
 

 1 

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS  

 

 

KAPOSVÁRI EGYETEM 

ÁLLATTUDOMÁNYI KAR  

Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet 

 

 

 

  Programvezető:                                                                 Témavezető: 

                          

                          Dr. Horn Péter                                     Dr. Romvári Róbert, Ph.D 
                       MTA  rendes tagja, rektor                                      egyetemi docens, igazgató-helyettes 
 

 

 

 

 

ELTÉRŐ SERTÉS GENOTÍPUSOK KERINGÉSI RENDSZERÉNEK  

NEM INVAZÍV VIZSGÁLATA 

 

 

Készítette:  

Petrási Zsolt 

 

 

 

Kaposvár 

2002 
 



 

 2 

Rövidítések jegyzéke 
 

 

 

CO:   perctérfogat (cardiac output) 

COrm:   vázizomzatra korrigált relatív perctérfogat arány 

CL:   vágott test hossza (carcass lenght) 

CW:   vágott test tömege (carcass weight) 

CT:   computer tomográfia (computer tomography) 

CSH:   csontoshúsarány (csont + vázizomzat) 

EDV:   végdiasztolés térfogat (end-diastolic volume) 

EF:   ejekciós frakció (ejection fraction)  

EKG:   elektrokardiogram, elektrokardiográf 

ESV:   végszisztolés térfogat (end-systolic volume) 

ÉH:    értékes húsrészek (comb + lapocka + karaj + tarja) aránya 

FÁ:   fehéráruarány (szalonna + háj) 

FoV:        látómező (field of view) 

Fth:   szalonnavastagság (fat thickness) 

HR:      szívfrekvencia (heart rate) 

HWa:   abszolút szívtömeg (absolute heart weight) 

HWr:   relatív szívtömeg arány (relative heart weight) 

HWrm:  vázizomzatra korrigált relatív szívtömeg arány 

LA:   életkor (live age) 

LHCW:  bal féltest tömeg (left half-carcass weight) 

LV:   bal kamra (left ventricle) 

LVW:   bal kamrai tömeg (left ventricular weight) 

LVwth:   bal kamrai falvastagság (left ventricular wall thickness) 

LW:   élőtömeg (live weight) 

mLDd:  hosszú hátizom keresztmetszet (musculus Longissimus Dorsi, square cm) 

mLDfc:  hosszú hátizom zsírtartalom (musculus Longissimus Dorsi, fat content) 

MRI:   mágneses rezonancia képalkotás (magnetic resonance imaging) 

RV:   jobb kamra (right ventricle) 

RVwth:  jobb kamrai falvastagság (right ventricular wall thickness) 

Septwth:  szeptális falvastagság (septal wall thickness) 

SLg:    szelettávolság (slice gap) 

SLth:   szeletvastagság (slice thickness) 

SMW:   vázizomtömeg (skeletal muscle weight) 

SV:   verőtérfogat (stroke volume) 

SZH:   színhúsarány 

TE:         echo idő 

TR:         repetíciós idő  

UH:    ultrahang   

θ:             kibillentési szög 
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1. BEVEZETÉS 

 

Az 1960-as években a táplálkozási szokások és a fogyasztói igények megváltozása, a 

takarmánynövény-termesztés korszerűsítése, a keveréktakarmány-gyártás, valamint az iparszerű 

tartásmód elterjedése indította el a célirányos nemesítő munkát a sertéstenyésztésben. Ennek 

hatására a vázizomzat és az emésztőszervek térfogata növekedett, a fehéráruarány és a 

légzőszervrendszer mérete csökkent. A faj intenzív növekedési erélyét mutatja, hogy a jelenleg 

alkalmazott modern sertéshibridek a hizlalásban már 140-150 napos életkorra elérhetik a 105-115 

kilogramos vágótömeget, és nem ritkák a 60-65 %-os színhúsarány értékek sem. Napjainkban a 

sertések hústermelő képessége már az élettani lehetőségek felső határát közelíti, míg az 

intramuszkuláris zsír arány a fogyasztói szempontok alapján kívánatos, 2-2.5 % alá csökkent. Tény 

az is, hogy a fentieket csak a legkiválóbb genotípusok egyedei tudják teljesíteni korszerű, minden 

igényt kielégítő takarmányozás- és tartástechnológia mellett. A megnőtt vázizomzat vérellátása 

komoly feladat elé állította a faj egyébként is kedvezőtlen adottságú szív és keringési rendszerét, 

annak további gyengülését okozta, amely a szív és érrendszeri megbetegedések, valamint a keringési 

okokra visszavezethető nagymértékű elhullásokban is jelentkezett.  

 

Az intenzív hústípusú sertéssel ellentétben a zsírtípusú mangalica terhelhetősége kedvezőbb, 

amely döntően a két hasznosítási típus szöveti összetétel különbségein alapuló vázizomtömegre 

vetített magasabb relatív szívtömeg értékével magyarázható. Ugyanakkor tény az is, hogy ebben az 

extenzív vagy félintenzív tartási körülmények és genetikai jellemzők is szerepet játszanak, és bár az 

elmúlt évtizedek nem hagyták érintetlenül a mangalica fajtát sem, a kardiovaszkuláris rendszer 

szempontjából mindenképpen jobbnak tekinthető a modern hússertésnél.  

 

1.1. Előzmények 

 

A sertés kardiovaszkuláris rendszerének tűrőképessége első közelítésben a relatív szívtömeg 

értékkel jellemezhető. A szív- és a test tömegének százalékos aránya közelítő képet ad a szív 

teljesítőképességéről. Pontosabb azonban, ha az abszolút szívtömeget a vázizomtömeg értékével 

vetjük össze, hiszen mennyiségét tekintve a vázizomszövet - és annak dinamikus növekedése - az, 

amelynek vérellátása a legnagyobb megterhelést jelenti a kardiovaszkuláris rendszerre. A 
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vázizommennyiség pontos meghatározása vágópróbával, illetve a saját vizsgálatainkban is 

alkalmazott computer tomográfiás képalkotással lehetséges. A szöveti összetétel meghatározására 

irányuló CT vizsgálatok 12 éves múltra tekintenek vissza egyetemi karunkon. Elsősorban szelekciós 

célú felhasználásuk sertés, juh, nyúl és liba esetében történt. Ezek eredményei meghatározó szerepet 

játszottak a Ka-hyb sertés, a Pannon húsjuh és a Pannon fehér húsnyúl kialakításában. 

 

A szív funkcionális paramétereinek vizsgálatára invazív és nem invazív módszerek állnak 

rendelkezésre. A nem invazív eljárások egyik legkorszerűbb változata a mágneses rezonancia 

képalkotással történő EKG-vezérelt szív MRI vizsgálatok alkalmazása. A szív MRI vizsgálatokat a 

szívbetegségek korai diagnosztizálásának igénye, a sertésszív vizsgálatát a sertés és az ember 

szívének hasonlatossága hívta életre. Az első mozgó (cine) funkcionális szív MRI vizsgálatokat 

emberen a 80-as évek közepén az Amerikai Egyesült Államokban végezték, rutinszerűen mintegy 

10 éve alkalmazzák a humán diagnosztikában. E vizsgálatokkal elsőként nyílt lehetőség a kamrai 

működést jellemző térfogatváltozások nem invazív mérésére. 

 

A digitális keresztmetszeti CT és MR berendezések a jelenlegi legmodernebb vizsgáló 

eljárások, amelyek képi információval szolgálnak a szöveti összetételről és szívfunkcióról, azok in 

vivo alkalmazhatók és ismételhetők. A Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetében állatokon az első kardiális MRI vizsgálatokat gímszarvason végezték. 

A sertésszív funkcionális paramétereinek meghatározására irányuló EKG-vezérelt MRI vizsgálatok 

azonban még nem történtek.  
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1.2. A disszertáció célkitűzései 

 

A disszertáció keretében végzett vizsgálatok során az alábbi célokat tűztük ki: 

 

 Altatási és vizsgálati metodika kidolgozása sertések EKG-vezérelt szív MRI vizsgálatához. 

 

 Hússertés és mangalica szívének funkcionális vizsgálata MR képalkotóval. A szívfunkciót 

jellemző alapadatok felvétele. 

 

 Hússertés és mangalica összehasonlítása a szív funkcionális paraméterei alapján azonos 

élőtömegekben (30, 60 és 90 kg), és 170 napos életkorban.  

 

 A két vizsgált típus szöveti összetételének összehasonlító vizsgálata computer tomográffal, a 

zsír- és vázizommennyiség meghatározása. A szöveti összetétel és a keringés közötti kapcsolat 

leírása. 

 

 Hússertés és mangalica szívének anatómiai összehasonlító vizsgálata. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A szív és keringési rendszer megismerésének történeti áttekintése 

(Bálint, 1986, valamint Brown és Kozlowsky, 2000 munkái alapján)  

 

Az ember érdeklődése a szív és keringési rendszer működése iránt már a történelemírás 

kezdetétől megfigyelhető. Az ember létezésének legősibb feljegyzései közé számító híres egyiptomi 

papiruszok már foglalkoznak orvosi tárgyú kérdésekkel. A piramisok korából származó un. „Edwin 

Smith papirusz” (i.e. 3000-2500) a szívet mint az érhálózat központját írta le, megnevezett 22 fő 

eret, valamint tárgyalta a betegek pulzusszámának vizsgálatát is. A későbbi „Ebers-papirusz” még 

részletesebben foglalkozott az erekkel, vélhetően a halottak kezelése, mumifikációja adhatott 

alkalmat a szervezet belső felépítésének megfigyelésére.  

