0,340 0,783 0,595 0,592 0,450 0,599 0,517 0,270 0,485 0,731 0,381 0,499 0,592 0,784 0,714 0,058 0,055
comb / jobbfél XXIX. 0,027 -0,212 -0,211 -0,261 -0,078 -0,023 -0,135 -0,299 -0,122 -0,016 -0,141 -0,299 -0,011 -0,012 -0,184 -0,165 0,001 -0,019
rövidkaraj / jobbfél XXX. 0,067 0,245 0,131 0,383 0,124 -0,193 0,088 0,371 0,148 -0,009 0,149 0,346 0,137 -0,016 0,142 0,095 -0,063 -0,033
hosszúkaraj / jobbfél XXXI. -0,108 0,169 0,161 0,066 0,024 0,126 0,198 0,104 0,091 0,183 0,058 0,075 0,033 -0,010 0,127 0,113 0,042 -0,079
pecsenye / nem pecsenye XXXIV. 0,052 0,179 0,069 0,239 -0,033 -0,137 0,030 0,281 -0,017 -0,041 0,130 0,252 0,105 0,002 0,097 -0,013 -0,138 -0,036
combhús / színhús XXXV. -0,216 -0,325 -0,434 -0,477 -0,356 -0,099 -0,280 -0,407 -0,209 -0,155 -0,355 -0,360 -0,251 -0,193 -0,406 -0,379 -0,025 -0,081
rövkaraj / szinhús XXXVI. -0,067 0,162 -0,002 0,279 -0,033 -0,248 -0,028 0,309 0,149 -0,133 0,029 0,308 0,022 -0,111 0,009 -0,046 -0,075 -0,029
hosszúkaraj / szinhús XXXVII. -0,195 0,098 0,064 -0,057 -0,095 0,119 0,105 0,040 0,010 0,108 -0,042 0,017 -0,031 -0,083 0,024 0,010 -0,011 -0,073
pecsenyehús / szinhús XXXVIII. 0,055 0,155 0,178 0,268 0,102 -0,032 0,092 0,340 0,024 -0,017 0,220 0,294 0,251 0,052 0,198 0,122 -0,077 0,049
pecsenyehús / nem pecsenyehús XXXIX. 0,084 0,163 0,169 0,270 0,088 -0,042 0,102 0,349 0,038 -0,008 0,239 0,310 0,263 0,069 0,203 0,122 -0,074 0,019
1/2 hasűri faggyú / jobbfél XL. -0,231 0,218 -0,123 0,342 -0,252 -0,425 -0,065 0,501 0,019 -0,304 0,009 0,630 -0,152 -0,226 -0,064 -0,147 -0,185 -0,174
balfél vesefaggyú / jobbfél XLI. -0,135 0,217 -0,068 0,398 -0,288 -0,383 -0,113 0,390 -0,034 -0,298 -0,012 0,587 -0,153 -0,279 -0,051 -0,146 -0,153 -0,015
1/2 hasűri + vesefaggyú / jobbfél XLII. -0,224 0,227 -0,122 0,357 -0,262 -0,435 -0,072 0,504 0,017 -0,314 0,007 0,643 -0,153 -0,236 -0,065 -0,152 -0,192 -0,166
1/2 hasűri / színhús XLIII. -0,257 0,196 -0,183 0,299 -0,325 -0,453 -0,114 0,463 -0,061 -0,338 -0,045 0,592 -0,186 -0,265 -0,123 -0,216 -0,202 -0,176
vesefaggyú / színhús XLIV. -0,098 0,189 -0,064 0,395 -0,273 -0,385 -0,146 0,360 -0,070 -0,326 -0,017 0,574 -0,120 -0,294 -0,055 -0,141 -0,136 0,045
1/2 hasűri + vesefaggyú / színhús XLV. -0,200 0,259 -0,122 0,399 -0,302 -0,465 -0,132 0,493 -0,034 -0,374 -0,026 0,666 -0,172 -0,305 -0,087 -0,189 -0,198 -0,078
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CT-paraméterek (3 CT-metszet, n=57) CT-paraméterek (spirál-CT felvételek, n=57)
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T U X Y V W Z AA AB AC AD AE AG AH AI AK AL AM

V. -0,026 0,047 0,601 0,578 0,590 0,485 0,330 -0,141 -0,268 0,438 0,423 0,472 0,382 0,104 0,173 0,368 0,512 0,586
VI. -0,050 -0,084 0,277 0,267 0,073 0,178 0,537 -0,544 -0,605 0,532 -0,021 0,393 0,324 -0,057 0,201 0,553 -0,002 0,441
I. 0,253 0,340 0,847 0,746 0,647 0,492 0,424 -0,058 -0,237 0,554 0,712 0,753 0,418 0,336 0,363 0,516 0,788 0,863
II. -0,383 -0,362 0,108 0,218 -0,090 0,039 0,601 -0,618 -0,491 0,537 -0,324 0,115 0,233 -0,296 0,014 0,628 -0,294 0,165
III. -0,182 -0,187 0,061 0,091 -0,176 -0,026 0,586 -0,535 -0,358 0,554 -0,248 0,139 0,336 -0,190 0,060 0,578 -0,241 0,165
IV. 0,106 0,072 0,852 0,699 0,631 0,376 0,533 -0,208 -0,355 0,592 0,701 0,780 0,332 0,294 0,400 0,638 0,792 0,873
VII. 0,031 0,069 0,724 0,637 0,468 0,354 0,522 -0,258 -0,355 0,587 0,458 0,688 0,370 0,116 0,308 0,602 0,552 0,807
VIII. 0,015 0,045 0,731 0,641 0,463 0,345 0,541 -0,284 -0,376 0,624 0,460 0,708 0,414 0,129 0,335 0,623 0,549 0,815
IX. 0,159 0,123 0,521 0,384 0,291 0,106 0,331 -0,146 -0,188 0,291 0,314 0,502 0,070 0,060 0,263 0,384 0,388 0,557
X. 0,091 0,034 0,495 0,379 0,240 0,078 0,367 -0,215 -0,224 0,354 0,307 0,489 0,127 0,092 0,231 0,434 0,364 0,563
XI. 0,115 0,132 0,570 0,464 0,335 0,243 0,385 -0,174 -0,259 0,466 0,379 0,551 0,270 0,140 0,246 0,496 0,438 0,647
XII. 0,093 0,102 0,589 0,482 0,314 0,258 0,447 -0,237 -0,264 0,503 0,340 0,534 0,270 0,102 0,218 0,550 0,403 0,644
XIII. 0,022 0,098 0,604 0,550 0,482 0,410 0,326 -0,071 -0,205 0,423 0,414 0,538 0,347 0,050 0,202 0,372 0,525 0,663
XIV. 0,009 0,079 0,586 0,529 0,466 0,399 0,345 -0,101 -0,200 0,432 0,366 0,507 0,360 0,012 0,175 0,376 0,478 0,638
XV. 0,108 0,140 0,680 0,568 0,450 0,325 0,419 -0,156 -0,267 0,492 0,450 0,637 0,303 0,108 0,278 0,509 0,545 0,754
XXVI. 0,071 0,097 0,676 0,570 0,425 0,334 0,465 -0,213 -0,274 0,532 0,407 0,609 0,332 0,078 0,240 0,547 0,502 0,741
XVI. 0,123 0,097 0,598 0,463 0,335 0,204 0,434 -0,266 -0,394 0,427 0,486 0,703 0,195 0,240 0,491 0,492 0,533 0,677
XVII. 0,048 0,029 0,675 0,569 0,349 0,258 0,578 -0,394 -0,442 0,588 0,408 0,688 0,327 0,118 0,394 0,635 0,485 0,736
XVIII. -0,082 -0,057 0,545 0,518 0,266 0,224 0,602 -0,443 -0,430 0,570 0,230 0,616 0,310 -0,047 0,330 0,621 0,326 0,677
XIX. -0,101 -0,109 0,560 0,511 0,283 0,159 0,588 -0,442 -0,424 0,552 0,270 0,613 0,293 -0,034 0,349 0,606 0,372 0,658
XX. -0,019 0,037 0,689 0,634 0,469 0,406 0,464 -0,211 -0,324 0,528 0,467 0,637 0,327 0,153 0,256 0,544 0,548 0,772