 

Kínában a medicina fejlődése i.e. 3000 körül indult el. A szívközpontú zárt keringési 

rendszer elmélete az ősi kínai orvostudományhoz vezethető vissza. A vérkeringés folyamatainak 

első komolyabb leírása Nei Ching nevéhez fűződik, aki szerint: „A teljes vérmennyiség a szív 

szabályozása alatt áll, a vér folyamatosan áramlik és sohasem áll meg, keringése egy körhöz 

hasonlítható.” Megemlítendő a híres kínai pulzustan szerzője Pien Chiao (i.e. 6-5. sz.), illetve Mei 

Ching neve. Utóbbi i.u. 280-ban adta ki  „Pulzuskönyvét”, 12 kötetet szentelve ennek a tárgynak.  

 

A görög Hippokratész (i.e. 5. sz.) azt a nézetet vallotta, hogy az artériák levegővel, a vénák 

pedig vérrel teltek. Platón tudta, hogy a vér állandó mozgásban van, tanítványa Arisztotelész (i.e. 4. 

sz.) ismereteit állati testek boncolásával szerezte. Ő adott nevet az aortának (a görög szó jelentése: 

levegőt szállító) és több érterületnek is. Másokkal együtt úgy vélte, hogy a vérkeringés a vér 

hűtésére szolgál. Szerinte a felszívódott táplálék a májban válik vérré, majd a szívben levegővel 

keveredik össze. Időszámításunk előtti 2. században Erasistratus fedezte fel, hogy a szív hibátlan 

működése attól függ, hogy a billentyűk az egyes üregeket milyen hatékonyan választják el 

egymástól.  

 

A hellenista-római orvos Claudius Galenus (i.u. 120-201) tanai szerint a vér a májban a 

táplálékból termelődik, a v. caván át jut a jobb szívkamrába, majd egy része a kamrák válaszfalán 
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láthatatlan pórusokon át a bal kamrába. Itt az un. „spiritus vitalis” mint láng ég el és megtisztítja a 

vért, mielőtt az artériákon a perifériás szervekbe jutna, ahol elhasználódik és nyomtalanul eltűnik. 

Galenus szerint a tüdő egy fújtató készülék, amely a szívet hűti, továbbá a v. pulmonálison keresztül 

elvezeti a bal kamrában keletkező "füstöt".  

 

A 13. században Ibnul-Naffiess (1210-1290) arab orvos volt aki elsőként írta le helyesen a 

tüdő vérkeringését. Leonardo da Vinci (1452-1519) boncolás és viviszekció útján a szívre és a 

keringésre vonatkozó igen nagy jelentőségű felfedezéseket tett. A zárt körpályán történő vérkeringés 

felismerésének vívmánya széleskörűen csak a késői reneszánsz időszakában vált ismertté és 

elfogadottá. 1628-ban William Harvey (1578-1657) angol orvos közzétette híres tanulmányát 

"Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus" címmel. Megfigyelése szerint a 

vénás billentyűk a vért csak a szív irányába engedik folyni, majd a szív felé áramló vér a 

szívösszehúzódás következtében az artériákon keresztül jut tovább a perifériákra. Elsőként szakított 

a "pórusos kamraszeptum" nézettel, és ismerte fel, hogy normális körülmények között a szívverés a 

jobb pitvarból indul ki és onnan terjed át a többi szívüregre. A zárt keringés elméletének "atyja" 

Marcello Malphigi (1661), nevéhez a  tüdőkapillárisok leírása fűződik. Richard Lower (1631-1691) 

"Tractatus de Corde" című művében a szívizom aprólékos anatómiai vizsgálata alapján arra a 

megállapításra jutott, hogy a bal kamrának nagyobb erőt kell kifejtenie, mint a jobb kamrának. A 

jobb pitvarban található, vénák vérét befogadó zsáknak is ő adott nevet 1669-ben. Lower állapította 

meg azt is, hogy a vér színváltozása a tüdőben következik be és nem a szívben. A szívizomzatot - 

mint egy térrácsot, résszerű közti terekkel - elsőnek A. van Leeuvenhoek írta le 1692-ben. A 

billentyűk első helyes anatómiai leírása Albrecht von Haller (1759-1769) nevéhez fűződik.  

 

Az, hogy a szív elektromosan aktív szerv, már a 18. században ismert volt. Galvani és Volta 

(1786)  "állati elektromossággal" kapcsolatos kísérletei (18. sz. második felében, a 19. sz. elején) 

ahhoz a felismeréshez vezettek, hogy a szív spontán összehúzódása elektromos jelenséggel 

kapcsolatos. Albert von Kölliker és Johannes Müller (1856) egy béka idegizom-készítmény idegét 

(nervus ischiadicus) keresztülfektették egy működésben lévő szívkamrán és megfigyelték, hogy a 

szív minden egyes kontrakciójakor az idegizom-készítmény két rángást mutat, ami azt jelzi, hogy az 

elektromos változás sokkal tartósabb a szívben, mint az idegben. Az ingerületvezetés leírása 

Johannes Evangelista Purkinje (1839) és Wilhelm His Jr. (1893) nevéhez fűződik. Az első EKG-
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méréseket békaszíven J.S.B. Sanderson és F.J.M. Page végezte 1879-1880-ban. Ernest Starling 

(1866-1927), "szívtörvényének" leírásával megerősítette és kiterjesztette Otto Frank (1865-1944) 

békaszíven nyert eredményeit. Frank a vérkeringés matematikai és fizikai analízise terén végzett 

kimagasló munkát. A szívizom izometriás és izotóniás kontrakciója, a disztenziós görbék, a 

szívmunka kiszámítása és a pulzusgörbe analízise terén végzett kutatásai során vált ismertté. 

Starling egy un. szív-tüdő készítmény segítségével modellezte a szív működését. Rendkívül kis 

áramingadozások mérésére 1903 óta van lehetőség, amikor William Einthoven megszerkesztette az 1 

mV feszültségkülönbség mérésére is alkalmas húros galvanométert. A japán Sunao Tawara 1906-

ban a pitvar-kamrai csomót, a szív ritmuskeltő régióját, míg a szinusz-csomót Arthur Keith 

professzor és Martin Flack orvostanhallgató írta le először 1907-ben. Az Einthoven-féle EKG-

készüléket elsőként Johannes Nörr alkalmazta lovon 1913-ban. 

 

2.2. A sertés faji sajátosságai 

2.2.1. A hús- és zsírtípusú sertés általános jellemzése  

 

 A sertés faj biológiai sokféleségét kitűnően szemlélteti az a félezerre tehető fajta amely a 

Földön megtalálható. Ebből Kínában több, mint 300 ismert. A sertés rendkívül változatos, könnyen 

formálható, szelektálható állatfaj. A kifejlettkori testtömege 20 kg-tól 400 kg-ig, az alomlétszám 

fialásonként 4-20-ig változik. Az ivarérés 2-3 hónaptól 12 hónapig terjedhet. A színhús termelés 

aránya genotípusonként 30-70 %, fehéráru aránya 20-70 % között is változhat. A többszáz 

sertésfajta ellenére a helyi fajták szerepe - Kínát leszámítva - nem meghatározó.  

 

 Európában és Amerikában az intenzív vágósertés-előállításban ma öt "világfajta" a 

meghatározó. Ezek a nagyfehér és a lapály típusúak, valamint a duroc, a pietrain és a hampshire 

fajta. A keresztezések anyai vonalát a reprodukciós értékmérő tulajdonságokban, hízékonyságban és 

szervezeti szilárdságban kiemelkedő nagyfehér vagy nagyfehér x lapály keresztezésből származó 

kocák adják, melyeket a vágóértéket kifejező értékmérő tulajdonságokban kimagasló fajtákkal vagy 

azok keresztezett egyedeivel termékenyítenek. Az első modern húsfajták nemesítésében Tuleynak és 

a Colling fivéreknek volt kiemelkedő szerepe. Az intenzív sertéstenyésztés Angliából indult útjára, 

melynek első képviselője, az 1760-as években előállított leicester sertés volt. A nagyfehér hússertés 

első leírása 1868-ban, a sertés törzskönyv bevezetése 1884-ben történt. A hússertés „hazájában”, 
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Dániában az 1896-tól bevezetett szigorú és szervezett szelekciónak köszönhetően alakult ki az a dán 

lapálysertés, amely hosszú évtizedekig meghatározó volt a világ sertéstenyésztésében. Jelenleg a 

világon szinte mindenütt, így hazánkban is, a sertéshúst nem tisztavérű fajták, hanem hibridek 

szolgáltatják (Rothschild és Ruvinsky, 1998). Magyarországon sokáig Anker Alfonz irányításával 

előállított Ka-hyb (1962) sertéshibrid töltötte be a vezető szerepet, de napjainkban már a vezető 

világcégek hibridjei (pl. a belga Seghers és a holland Dumeco, Dalland) is megtalálhatóak 

hazánkban. Hústermelésük kiváló, szöveti zsírtartalmuk alacsony. Az értékes húsrészeket adó hát 

hosszú, különösen a lapály fajtacsoportba tartozó egyedeknél, a comb telt és izmos, gyakori az un. 

négysonkás típus. A hátszalonna vastagsága nem jelentős (10-20 mm). Gyors növekedésű, későn 

vagy középkésőn érő típusúak. Átlagosan 56 %-os színhúsarány (EU), 26-28 %-os fehéráruarány, 

48-50 %-os értékes húsrészarány, 1.2-1.3 %-os intramuszkuláris zsírarány jellemzi. E hibridek húsa 

leginkább friss fogyasztásra alkalmas. Magyarországon a vágásra kerülő állatok döntően az U (50-

54 %) minősítésű kategóriába esnek, átlagos körülmények között 200 napos életkorra érik el a 

vágósúlyukat (Horn és mtsai., 1998). 