XXI. -0,030 0,044 0,713 0,663 0,489 0,431 0,514 -0,250 -0,344 0,584 0,438 0,680 0,380 0,107 0,290 0,589 0,530 0,809
XXII. 0,005 0,037 0,700 0,624 0,434 0,351 0,529 -0,295 -0,397 0,560 0,468 0,712 0,319 0,149 0,361 0,599 0,550 0,800
XXIV. -0,028 0,014 0,731 0,664 0,455 0,372 0,584 -0,341 -0,410 0,625 0,433 0,723 0,381 0,091 0,349 0,650 0,531 0,827
XXIII. -0,297 -0,538 0,257 0,136 0,161 -0,101 0,372 -0,361 -0,338 0,245 0,187 0,271 -0,080 0,007 0,173 0,427 0,244 0,274
XXV. -0,221 -0,224 0,063 0,127 -0,027 0,040 0,266 -0,324 -0,300 0,177 0,044 0,201 0,045 0,083 0,204 0,230 0,020 0,141
XXVII. 0,221 0,224 -0,063 -0,127 0,027 -0,040 -0,266 0,324 0,300 -0,177 -0,044 -0,201 -0,045 -0,083 -0,204 -0,230 -0,020 -0,141
XXVIII. 0,019 0,054 0,727 0,640 0,455 0,365 0,546 -0,290 -0,358 0,600 0,434 0,691 0,370 0,087 0,307 0,621 0,534 0,812
XXIX. -0,094 -0,052 -0,190 -0,109 -0,006 0,142 -0,292 0,255 0,220 -0,362 -0,039 -0,275 -0,312 0,043 -0,248 -0,307 -0,071 -0,218
XXX. -0,092 -0,115 0,133 0,145 -0,023 -0,002 0,390 -0,420 -0,327 0,248 -0,073 0,237 0,026 -0,175 0,152 0,352 -0,017 0,241
XXXI. 0,204 0,133 0,098 -0,013 -0,013 -0,092 0,076 -0,104 -0,205 -0,037 0,247 0,332 -0,167 0,231 0,416 0,070 0,222 0,168
XXXIV. -0,229 -0,238 0,059 0,120 -0,034 0,029 0,260 -0,321 -0,298 0,170 0,040 0,190 0,034 0,078 0,195 0,229 0,017 0,132
XXXV. -0,101 -0,089 -0,398 -0,298 -0,138 -0,050 -0,456 0,354 0,259 -0,470 -0,104 -0,451 -0,294 0,099 -0,278 -0,483 -0,182 -0,466
XXXVI. -0,105 -0,128 -0,010 0,026 -0,121 -0,090 0,307 -0,360 -0,269 0,204 -0,131 0,167 0,050 -0,169 0,158 0,267 -0,096 0,126
XXXVII. 0,186 0,095 0,012 -0,098 -0,046 -0,159 -0,026 -0,031 -0,178 -0,107 0,226 0,250 -0,180 0,280 0,415 -0,025 0,171 0,042
XXXVIII. -0,156 -0,135 0,173 0,205 0,084 0,080 0,298 -0,281 -0,294 0,258 0,069 0,286 0,130 0,013 0,232 0,289 0,086 0,249
XXXIX. -0,205 -0,169 0,170 0,232 0,090 0,087 0,306 -0,300 -0,317 0,263 0,070 0,295 0,135 0,014 0,243 0,292 0,087 0,254
XL. -0,382 -0,357 -0,058 0,080 -0,199 -0,043 0,477 -0,558 -0,420 0,392 -0,429 -0,046 0,129 -0,340 -0,077 0,491 -0,412 -0,007
XLI. -0,203 -0,207 -0,074 -0,008 -0,242 -0,067 0,488 -0,475 -0,294 0,441 -0,313 0,012 0,246 -0,213 -0,025 0,475 -0,316 0,039
XLII. -0,381 -0,359 -0,060 0,076 -0,206 -0,046 0,491 -0,570 -0,421 0,411 -0,434 -0,041 0,151 -0,345 -0,070 0,502 -0,417 -0,005
XLIII. -0,399 -0,379 -0,120 0,028 -0,244 -0,081 0,434 -0,540 -0,391 0,347 -0,456 -0,112 0,101 -0,342 -0,111 0,444 -0,446 -0,081
XLIV. -0,178 -0,175 -0,075 -0,017 -0,253 -0,091 0,479 -0,479 -0,282 0,430 -0,307 0,017 0,267 -0,184 -0,006 0,443 -0,322 0,031
XLV. -0,318 -0,315 -0,093 0,013 -0,275 -0,104 0,525 -0,589 -0,411 0,449 -0,431 -0,039 0,202 -0,306 -0,065 0,521 -0,431 -0,006
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CT-paraméterek (spirál-CT felvételek, n=57)
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AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AZ BA
V. 0,263 0,354 0,280 0,350 0,259 0,589 0,376 0,591 -0,189 0,124 0,101
VI. 0,595 0,556 0,181 0,471 0,529 0,351 0,250 0,339 -0,621 0,549 0,523
I. 0,403 0,625 0,584 0,646 0,354 0,902 0,587 0,900 -0,174 0,124 0,106
II. 0,693 0,348 -0,053 0,336 0,679 0,102 -0,002 0,135 -0,645 0,736 0,748
III. 0,649 0,331 -0,031 0,327 0,632 0,171 0,144 0,154 -0,539 0,652 0,669
IV. 0,524 0,644 0,601 0,715 0,515 0,927 0,511 0,970 -0,280 0,244 0,218
VII. 0,458 0,527 0,299 0,477 0,498 0,739 0,410 0,773 -0,362 0,322 0,297
VIII. 0,489 0,548 0,309 0,501 0,515 0,767 0,457 0,786 -0,382 0,343 0,319
IX. 0,330 0,467 0,355 0,445 0,272 0,458 0,155 0,528 -0,237 0,194 0,179
X. 0,399 0,505 0,375 0,494 0,348 0,487 0,205 0,541 -0,302 0,252 0,231
XI. 0,397 0,456 0,277 0,425 0,399 0,598 0,337 0,623 -0,300 0,269 0,251
XII. 0,445 0,453 0,247 0,427 0,465 0,589 0,308 0,625 -0,364 0,338 0,316
XIII. 0,207 0,312 0,159 0,242 0,234 0,586 0,328 0,611 -0,134 0,100 0,085
XIV. 0,209 0,288 0,112 0,210 0,245 0,551 0,308 0,575 -0,155 0,122 0,106
XV. 0,375 0,484 0,299 0,433 0,372 0,671 0,351 0,712 -0,270 0,229 0,210
XXVI. 0,408 0,469 0,254 0,418 0,426 0,658 0,344 0,698 -0,322 0,284 0,261
XVI. 0,426 0,556 0,453 0,563 0,461 0,682 0,409 0,698 -0,325 0,255 0,215
XVII. 0,583 0,651 0,465 0,657 0,624 0,712 0,405 0,739 -0,468 0,409 0,370
XVIII. 0,520 0,501 0,195 0,436 0,551 0,568 0,281 0,611 -0,511 0,459 0,429
XIX. 0,509 0,479 0,223 0,445 0,550 0,586 0,281 0,634 -0,490 0,427 0,389
XX. 0,413 0,503 0,301 0,454 0,446 0,703 0,388 0,736 -0,309 0,269 0,248
XXI. 0,455 0,537 0,283 0,468 0,482 0,721 0,408 0,749 -0,355 0,313 0,293
XXII. 0,479 0,566 0,349 0,524 0,515 0,737 0,408 0,770 -0,386 0,331 0,301
XXIV. 0,532 0,595 0,337 0,545 0,567 0,750 0,415 0,784 -0,436 0,382 0,353
XXIII. 0,402 0,242 0,236 0,367 0,482 0,320 -0,006 0,426 -0,291 0,311 0,285
XXV. 0,255 0,202 0,106 0,214 0,322 0,169 0,135 0,156 -0,279 0,249 0,224
XXVII. -0,255 -0,202 -0,106 -0,214 -0,322 -0,169 -0,135 -0,156 0,279 -0,249 -0,224
XXVIII. 0,489 0,553 0,308 0,501 0,517 0,729 0,394 0,767 -0,395 0,347 0,320
XXIX. -0,286 -0,200 -0,071 -0,206 -0,294 -0,282 -0,262 -0,243 0,275 -0,266 -0,253