 

A mangalica az egyetlen, máig fennmaradt őshonos sertésfajtánk, amely a ma már 

gyakorlatilag kihalt dél-európai zsírsertések egykor népes családjába tartozik. Az első írásos 

dokumentumok szerint eredete 1833-ig vezethető vissza, ahol a feljegyzésekben két kanról és kilenc 

kocáról olvashatunk, melyeket Milos szerb fejedelem topcséderi tenyészetéből vásároltak meg. 

Ezekből az állatokból a sumadia sertés és egyéb parlagi sertések keresztezésével alakult ki a „nemes 

magyar mangalicaként” ismert fajta. Tartásának egyik fő célja egészen a modern időkig a nedves, 

mocsaras legelők és erdők hasznosítása volt. Eredetileg négy színváltozatban tenyésztették (szőke, 

fekete, vörös és fecskehasú), de napjainkban nagyrészt csak a szőke mangalicával találkozunk. 

Törzstenyészetekben jelenleg 18 helyen közel 600 szőke, 12, illetve 8 helyen 80-80 fecskehasú és 

vörös kocával tenyésztenek. Fekete színváltozata igen ritka, kihaltnak tekinthető. Állománya 

alacsony létszáma miatt sajnos a beltenyésztettség problémáival küzd, ennek hatására már ritkán éri 

el a századelőn gyakori 180-200 kg-os testtömeget. Hústermelése gyenge, zsírtermelő képessége 

jelentős. A hát a hússertésekhez viszonyítva rövidebb és a comb is mérsékelten izmos. Hátszalonna 

vastagsága 40 mm feletti. Csontozata vékony, de szikár. Fejlődése lassú, éves korra legfeljebb a 100, 

kétévesen 150 kg-os testtömeget ér el. Vágótömegének 35-45 %-a a színhúsarány, fehéráruaránya 

már nem éri el a korábban jellemző 60-70 %-ot, jelenleg 50-55 % körül alakul. Húsa márványozott, 
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az izomrostok közötti teret - a hússertésektől eltérően - nem víz, hanem alacsony olvadáspontú, 

könnyen emészthető zsír tölti ki, ami összefüggésbe hozható speciális táplálékaival (férgek, édes 

nádcsíra, madártojás, gyékénygyökér, csigák, farügy, makk....stb.). Húsa elsősorban töltelékáru 

előállítására, de friss fogyasztásra is alkalmas. A „romlatlan ősi” reformtáplálkozás, illetve egyes 

állatjárványokkal kapcsolatos félelmek okán az érdeklődés ismét kezd felé fordulni hazánkban. 

Jelenleg reneszánszát éli, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a mangalica × duroc keresztezésen 

alapuló un. „Real Mangalitza” program, amely a híres három évig érlelt spanyol „Serano típusú” 

sonka alapanyagának termelését biztosítja csaknem 10 éve. Ezen kívül az olasz Parma városáról 

elnevezett sonka alapanyagának nagy részét is ez a fajta szolgáltatja (Horn, 2000). 

 

A két genotípus növekedési erélye között jelentős különbségek vannak, amely többek között 

a takarmányértékesítésben, valamint a szöveti összetételben is mérhető. A mangalica fajta átlagosan 

4.5-5 kg takarmányból állít elő 1 kg élőtömeget. Napi súlygyarapodása átlagosan 400-450 g. A 

modern hússertések fajlagos takarmány felhasználása 2.6-2.8 kg, napi súlygyarapodásuk 700-800 g 

körül alakul. Jelentős eltérések láthatók az izomszövetet alkotó vörös és fehér izmok arányában is, 

amely a tenyésztés hatására következtek be. Vaddisznónál a vázizomszöveten belül a fehér izomrost 

aránya 30 %, míg napjaink hússertésénél már 70 % körül alakul (Whittemore, 1998). A két rost 

aránya az izomanyagcsere szempontjából lényeges, hiszen az oxidatív vörös izomra magasabb 

szöveti zsírtartalom, míg a glikolitikus fehér izomra az alacsony zsír, magas glikogéntartalom 

jellemző. Utóbbi egyfelől szerepet játszhat a PSE jelenség kialakulásában, másrészt az alacsony 

intramuszkuláris zsírtartalomért is felelős. A két genotípus között az izom- és zsírszövet kémiai 

összetételében is kimutathatók eltérések. A karaj és comb esetében mangalicáknál alacsonyabb 

szöveti víztartalom (66-68 %), valamint nyersfehérje tartalom (21-22 %) és jelentősen magasabb 

nyerszsír tartalom (9.5-10.5 %) mérhető, mint hússertéseknél (71-72 %, 22-24 %, illetve 3.5-4.5 %). 

Hússertések vágási tulajdonságairól nagyszámú irodalom található, míg a mangalica sertés hasonló 

adatairól jelentősen kisebb a hivatkozások száma. Rede és mtsai. (1986) 6 genotípus (vaddisznó, 

vaddisznó x nagyfehér, mangalica, fekete szlavóniai, nagyfehér x svéd lapály és svéd lapály), 

Adilovic és mtsai. (1985) 3 fajta (mangalica, fekete szlavóniai és svéd lapály) vágási eredményei 

közül a számunkra jelentősebb adatokat emeljük ki, melyet az 1. táblázat szemléltet.  
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1. táblázat: Eltérő sertés genotípusok vágási adatai Rede és mtsai. (1986),  

valamint Adilovic és mtsai. (1985) alapján 

  

genotípus n 
LA 

(nap) 

LW  

(kg) 

CW  

(kg)  

CL 

 (cm) 

Fth 

(hát)(cm) 

Fth 

 (far)(cm) 

mLDd 

(cm
2
) 

ÉH 

 (kg) 

CSH 

(kg) 

FÁ 

(kg) 

mLDfc 

 (%) 

Vaddisznó 2 n.a. 86.7 69.0 68.0 3.6 3.1 39.0 16.7 n.a. n.a. 1.5 

Vaddisznó x 

NF 
11 210 78.6 63.8 69.3 3.6 3.5 32.0 16.5 n.a. n.a. 2.7 

Mangalica 20 390 104 80.4 74.8 4.8 5.8 22.6 20.9 n.a. n.a. 4.9 

Fekete 

szlavóniai 
21 255 102 81.6 74.6 3.5 3.8 82.3 20.9 n.a. n.a. 5.9 

NF x SL 20 180 101 82.2 83.0 2.9 3.8 35.1 24.0 n.a. n.a. 1.7 

Svéd lapály 20 180 101 81.4 83.5 2.8 3.3 38.4 23.8 n.a. n.a. 2.0 

Mangalica 20 153 n.a. 79.5 74.8 4.7 n.a. n.a. n.a. 41.8 28.0 n.a. 

Fekete 

szlavóniai 
20 139 n.a. 79.2 76.9 4.0 n.a. n.a. n.a. 45.2 25.3 n.a. 

Svéd lapály 20 113 n.a. 78.5 80.5 2.7 n.a. n.a. n.a. 49.4 21.3 n.a. 

 

 A táblázatból jól kitűnik, hogy a mangalica sertés kétszer hosszabb hízlalási idő alatt éri el 

ugyanazt a vágósúlyt, mint a hússertés. Azonos karkasz tömeg mellett jelentősen alacsonyabb 

vázizomtömeget és magasabb zsírt tartalmaz. Szalonnavastagsága jelentősen nagyobb, karaj 

keresztmetszete kisebb. A reformtáplálkozás okán reflektorfénybe került zsírsavösszetételben és 

koleszterin tartalomban ugyanakkor Csapó és mtsai. (1999) nem találtak szignifikánsan eltérő 

különbséget a hússertések (nagyfehér × lapály) és a mangalica fajta között. 

 

2.2.2. A sertés, mint modellállat 

 

Szívmorfológiai (Crick és mtsai., 1998), funkcionális (Alvarez és mtsai. 1993) és élettani 

szempontból (Bowman és Hughes, 1984), az immunrendszeri azonosságok és a szívnek a 

terheléshez való alkalmazkodóképessége, avagy képtelensége (Hughes, 1986) miatt a sertés szíve áll 

a legközelebb az ember szívéhez. Ennek köszönhetően vált a sertés a humán sebészet modellértékű 

állatává az elmúlt három évtizedben, ahol a kutatásokon túl mindinkább a transzplantációs 

műtétekben is kulcsszerepet kapott. Bőr, vese, máj, hasnyálmirigy β-sejt, csontvelő, szívbillentyű és 

értranszplantációs műtéteken keresztül a gyermeksebészetben, vese dialízisben, érgyógyszertanban 

és az altatásban tölt be fontos szerepet (Swindle, 1992). A transzplantációs műtétekben egyre 
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gyakrabban a sertésből kinyert transzplantátumokat és nem a szintetikus készítményeket használják, 

amelyeket külön farmokon tenyésztett SPF állományokból nyernek, elsősorban az Amerikai 

Egyesült Államokban (Swindle, 1984). A szívritmus szabályozók kifejlesztéséhez és teszteléséhez 

végzett elektrofiziológiás kísérletek is egyértelműen bizonyították a sertésszív hasonlóságát az 

emberéhez (Smith és mtsai, 1997). A szívizomzat vérellátását és az azt biztosító koronáriákat 

tekintve ugyancsak nagy az azonosság (Bloor és mtsai., 1992), ezért számos kutató a szív- és 

aortabetegségek modellezését is sertéseken végezték, pl. Klein és mtsai. (1996) és Ritman (1998). A 

téma jelentősége - így annak kísérletes tanulmányozása - vitathatatlan, hiszen a szív és érrendszert 

érintő betegségek részaránya az elmúlt évtizedben ugrásszerűen nőtt és jelenleg a halálozási 

statisztikák első helyén áll.   

 

A sertés kedvezőbb ökonómiai- és faji sajátosságainak köszönhetően kiszorította a korábban 

használt fajokat (kutya, majom...stb) az állatkísérletekből (Swindle és mtsai. 1988), amelyben nagy 

szerepet kapott a speciálisan kísérleti célokra kitenyésztett homozigóta mini- és mikropig 

(Pantepinto és mtsai., 1978; Gal és Isner, 1992).  

 

Az állatkísérletek ellen tiltakozó állatvédők és a kísérletek mellett érvelő kutatók között örök 

ellentét feszül. A laboratóriumi állatok "felhasználásának" elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az 

állatvédelem (Animal Welfare) és a laboratóriumi munka ellentmondásaival, a 

"kompromisszumkeresésről" Wright (1997) írt közleményt. 

 

2.2.3. Stresszérzékenység 

 

Elsők között Ludvigsen (1953), majd Topel és mtsai. (1968) számoltak be arról, hogy egyes 

stresszhatásnak kitett sertések hirtelen rosszulléttel, súlyosabb esetben elhullással reagálnak. A 

kialakult tünetcsoport a "Porcine Stress Syndrome" (PSS) nevet kapta. Hasonló körülmények között 

vizsgált sertéseknél Sybesma és Eikelenboom (1969) definiáltak egy állapotot, melynek jellemzői 

progresszív hyperthermia, súlyos fokú izommerevség, hypoxia és acidózis voltak. A tünetegyüttest 

"Malignant Hyperthermia Syndrome" (MHS) elnevezéssel illeték. E két tünetcsoportot napjainkban, 

mint a sertés stresszérzékenységét említjük. Örökletességének gondolatát Minkema és mtsai (1977) 

vetették fel, akik a kialakulásáért egy recesszív gént tettek felelőssé. 
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Élő állaton történő diagnosztizálásának legismertebb módja a halotán altató gázos vizsgálat, 

melyet elsőként Eikelenboom és Minkema (1974), hazánkban Kovách és mtsai (1983) végeztek. A 

módszert többen, így Monin és mtsai. (1999) is használták a sertéshús minőségére irányuló 

vizsgálataikban. A halotánnal történő altatás során a recesszív génre nézve homozigóta (nn) sertések 

reagálnak. A nem reagáló sertések a stresszmentes (NN) vagy heterozigóta sertések (Nn). Utóbbiak 

elkülönítésére a módszer nem alkalmas. Klasszikus értelemben nincsenek fokozatai a halotán-

érzékenységnek, azonban egyes vélemények szerint mégis létezik egy un. equivocalis fenotípus, 

amely esetében a hordozó heterozigóta egyedek is mutatnak enyhébb tüneteket. A halotán-módszer 

hátránya, hogy a stresszérzékeny malacok egy része a vizsgálat során elpusztulhat, illetve az 

alkalmazott halotán gáz rákkeltő hatását mutatták ki, ezért napjainkban már nem megengedett a 

használata. A módszer az MHS kimutatásában 95 %-os pontosságú, míg a jelenleg alkalmazott gén-

tesztek egyértelmű, pontos eredményt szolgáltatnak (Fésüs és mtsai. 1998). A malignus 

hyperthermia syndroma lényegi oka az utóbbi évek kutatásainak tükrében sem bizonyos, bár 

kétségtelen, hogy a ryanodine receptor mutációja lényeges szerepet játszik. Ugyanakkor 

genetikailag szelektált állományokban is kialakul a jelenség - irodalmi adatok szerint akár 5 %-os 

gyakorisággal. A fokozott stresszérzékenység számos modern fajtában okoz problémát, különösen 

azokban, melyeket vékony hátszalonna és nagyobb színhús mennyiség elérésére szelektáltak. Ezek a 

fajták fokozottan érzékenyek a környezeti hatásokkal szemben, stresszhatásra élénkebben reagálnak, 

a gyors növekedés és fejlődés miatt gyakorta energiadeficit alakul ki, ami elhulláshoz is vezethet. A 

stressz- és a halotánérzékenység közötti pozitív korreláció évtizedek óta ismert, fajtánként eltérő 

gyakorisággal fordul elő (2. táblázat). 

 

2. táblázat: A világfajtákban kapott halotán pozitív egyedek gyakorisági értékei (Webb, 1981) 

 

fajta n   Hal-pozitív, % fajta n Hal-pozitív, % 

duroc 248 0 svájci nagyfehér 1130 6 

angol nagyfehér 764 0 dán lapály 1990 7 

ausztrál nagyfehér  140 0 angol lapály 1538 11 

francia nagyfehér  102 0 svájci lapály 8305 14 

ír nagyfehér 58 0 svéd lapály 1668 15 

USA yorkshire 132 0 francia lapály 98 18 

hampshire 232 2 holland lapály 4073 22 

holland yorkshire 1394 3 francia pietrain 335 31 

ír lapály 168 5 német lapály 1251 68 

ausztrál lapály 206 5 belga lapály 795 85 

norvég lapály 472 5 holland pietrain 101 94 
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 Mangalicák esetében kevés adat áll rendelkezésünkre. Ernst (1989) 6 egyed közül nem talált 

Hal-pozitív állatot vagy izomelfajulást. Nagyobb vizsgálati mintaszámon, 32 mangalica sertés 

stressz-vizsgálata során Fésüs és mtsai. (1998) egyetlen Nn genotípusú egyedet találtak, azonban a 

szerzők feltételezik, hogy az érzékenységért felelős n gén más fajtából került az állományba. A 

stresszérzékenységért felelős recesszív gén a húsminőségre gyakorolt negatív hatásán túl (PSE) a 

nőivarú állatok szaporodásbiológiai teljesítményére is hátrányosan hat, ezért kívánatos a hibrid 

előállításban alkalmazott anyai vonalak stresszmentesítése (Rothschild és Ruvinsky, 1998). Káros 

hatásai mellett ugyanakkor előnyös hatásai is vannak, így a halotán-pozitív állatok 2-3 %-al több 

vázizomtömeggel rendelkeznek.  

 

A szelekció során előtérbe kerülő stresszérzékenység és a faji sajátosságok a szívbetegségek 

számának gyakoriságában is mérhetők. Smith (1984) 102 tenyészkoca post mortem vizsgálata során 

11.9,  Schoder és mtsai. (1993) 360 selejtezett és 240 elhullott hízósertés vizsgálata során 13.7 %-

ban állapított meg szíveredetű kórokot. Vrbanac és mtsai. 1997-ben már 18.8 %-ban 

diagnosztizáltak szívbetegséget. Ohwada és mtsai. (1999) 324 szívbetegségben elhullott sertés 

szívének feltárását követően az esetek 69.1 %-ában az aorta szűkületét állapították meg. Guarda és 

mtsai (1992) eredményei szerint 33.0 %-ban (jobb pitvar 15.9, bal pitvar 9.5, mindkettő esetében 7.5 

%) volt kimutatható szívpitvar tágulat. Eredményeik azt mutatták, hogy a 8-10 hónap közötti 

sertések esetében már jóval nagyobb gyakorisággal figyelhető meg szívbelhártya-gyulladás és a 

billentyűk elváltozásos megbetegedése is. A hústermelőképesség szempontjából kiemelkedő fajták 

esetében halmozottabban mutathatók ki elváltozások, így német nemesített sertés (n=47) és belga 

lapály (n=53) szívek anatómiai és szövettani vizsgálata alapján Schadt (1994) nagyobb számban 

diagnosztizált szívbetegséget belga lapálynál. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a német 

nemesített sertés keringési rendszere stabilabb, mint a belga lapályé.  

 

Tekintettel arra, hogy a sertéseket általában a kardiovaszkuláris betegségeket jelző tünetek 

megjelenése előtt már levágják, feltételezhető, hogy az életkorral a szívbetegségek számának 

gyakorisága is jelentősen nőne. Jó példa erre, hogy fiatal korban embereknél az extrém kövérség 

nagyon ritkán jár kardiovaszkuláris tünetekkel és a komolyabb elváltozásokat kísérő jelenségek csak 

felnőtt korban jelentkeznek. A szív és érrendszeri betegségek kialakulásában a faji sajátosságokon 

túl örökletes okok is közrejátszhatnak sertéseknél. Berg (1983) szerint a koronária betegségek 
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közepesen öröklődnek, h
2
 értékük 0.5, míg a hypertrophiás cardiomyopathia esetén Huang és mtsai. 

(1996) 0.3-as h
2
 értékről számolt be. Vizsgálatukban duroc állománynál 5, lapálynál 23, míg 

yorkshire sertésnél közel 6 %-ban tapasztalták a betegséget. Bár feltételezések szerint nem a 

betegség, hanem a genetikai hajlam öröklődik - melynek megjelenésében a környezeti hajlamosító 

tényezőknek van szerepe -, a közeljövőben a hústermelésre való szelekción túl fontos szerepet 

kaphat a tenyésztésben a szívbetegségben terhelt egyedek kiemelése is. Ezt erősíti meg Bielen és 

mtsai. (1991) ember ikreken végzett vizsgálatának eredményei is, akik szerint a szív terheléshez 

való alkalmazkodási képességet öröklött tényezők is meghatározzák.   