XXX. 0,337 0,247 0,029 0,210 0,352 0,124 -0,041 0,185 -0,426 0,367 0,338
XXXI. 0,097 0,238 0,318 0,280 0,104 0,212 0,127 0,217 -0,086 0,010 -0,027
XXXIV. 0,251 0,190 0,098 0,205 0,325 0,162 0,122 0,153 -0,277 0,248 0,223
XXXV. -0,423 -0,375 -0,131 -0,333 -0,429 -0,400 -0,225 -0,416 0,434 -0,378 -0,347
XXXVI. 0,245 0,120 -0,073 0,085 0,272 0,054 -0,019 0,081 -0,343 0,319 0,306
XXXVII. 0,031 0,165 0,313 0,236 0,052 0,150 0,147 0,126 0,013 -0,059 -0,084
XXXVIII. 0,311 0,295 0,156 0,285 0,334 0,245 0,162 0,243 -0,279 0,259 0,250
XXXIX. 0,315 0,303 0,162 0,292 0,348 0,249 0,169 0,245 -0,293 0,265 0,250
XL. 0,584 0,231 -0,122 0,224 0,565 -0,074 -0,126 -0,035 -0,569 0,661 0,677
XLI. 0,574 0,254 -0,057 0,264 0,563 0,042 0,044 0,034 -0,471 0,589 0,608
XLII. 0,598 0,238 -0,122 0,232 0,577 -0,066 -0,111 -0,032 -0,578 0,673 0,690
XLIII. 0,547 0,177 -0,143 0,186 0,543 -0,127 -0,156 -0,090 -0,539 0,633 0,649
XLIV. 0,540 0,235 -0,082 0,230 0,532 0,043 0,081 0,016 -0,447 0,558 0,576
XLV. 0,635 0,262 -0,108 0,261 0,599 -0,039 -0,051 -0,026 -0,585 0,692 0,709
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CT-paraméterek (spirál-CT felvételek, n=57)
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BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN

V. 0,491 0,590 0,602 0,574 0,079 0,092 -0,050 -0,038 0,151 0,168 0,667 0,644 0,358
VI. -0,042 0,350 0,319 0,362 0,467 0,419 0,159 0,095 0,538 0,528 0,127 0,249 0,157
I. 0,734 0,871 0,869 0,852 -0,048 0,066 -0,265 -0,142 0,141 0,220 0,827 0,787 0,609
II. -0,303 0,193 0,184 0,165 0,674 0,600 0,263 0,166 0,749 0,730 -0,128 -0,023 -0,126
III. -0,295 0,154 0,142 0,170 0,663 0,591 0,341 0,242 0,671 0,650 -0,111 0,031 0,103
IV. 0,725 0,937 0,938 0,860 0,069 0,091 -0,294 -0,258 0,330 0,359 0,842 0,712 0,671
VII. 0,488 0,748 0,740 0,692 0,179 -0,082 -0,123 -0,370 0,352 0,205 0,634 0,607 0,509
VIII. 0,483 0,763 0,750 0,724 0,224 -0,027 -0,078 -0,317 0,380 0,239 0,629 0,598 0,511
IX. 0,351 0,516 0,502 0,423 -0,018 -0,118 -0,291 -0,371 0,204 0,153 0,400 0,277 0,324
X. 0,323 0,530 0,512 0,455 0,076 -0,072 -0,211 -0,343 0,274 0,197 0,358 0,256 0,334
XI. 0,381 0,597 0,591 0,553 0,131 -0,109 -0,129 -0,356 0,288 0,153 0,483 0,462 0,434
XII. 0,346 0,605 0,601 0,549 0,175 -0,072 -0,128 -0,359 0,351 0,210 0,457 0,465 0,415
XIII. 0,476 0,580 0,585 0,537 0,048 -0,152 -0,071 -0,266 0,124 0,012 0,613 0,616 0,430
XIV. 0,426 0,542 0,548 0,499 0,075 -0,127 -0,041 -0,242 0,139 0,026 0,596 0,602 0,423
XV. 0,486 0,682 0,678 0,618 0,082 -0,150 -0,170 -0,389 0,251 0,122 0,609 0,568 0,486