 

2.2.4. A sertés altatása 

 

Altatási metodikánk kialakítása szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a sertés altatásával 

kapcsolatos jellemzők, ezért az alábbiakban a faj sajátosságait, illetve altatásának módozatait 

foglaltam össze. 

 

A haszonállatok közül a sertés altatása az egyik legnehezebb feladat. Malac és süldő korban 

kevesebb a kockázati tényező, míg idősebb és különösen az elhízott egyedek esetében nagy gondot 

okoz azok kifejezett shock-érzékenysége. A hízókon a zsírszövet a keringést és a légzést jelentősebb 

mértékben terheli, a narkotikumokat megköti. A rejtett szív-, tüdő- és anyagcsere-betegségek a 

narkózis kockázatát növelik. Az idősebb, elhízott egyedek relatíve kevesebb altatószert igényelnek. 

A sertés fejformája (hosszú és keskeny száj- és garatüreg), a keskeny gége és légcső (11-18 mm), 

továbbá a garat körüli zsírszövet hajlamosítja az állatot, hogy szedált és altatott állapotban könnyen 

légúti akadályoztatás alakuljon ki. A a légcsőtubus bevezetésénél figyelemmel kell lenni, hogy nem 

egyenes a légút (145°-os törés található benne), ezért egy 180°-os fordulatot is kell tenni a 

gégefedőnél (Tóth, 1993).  

 

A sertés faj altatási lehetőségeiről átfogó képet elsők közt Anderson 1973-as közleményéből 

kaphatunk. Leírja a faj élettani sajátosságait, altatásának módozatait, valamint ismerteti az 

alkalmazható anesztetikumok körét. A sertés altatásában hosszú évtizedekig a ketamin 

hatóanyagtartalmú szereket alkalmazták. Előnye, hogy felületes alvás mellett is teljes 

fáldalommentességet biztosít, azonban az izomtónust fokozza, görcsökre hajlamosít. 
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Mellékhatásaival többen is foglalkoztak. A Roberts által 1971-ben leírtakat erősítik meg Boschert és 

mtsai. (1996), miszerint a ketamin csak premedikációs céllal használható fel megfelelő 

hatékonysággal a sebészeti munkában. Tapasztalataik szerint önmagában a ketamin hosszú 

időtartamú altatásra alkalmatlan, míg kiegészítve más anesztetikumokkal (opioidok, 

benzodiazepinek, alfa 2-adrenerg gátlók) mély alvási állapot érhető el vele. Gerard és mtsai. (1996) 

a szívfrekvencia erőteljes növekedését, felfokozott izgalmi állapotot tapasztaltak ébredő sertéseken. 

Fébel és Babinszky (1988) ketamin, fentanil és droperidol kombinált altatókészítmény altatás 

közbeni, majd ébredés utáni hatását írták le növendék sertéseken. 

 

A 80-as évek egyik leggyakrabban használt kombinált készítménye a ketamin-xylazin volt, 

amely napjainkban is gyakran alkalmazott altatószer a kisállatpraxisban (Müller, 2000). A xylazin 

centrális izomelernyedést és természetes, mély alvást biztosít. Mellékhatásként artériás 

vérnyomásnövekedést és szívfrekvencia csökkenést okoz (Tendillo és mtsai., 1996). Sertés esetében 

önállóan nem, csak kombináltan alkalmazható készítmény, ezért egyedüli alkalmazásáról csak más 

fajok esetében számolnak be az irodalmi hivatkozások. Roughton (1975) szarvason, Holló és mtsai. 

(1999) szarvasmarha borjakon szerzett tapasztalatait ismerteti.  

 

A 90-es évektől mind többen alkalmazzák állatkísérleteikben - intubálás mellett - az 

altatógázos megoldást (Gasthuys és mtsai. 1990). Roussi és mtsai. (1996) a premedikációhoz 

ketamint, az altatáshoz halotán, dinitrogén-oxid és oxigén keveréket alkalmaztak. Shulman és mtsai. 

(1981) megfigyeléseik szerint sertések sevoflurán gázzal való altatásakor - a sevofluránnak a 

halotánhoz hasonló hatása révén -  elkülöníthetővé váltak az MHS tünetcsoportot mutató sertések. 

Ugyanezt írta le Townsend (1993) az isoflurán alkalmazása során is. Napjaink egyik leghatékonyabb 

megoldását az isoflurán gázos altatás jelenti, aminek Kalman és Eintrei (1991) mellékhatásoktól 

mentes alkalmazásáról ír. Az isoflurán gáz további előnye a gyors narkózisbevezetés és ébredés, 

valamint az, hogy nem befolyásolja a perctérfogatot és nem károsítja sem a májat, sem a vesét (Tóth, 

1993). A desflurán és az isoflurán minimális altatási koncentrációját hasonlították össze 13 sertésen 

(14-22 kg) Eger és mtsai. (1988). Desfluránra 10.0 ± 0.94, míg utóbbira 2.04 ± 0.19 Tf %-os értéket 

állapítottak meg, bizonyítva az isoflurán hatékonyságát és gazdaságosságát. Vizsgálatukban a 

korábban már használt (Eger és mtsai., 1965) maszkos premedikációt, majd intubálást alkalmazták. 

Lundeen és mtsai. (1983) 1.45 ± 0.17, Eisele és mtsai. (1985) 1.55 ± 0.28 Tf %-os értékről ír.   



 

 19 

2.2.5. A sertés keringés-éllettani sajátosságai 

 

A faj kardiovaszkuláris rendszerének gyenge terhelhetősége alacsony relatív szívtömegére, a 

szívizom kedvezőtlen vérellátására és a magas szisztole-diasztole arányra vezethető vissza (Spörri, 

1954). Utóbbi hányados - amely a sertésnél a legnagyobb a háziállatok között - esetében, a rövid 

diasztolés szakaszok miatt nem áll elég idő a szívizom anyagcseréjére, így a szívizomzat vér- 

(ischaemia) és oxigénellátottsága romlik (hypoxia, illetve anoxia) és elégtelenségek alakulhatnak ki 

(Husvéth, 2000).  

 

Problémát jelent a testtömeghez viszonyított kis vérmennyiség, valamint az eltérő  

szívizomszövet területek eltérő vérellátása is (Ritman, 1998). Kisebb ingerek is a szívverések számát 

jelentősen emelik, ami a szisztolés szakasz relatív növekedését okozza. Az újszülött malac 

szívfrekvenciája 230, a süldőé 130-140, míg a felnőtt állatoké 60-80/perc körül alakul. A kifejlett 

korban a kritikus szívfrekvencia érték 170/perc (Tóth, 1993). E felett a pitvar összehúzódásának 

kezdete megelőzi a kamra kontrakciójának befejeződését, ami a haemodinamika romlását okozza. 

Terhelés hatására a kifejlett sertés szívfrekvenciája hamar eléri 160-170/perces maximum értékét, 

melyet csak néhány percig képes tartani, bizonyítva koronáriakeringésének alacsony alkalmazkodási 

képességét (White és mtsai., 1981). Miután a sertésszív tartalékai alacsonyak, ezért rövid ideig tartó 

tachycardia is a szív kimerüléséhez vezet. Más fajokhoz viszonyítva mintegy 22 %-al kevesebb a 

szívizom O2 anyagcseréje, amely egyfelől a szívizomsejtek nagyobb átmérőjével, másfelől a gyenge 

artériás telítettséggel magyarázható. A nagy sejtátmérő a CO2-O2 diffúziót rontja, mely érték az állat 

fejlődése során a rostok keresztmetszeti felszínének csökkenésével még kedvezőtlenebbé válik 

(Renk, 1951; Thielscher, 1987).  

 

 A sertésszív növekedése nem tart lépést a testtömeg növekedésével, így nem tudja a 

szervezetet szélsőséges körülmények között a megfelelő vérmennyiséggel ellátni, így az életkorral 

csökken a keringési rendszerének tűrőképessége (Geers és mtsai., 1991). Emiatt centrális, illetve 

perifériás vérkeringési elégtelenség léphet fel, amely akár elhulláshoz is vezethet (Parker és mtsai., 

1987). A heveny szívhalál legtöbbször bal szívfél-elégtelenségre vezethető vissza, amelynek 

hátterében a szisztolés funkció zavara feltételezhető. Az élettani sajátosságokon túl a szívbetegségek 

és a heveny szívhalál kialakulásában szerepet játszhat még másodlagos E és D-vitamin-/Se-hiány 
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vagy Bacillus subtilist tartalmazó takarmány etetése is (Duthie és Arthur, 1991; Guarda és mtsai, 

1992,). E kedvezőtlen biológiai sajátosságokat csak súlyosbítják, hogy a jelenleg alkalmazott élénk 

vérmérsékletű, ideges fajták és hibridek környezetükkel szemben igényesek, adaptációs képességük 

gyenge és a legkisebb környezeti ingerre is fokozott válaszreakciókat adnak (Kostov és Egbelo, 

1996). 

 

 A megnövekedett vázizommennyiség és a kis szív kedvezőtlen kapcsolatának problémája 

nem csak a sertést érinti, e jelenség a baromfitenyésztésben sem ismeretlen. Bár a disszertáció 

tárgyát közvetlenül nem érinti, röviden összefoglalom a brojlercsirkék és pulyka hibridek esetében 

leírtakat. Havenstein és mtsai. (1994), Shapiro és mtsai. (1998), Martinez és mtsai. (1998), Horn és 

Sütő (2000) megállapították, hogy a modern hibridek relatív szívtömeg értéke, ezzel összefüggésben 

a keringési rendszer teljesítménye csökkent a korábbi genotípusokéhoz képest. Horn és mtsai. 

(2000) B.U.T. Big 6-os húshibrideken és bronzpulykákon végeztek vizsgálatokat. A B.U.T. Big 6-os 

hibridek 6 hetes 0.57 (intenzív tartás) és 0.58 % (extenzív tartás) relatív szívtömege a 16. hétre 0.32 

és 0.35 %-ra esett vissza. Bronzpulyka esetében a fenti értékek a következő módon alakultak: 0.59 

és 0.62 %-ról 0.51, 0.52 %-ra. Martinez és mtsai. (1998) és Neubert és mtsai. (1999) is igazolták, 

hogy brojlercsirkék relatív szívtömege kisebb, mint tojótípusú tyúkoknak. Shapiro és mtsai. (1998) 

szerint a relatív szívtömeg értékek csökkenése brojlercsirkék esetében - vázizombeépüléssel 

összefüggésben - a 2., míg pulykáknál a 3. élethéttől következik be. Havenstein és mtsai. (1994) egy 

1957-ben és egy 1991-ben forgalmazott brojlercsirke vágási tulajdonságait hasonlították össze. 

Megállapításaik szerint, a 42 napos élőtömeg megnégyszereződésén és a vágási kihozatal jelentős 

növekedésén túl a testtömeghez viszonyítva a szívtömeg 10, a tüdő 10-12 %-os csökkenése 

következett be. Ezen felismerések, valamint a baromfiaknál is jelentős gazdasági kárt okozó 

szívbetegségek (Hunsaker, 1971) és heveny szívhalálból eredő kiesések indították el azon 

szívfunkcionális vizsgálatokat, melyeket főleg brojlercsirkéken (Wideman, 1999) és pulykákon 

(Boulianne és mtsai., 1993) végeztek. 

 

2.2.6. A sertésszív morfológiája és élettana 

 

 A sertés szíve a 3-6. borda között a szívburokban helyeződik. Tengelye caudoventralis, a 

vízszinteshez esik közelebb. Alapja craniodorsalisan a mellüreg középtájékán helyezkedik el. A 
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pericardium csúcsát a rekeszhez a lig. phrenicopericardiacum rögzíti. A szív 3/5 része a középsíktól 

balra, 2/5 része attól jobbra esik. A jobb kamra fala a sternumhoz fekszik, míg a bal kamra a 6. 

borda síkjában baloldalt található. A bal elülső végtag mögött helyeződik, ezért csak a végtag előre 

húzását követően vizsgálható (Fehér, 1980). 

 

 Mint minden állatfajnál, így a sertés szívüregeinek belső szerkezetében is találhatók faji 

sajátosságok. A jobb pitvarba az üres vénák mellett a vena azygos sinistra, a bal pitvarba öt 

tüdővéna szájadzik. A ló szívéhez hasonlóan a sertés szíve is un. jobb dominanciájú, amennyiben a 

r. interventricularis subsinosus az a. coronaria dexterből ered. A bal és jobb kamrában található 

papilláris izmok igen jól fejlettek, hosszúak, valamint több kisebb papillából álló un. komplexumok 

találhatók mindkét üregben. A bal kamrai fal vastagsága jelentős, a harántizmok nagyok, számuk 

kevesebb a jobb kamrában. A jobb kamra középmagasságában lévő igen erőteljes trabecula 

septomarginalis átmérője igen változó, 1-9 mm (Depreux és mtsai.,1976). A két- és háromhegyű 

billentyűnek egy-két járulékos vitorlája is van, a tricuspidalis 4-5 csúcsot is képezhet. A szív hátulsó 

felületén alig előtűnő érbarázdát, a sulcus interventricularis accessoriust találjuk. Az aortát 

gyűrűszerűen övező rostos kötőszövetben porc található, illetve a jobb koszorús artéria egy további 

ágat, a r. interventricularis subsinosust bocsát ki (Fehér, 1980).  

 

 Stünze és mtsai. (1959) 102 átlagosan 70 kg-os sertés szívén végzett anatómiai vizsgálata 

során 250 g-os abszolút szívtömeget, 79 mm-es bal-, 58 mm-es jobb kamrai magasságot, 

közvetlenül a bal pitvar-kamrai billentyű alatt 20.5, a jobb pitvar-kamrai billentyű alatt 11 mm-es 

falvastagságot, valamint 62 mm-es szívátmérő átlagértékeket határozták meg. Tontaro (1993) 10-10 

hússertés és vaddisznó szívének anatómiai vizsgálata során vaddisznóknál nagyobb szívhossz, 

kisebb kamrai falvastagságokat és körméretet állapított meg, mint hússertéseknél. 100 emlős fajon 

végzett kamramorfológiai összehasonlító vizsgálatok során Depreux és mtsai. (1976) a jobb kamrai 

trabecula septomarginalist (a vizsgált fajok 66 %-a alapján egy rövid, vastag, izmos képlet, 

melynek hossza 4-7-szer nagyobb szélességénél) sertésben - ide értve a vadsertést is - erőteljes 

anatómiai képletként azonosították, melynek hossza közel azonos volt szélességével. Lin és mtsai. 

(1996) a szív morfológiai adatok és a növekedést jellemző paraméterek (testtömeggyarapodás, 

fajlagos takarmányfelhasználás, szalonnavastagság) közötti kapcsolatát vizsgálták 184-242 napos 

életkorú, 82-139 kg élőtömegű lapály (n=27), yorkshire (n=15) és duroc (n=21) sertéseken. A  
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szívek anatómiai vizsgálatait követően stepwise regressziós analízis módszerrel összefüggést 

állítottak fel a szív méretének kifejezésére. A 0,01×HWa (g) +0,25×LVwth (mm) +0,18×Septwth 

(mm)-13,95 formában számított index értékek alapján megállapították, hogy a nagyobb húskihozatal 

érdekében végzett szelekció az intenzív hússertések abszolút szívtömegének és a bal kamrai 

falvastagságának növekedését eredményezte.  

 

Sertések kardiovaszkuláris rendszerének anatómiai célú feldolgozásában Dondelinger és 

mtsai. (1998) az érpályák feltöltéses, majd anatómiai feltárását végezték, míg Nickel és mtsai. 

(1981) sertés anatómiai atlaszát készítették el. 

 

A sertés szíve a lónál keskenyebb, a szarvasmarhánál rövidebb tompa kúp, klasszikus un. 

„Valentin-szív” alakú, magassága csak enyhén haladja meg legnagyobb átmérőjét. Abszolút tömege 

kortól és fajtától függően 172-396 g, relatív szívtömeg aránya felnőtt egyedeknél 0.27-0.32 % 

(Fehér, 1980). Malacoknál 0.8-0.9 %, süldőknél 0.4-0.5 % között alakul (Renk, 1951; Stünze és 

mtsai., 1959). A sertés alacsony relatív szívtömeg értékének első említése Bergmanntól származik 

1884-ből. Schröder (1921) 0.25 %, Chauveau (1923) 0.3-0.6 %, Illy (1924) 0.3 %, míg Kitt (1927) 

0.45 %-os értékről számol be (cit. Stünze és mtsai., 1959). A sertés 0.3 %-os átlagos relatív 

szívtömege a gazdasági állatfajok közül messze a legalacsonyabb érték (Schubert, 1909). 

Malacoknál a 4. élethétre az abszolút szívtömeg 5.7, míg a testsúly 4.4-szorosára nő a születési 

értékekhez képest. Ekkor a relatív szívtömegek fajtánként eltérően 0.6 és 0.8 % között alakulnak. A 

4. héttől azonban az arány jelentősen megváltozik és 0.3-0.35 %-ra csökken (Holub és mtsai., 1966). 

Huang és mtsai. (1993) duroc fajtánál jelentősen alacsonyabb abszolút- és relatív szívtömeget, 

valamint falvastagságot állapítottak meg mint nagyfehér és lapály fajtákban. Tontaro 1993-as 

vizsgálatában vaddisznóknál 425 g-os abszolút- és 0.28 %-os relatív szívtömegről számol be. 

Hússertéseknél a vonatkozó értékek 460 g és 0.46 % volt Yang és Lin (1997) a vaddisznó szívét - 

testtömegarányosan - 1.5-szer kisebbnek találták a lapály, yorkshire, duroc vagy ezek keresztezett 

egyedeinek szívénél. Litzke és Berg (1976) 29 törpe sertés vizsgálata során 0.3 %-ot mért. Hanford 

minipignél 0.46, yucatan minipignél 0.57, míg yucatan micropignél 0.55 %-os relatív szívtömegről 

számolnak be Smith és mtsai. (1990), amely magasabb a házisertésénél (4.5 g/kg). Értéke nem csak 

fajtánként, - igaz csekély mértékben -, de ivaronként is eltérő. Schröder (1921) kifejlett kocák 
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esetében 0.24 %-ot, kanoknál 0.27 %-ot, míg ártányoknál 0.28 %-ot mért. A 3. táblázat néhány faj 

abszolút- és relatív szívtömeg értékére vonatkozó adatot tartalmaz. 