XXVI. 0,440 0,670 0,668 0,607 0,142 -0,110 -0,127 -0,367 0,303 0,162 0,583 0,571 0,477
XVI. 0,469 0,667 0,657 0,630 0,083 -0,109 -0,219 -0,389 0,291 0,182 0,509 0,457 0,493
XVII. 0,436 0,739 0,730 0,693 0,243 0,084 -0,119 -0,266 0,439 0,356 0,488 0,469 0,419
XVIII. 0,275 0,609 0,599 0,548 0,315 0,082 -0,047 -0,275 0,485 0,361 0,388 0,401 0,355
XIX. 0,315 0,623 0,617 0,552 0,296 0,059 -0,064 -0,296 0,471 0,346 0,424 0,367 0,404
XX. 0,490 0,714 0,706 0,660 0,135 -0,119 -0,140 -0,381 0,302 0,160 0,621 0,638 0,477
XXI. 0,470 0,730 0,720 0,682 0,185 -0,047 -0,101 -0,324 0,342 0,216 0,638 0,662 0,477
XXII. 0,486 0,748 0,738 0,692 0,172 -0,085 -0,156 -0,397 0,367 0,224 0,600 0,600 0,502
XXIV. 0,470 0,769 0,759 0,713 0,235 0,001 -0,107 -0,330 0,417 0,291 0,612 0,612 0,487
XXIII. 0,204 0,414 0,420 0,274 0,251 0,082 -0,152 -0,306 0,477 0,388 0,274 0,069 0,307
XXV. 0,000 0,164 0,151 0,176 0,214 0,133 0,029 -0,049 0,281 0,237 0,008 0,079 0,076
XXVII. 0,000 -0,164 -0,151 -0,176 -0,214 -0,133 -0,029 0,049 -0,281 -0,237 -0,008 -0,079 -0,076
XXVIII. 0,470 0,746 0,739 0,685 0,198 -0,052 -0,120 -0,358 0,375 0,238 0,617 0,611 0,498
XXIX. -0,044 -0,240 -0,224 -0,281 -0,293 -0,288 -0,178 -0,169 -0,276 -0,272 -0,071 0,049 -0,161
XXX. -0,033 0,202 0,203 0,129 0,235 0,157 -0,053 -0,133 0,375 0,346 0,004 0,030 0,062
XXXI. 0,182 0,179 0,174 0,160 -0,136 -0,179 -0,272 -0,292 0,022 -0,005 0,100 0,051 0,257
XXXIV. -0,002 0,161 0,149 0,167 0,213 0,124 0,024 -0,061 0,284 0,235 0,002 0,068 0,075
XXXV. -0,132 -0,401 -0,399 -0,371 -0,272 -0,160 -0,020 0,095 -0,371 -0,317 -0,248 -0,205 -0,295
XXXVI. -0,113 0,091 0,087 0,057 0,268 0,199 0,054 -0,019 0,338 0,307 -0,095 -0,070 0,031
XXXVII. 0,144 0,095 0,087 0,113 -0,146 -0,129 -0,218 -0,181 -0,035 -0,030 0,038 -0,053 0,180
XXXVIII. 0,068 0,255 0,238 0,254 0,225 0,249 0,033 0,050 0,294 0,319 0,117 0,133 0,108
XXXIX. 0,075 0,265 0,247 0,268 0,238 0,243 0,044 0,043 0,303 0,318 0,113 0,128 0,084
XL. -0,406 0,028 0,022 -0,001 0,617 0,605 0,267 0,228 0,665 0,682 -0,274 -0,164 -0,244
XLI. -0,352 0,045 0,037 0,055 0,622 0,569 0,342 0,257 0,612 0,605 -0,214 -0,063 -0,004
XLII. -0,414 0,029 0,022 0,005 0,641 0,625 0,292 0,248 0,679 0,695 -0,277 -0,162 -0,234
XLIII. -0,439 -0,029 -0,034 -0,057 0,610 0,591 0,286 0,240 0,639 0,652 -0,323 -0,211 -0,265
XLIV. -0,362 0,020 0,007 0,050 0,600 0,562 0,355 0,287 0,571 0,569 -0,218 -0,077 0,015
XLV. -0,451 0,011 -0,001 0,004 0,686 0,674 0,345 0,302 0,701 0,719 -0,298 -0,166 -0,136