 

3. táblázat: Különböző fajok abszolút- és relatív szívtömeg értékei Fehér (1980) alapján 

 

faj HWa (g) HWr (%) 

szarvasmarha 2400-3400 0.37-0.60 

ló 1136-4180 0.60-1.04 

sertés 172-396 0.27-0.32 

juh 220-241 0.46-0.51 

kutya 10-500 0.64-0.74 

macska 12.7-18.7 0.51-0.55 

ember 300 0.23 

 

Rühl (1971) öt különböző genotípusú sertésen végezte vizsgálatait azonos tartási- és 

takarmányozási körülmények között (ad libitum takarmányozás, egyedi elhelyezés). 8 hetes kortól a 

205. napig tartották az egyedeket, majd szív anatómiai vizsgálatot és vágóérték meghatározást 

végeztek. Az intenzív húsfajtákat a német lapály és pietrain, az extenzív zsírsertéseket a német 

legelő sertés, valamint a mangalica képviselte a vizsgálatban. Méréseiket törpe sertés egyedein is 

elvégezték. A vizsgálatok során a 4. táblázatban feltüntetett paramétereket mérték. 

 

4. táblázat: Eltérő sertés genotípusok abszolút- és relatív szívtömeg értékei Rühl, (1971) alapján 

 

A 4. táblázatban jól láthatóak az alacsony relatív szívtömeg 0.27-0.33 %-os értékek, melyek 

jóval elmaradnak egyéb gazdasági állatfajaink értékeitől. Ezen belül megfigyelhető, hogy az 

fajta  

(202-205 nap) 
n  

LW 

(kg) 

HWa (g) HWr (%) 

átlag SD tartomány átlag SD tartomány 

német lapály 33 92-128 335 32 258-396 0.32 0.03 0.26-0.35 

pietrain 34 71-108 273 31 219-352 0.31 0.03 0.26-0.39 

német legelő sertés 49 98-130 319 30 259-374 0.28 0.03 0.21-0.37 

mangalica 21 61-96 213 27 172-253 0.27 0.03 0.23-0.37 

törpe sertés 37 21-50 122 20 91-172 0.33 0.05 0.26-0.52 
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intenzív fajták látszólag kedvezőbb abszolút- és relatív szívtömeget képviselnek. Szerző a 

hússertéseknél mért magasabb abszolút szívtömegek esetében a hústermelés fokozására irányuló 

szelekció hatását feltételezi, amennyiben a vázizomzat növekvő igényei a szívizomszövet 

növekedését okozzák. Rühl adatai alapján általunk számított értékeket az 5. táblázatban foglaltuk 

össze.  

 

5. táblázat: Eltérő sertés genotípusok vázizomzat (kg) és vázizomzatra korrigált  

relatív szívtömeg (%) átlag értékei 

 

fajta 

(202-205 nap) 
n 

 

SMW (kg) 

 

 

HWrm (%) 

 

német lapály 29 36.46 0.92 

pietrain 32 35.42 0.77 

német legelő sertés 48 31.40 1.02 

mangalica 21 21.22 1.00 

törpe sertés 37 10.14 1.20 

 

Az abszolút szívtömeget a teljes test vázizomtömegére vetítve az extenzív fajtáknál - 

amelyek jelentősen kisebb vázizomzatot tartalmaznak - magasabb értéket mutatnak a korrigált 

relatív szívtömeg arány tekintetében, mint hússertéseknél, amely magyarázatot adhat a zsírtípus 

keringési rendszerének magasabb tűrőképességére, nagyobb keringési tartalékára.  

 

2.3. A szívteljesítmény jellemzése, meghatározásának módszerei 

 

 A szív teljesítménye a keringő vér térfogat értékével is jellemezhető. A fiziológiai 

vértérfogat értéke a testtömegre vonatkoztatva átlagosan 80 ml/kg. A vértérfogat többféle 

módszerrel határozható meg. Kivéreztetéssel direkt módon mérhető, a plazmatérfogat vagy a 

vörösvérsejt-térfogat ismeretében kiszámítható, illetve képalkotó diagnosztikai eljárásokkal (UH, 

CT, MRI) meghatározható. A szív által végzett munka hatásfoka mutatószámokon keresztül írható 

le. Ezek a nagyrészt térfogatos számított egységek a szívciklus valamely szakaszára, vagy annak 

teljes egészére vonatkoznak. A szívteljesítmény jellemzése a továbbiakban ismertetett 

paraméterekkel történhet.  
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 A végdiasztolés térfogat a kamrák elernyedési maximumán (legnagyobb térfogat), a 

végszisztolés térfogat a kamrai összehúzódás maximumán (legkisebb térfogat) mért vérmennyiség 

ml-ben kifejezve. A szívciklus során a kamrák által a nagyerekbe (aorta, tüdőartéria) ejektált 

egyszeri vérmennyiséget pulzus-, szisztolés- vagy verőtérfogatnak nevezzük, ami a végdiasztolés- 

és végszisztolés térfogat különbsége. Értékét a szívizomzat kontraktilitása, a végdiasztolés- és 

végszisztolés térfogat, valamint az aortai nyomás határozza meg. Egészséges szívfunkció esetében a 

jobb és bal kamrai verőtérfogat értéke megegyezik egymással. Értéke sertésnél 5-6 l/perc/100 kg 

(nőivarban 15-20 %-kal is alacsonyabb lehet). Az ejekciós frakció a verő- és a végdiasztolés 

térfogat hányadosának %-os értéke. Azt mutatja, hogy a kamraizomzat összehúzódásának hatására 

az ejekció pillanatában a végdiasztolés térfogat hány %-a lökődött a nagyerekbe. A perctérfogat a 

humán diagnosztikában leggyakrabban használt mutatószám, amely az egy perc alatti bal kamrai 

verőtérfogat értékek összegét jelenti. A verőtérfogat és a szívfrekvencia szorzataként kapjuk meg.  

 

2.3.1. Invazív eljárások 

 

   A Fick-elv az artériás és vénás vér oxigéntartalmának különbségén (AVD O2) alapuló 

mérési módszer. Az egy perc alatt tüdőn keresztül felvett oxigénmennyiség és az artériás-vénás 

oxigéndifferencia hányadosa a kis vérkörön átáramló vérmennyiséget, azaz a jobb kamrai 

perctérfogatot adja, amely - egészséges szívfunkciót feltételezve - megegyezik a bal kamrai 

perctérfogat értékével. Képlete: CO=VO2/CaO2-CvO2, ahol VO2 a szervezet oxigénfogyasztása, 

CaO2 az artériás oxigénkoncentráció és CvO2 a vénás oxigénkoncentráció (Rudas és Frenyó, 1995).    

  

A perctérfogat mérésére leggyakrabban használt humán eljárások a hígulásos (dilúciós) 

módszerek változatai, amelyek során ismert mennyiségű anyagot (5 ml vénás vérhez 25 mg Evans-

kék festéket) adnak vénába, majd kiszámolják a hígulást úgy, hogy egy adott mintavételi ponton 

sorozatosan, 0.5-2 percenként artériából mintát vesznek és a beadott anyag koncentrációit mérik. A 

mintákat a natív vérmintával együtt centrifugálják, majd a festékkoncentrációt fotometriásan 

határozzák meg.  

 

Praktikussági- és biztonságtechnikai okokból váltották fel a humán klinikumban a 

hőhigulásos (termodílúciós) módszerek a festékhigításos módszert. Az elv ugyanaz, csak itt hőt 

(vagy gyakrabban "negatív" hőt, hideget) higítanak a perctérfogat mérésére. Katétert vezetnek fel 
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egy vénán át, úgy, hogy injekciós nyílása a jobb pitvarba kerüljön, a csúcsán elhelyezkedő, érzékelő 

termisztor pedig az arteria pulmonalisba. 10 ml jéghideg dextrózoldatot adnak be a jobb pitvarba, 

ahol elkeveredik, lehűti a vért és ezzel hőmérsékletcsökkenést okoz a termisztornál. A perctérfogatot 

úgy számolják ki, hogy a beadott anyag teljes mennyiségét elosztják a hőmérsékletcsökkenés 

mértékével és azzal az idővel, amely szükséges volt az érzékelőhöz jutáshoz. Előnye, hogy a jelölő 

gyorsan eloszlik és a mérést meg lehet ismételni, akár többször is (Brown és Kozlowski, 2000). 

Weiskopf és mtsai. (1988) e módszerrel 8 sertés (17.0 ± 2.4 kg) perctérfogatát mérték, 3 ml 0 
o
C 0.9 

%-os NaCl injektálásával. 101 ± 2/perc szívfrekvencia mellett 210 ± 6 ml/perc/kg verőtérfogatot, 

átlagosan 3.57 l/perc perctérfogat értéket kaptak. A mérést megismételve 0.2 l/perc eltérést kaptak a 

perctérfogat esetében, amely alátámasztotta a módszer megbízhatóságát.  

 

2.3.2. Nem invazív eljárások 

 

 A vérkeringés ultrahangvizsgálatát leggyakrabban kétdimenziós képalkotással vagy a 

Doppler-elven működő készülékekkel végzik. Morfológiai meghatározások és funkcionális 

vizsgálatok végezhetők a segítségükkel, mobilitásuk miatt akár helyszínen is. A kétdimenziós real-

time ultrahangvizsgálat során ha a képek előállításának frekvenciája meghaladja a 16 

kép/másodperc-et, mozgást látunk, a kép valósidejű. A korszerű vizsgálófejekkel másodpercenként 

akár 24 kép is készíthető. A képek kimerevíthetők, fotózhatók, kétdimenziós metszeti ábrázolásra 

alkalmasak. A 2D módszert a Doppler-UH vizsgálattal kombinálva duplex Dopplert kapunk. A 

vizsgálandó régiót a kétdimenziós felvételen választják ki, majd doppler üzemmódban doppler-

görbét vesznek fel, melynek során meghatározható a vér áramlási sebessége. Az áramlás iránya és 

sebessége színekkel kódolható. A Color Doppler vizsgálat kvalitatív keringésvizsgálatok, a Power 

Doppler ultrahangangiográfia, míg a Color Velocity Imaging időmérésen alapuló 

keringésvizsgálatok elvégzésére alkalmas .   

 

Szívfunkciók CT vizsgáló eljárással radioaktív vegyület (kontrasztanyag) i.v. használatával 

is végezhetők. A légzőmozgások által okozott műtermékek kiküszöbölésére, levegővisszatartás 

mellett alkalmazzák. A funkcionális paraméterek kvantitatív meghatározását elsősorban 

izotópdiagnosztikai módszerekkel végzik. A képi megjelenítéshez a szervezetbe juttatott 

kontrasztanyagok koncentrációjának térbeli és időbeli meghatározására van szükség. A dinamikus 

vizsgálatok esetén gyorsan, viszonylag rövid időfelbontással készülnek a felvételek. A képsorozat 
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egy-egy képének előállítása tizedmásodpercektől percekig tarthat. A meghatározott funkcionális 

paraméterek általában szemikvantitatívak, relatív változásokat tükröznek, de a napjainkban nagyobb 

jelentőséggel bíró izotópdiagnosztikai PET-vizsgálatok (Pozitron Emissziós Tomográf) fiziológiai 

és biokémiai paraméterek abszolút kvantitatív mérését is biztosítják (pl. átfolyó vérmennyiség: 

ml/perc/100 g szervtömeg) (Péter, 2000).  

 

A mágneses rezonancia jelenségét egymástól függetlenül két munkacsoport, a Bloch által 

vezetett Stanford-i és a Purcell nevével fémjelzett Harvard egyetemi is elsőként írta le 1946-ban, 

amiért 1952-ben mindketten Nobel-díjat kaptak. Kezdetben főleg a spektroszkópia területére 

szorítkoztak a kutatások, mindaddig amíg Damadian 1971-ben felismerte, hogy a normális és a 

daganatos szövetek T1 és T2 relaxációs ideje egymástól eltérő. Az első MRI kép a felfedező, 

Damadian mellkasáról készült. A fejlődés ettől fogva jelentősen felgyorsult és a 80-as, 90-es évekre 

minden korábbi eljárásnál nagyobb hatást gyakorolt az MRI használata a modern orvosi 

képalkotásra. 

 

Miután kísérleti munkám döntően MRI felvételezésen alapul, a továbbiakban röviden 

ismertetem a módszer fizikai elvét, felhasználásának lehetőségeit. Az NMR technikán alapuló 

képalkotás az élő szervezetben leggyakrabban előforduló elem, a hidrogénatom tulajdonságain 

alapszik. A mágneses rezonancia jelensége a periódusos rendszernek csak azon atomjait jellemzi, 

melyek páratlan atomszámmal bírnak, ilyen pl. a hidrogén (H1) és a foszfor (P31). Míg az élő 

szervezetben a hidrogén a legnagyobb számban előforduló atom és a legalkalmasabb a képalkotás 

céljára, addig a foszfor főleg a makroerg foszfátkötésekben, mint résztvevő, az in vivo MR 

spektroszkópia legfontosabb vizsgálandó atomja. Az MRI vizsgálat a mágneses térbe helyezett 

atommagok és a különböző rádiófrekvenciás jelek kölcsönhatásán alapul. Ha az erős mágneses térbe 

helyezett páratlan atom- vagy tömegszámú atommagokat elektromágneses jelekkel gerjesztjük, 

akkor az atommagok energiát vesznek fel, majd a felvett energiát meghatározható idő alatt 

elektromágneses jelek, azaz válaszjelek formájában ki is sugározzák. A mérések ezeket a 

kisugározott jeleket (Free Induction Decay - FID) dolgozzák fel, analizálják. A FID jellemző a 

szöveti struktúrára, a szövet élettani állapotára, esetlegesen kóros folyamatok is elkülöníthetők ezen 

jelek, információk birtokában. A mágneses térben (0,1-11 Tesla) a H-atommagok a rájuk jellemző 

atomi tulajdonságuk miatt paralell vagy antiparalell irányba állnak, azaz az adott mágneses mezőben 
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É vagy D felé mutatnak. A nagyobb számú proton az energetikailag kedvezőbb irányt választja. A 

protonok forgástengelyének az irányát a rádiófrekvenciával közölt energia hatására transversalis 

síkba 90 fokkal, ha az RF pulzus energiát megduplázzuk, 180 fokkal tudjuk kimozdítani. A 

gerjesztett állapot megszűnését és az alapállapotba történő visszatérülését relaxációnak nevezzük. A 

90°-ba kimozdított vektor alapállapotba történő visszatérésének ideje fontos információkat 

tartalmaz. Ez a visszarendeződés az un. T1 relaxációs idő, ami a teljes visszatéréshez szükséges idő 

exponenciális értéke, azaz 63 %-a. A 90°-ba kimozdított vektorok pörögnek is, így a gerjesztett 

állapot megszűnésével a pörgési sebességük is más-más értékben relaxálódik, vagyis ebből adódóan 

hamarabb érik el a homogén eloszlás mértékét, mint a teljes relaxációt, a 0°-os alapállapotot. Ez az 

un. T2 relaxációs idő. (Petterson, 1998).  

 

Az EKG-vezérelt szív MRI képalkotás a legfejlettebb vizsgáló módszerek egyike, amely a 

mozgásban lévő szív képi megjelenítésére alkalmas (cine MRI). A szervi mozgás műterméket okoz, 

ezért a szívnek hagyományos szekvenciákkal való vizsgálatakor elmosódott, fantomképes 

felvételeket kapunk. A gyors mérési szekvenciák használatával az áramlási, mozgási műtermékeket 

minimálisra lehet csökkenteni úgy, hogy a mérési időt nem hosszabbítja meg. A mozgásból 

származó műtermékek szedálással, kardiális vagy respirációs szinkronizálással, gyors és mozgást 

kompenzáló szekvenciák (grádiens echo, planar echo, snapshot) alkalmazásával küszöbölhetők ki. A 

vizsgálatot EKG-vezérlés mellett, testtekercs segítségével végzik, amit az élő szervezet sajátosságai 

tesznek szükségessé. Az élő rendszerben nem állandóak az áramlási viszonyok, azokat a szív 

ritmusos működése hozza létre és azok idő függvényében változnak. Emiatt, ha az áramlások 

alakulását a szívciklus folyamán akarjuk vizsgálni, az MRI akvizíciót a szív ritmikus működéséhez 

kell igazítanunk. A gyakorlatban alkalmazott EKG-vezérelt MRI képalkotás lehet prospektív, illetve 

retrospektív. Az általunk is alkalmazott prspektív adatgyűjtést az EKG-görbe R hullámja indítja, 

ahol a görbe periódusidejét a két R hullám között eltelt idő jelenti (Stark és Bradley, 1992). Az 

EKG-vezérléssel történő adatgyűjtésnél az a lényeges, hogy jól elkülönülő - nem egymásra épülő - 

és megfelelő amplitúdójú jelet kapjunk (Houghton és Gray, 1999). Megfelelő elektrokardiogram 

esetén az adatgyűjtés nagy pontossággal indítható. Problematikus lehet, hogy a mellkasra 

felhelyezett elektródok a légzőmozgások miatt a mágneses erővonalakat metszik, bennük feszültség 

gerjesztődik, amely az MR berendezés adatgyűjtését zajossá teheti. A módszer kifejlesztésének 

kezdetén ajakra helyezett áramlásmérővel vezéreltek MR adatgyűjtést, mely alkalmazásával 
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Feinberg és mtsai. (1984) az áramlás kvantitálását is megkísérelték. Alternatív megoldásként 

perifériás vezérlés alkalmazásával ujjra helyezett plethysmograph szabályozta az adatgyűjtést 

Enzmann és Pelc (1993) mérései során.  

 

A mozgásban lévő szervek MR képalkotóval való ábrázolásához 1977-ben Mansfield, majd 

Mansfield és Morris (1982) dolgoztak ki olyan gyors szekvenciájú méréseket, amelyek lehetővé 

tették a későbbiekben a mozgó szív MRI vizsgálatát is. A szívterekben végbemenő folyamatok 

modern képalkotókkal történő meghatározása a 80-as évek elejétől terjedt el szélesebb körben. 

Ekkor még nem vállalkoztak humán vizsgálatokra, csak dinamikus fantomokon folytattak 

kísérleteket. Az első szív MRI próbálkozások sertésen Doyle és mtsai. (1983) nevéhez fűződik. 

Felvételeket készítettek a szívciklus alatti funkció változásokról és megpróbálkoztak a kamrai 

térfogatok mérésével is, nem nagy sikerrel. Bryant és mtsai. (1984) nagyrészt fantomon 

(vízcirkulációs szívmodell) végezték az áramlásra irányuló vizsgálataikat, illetve emberen 

áramlásmeghatározással is próbálkoztak, melyet az ultrahang készülékkel kapott eredményekkel 

vetették össze. Longmore és mtsai. (1985) és Underwood és mtsai. (1985) emberi szív funkcionális 

paramétereinek meghatározására folytattak kardiális MRI vizsgálatokat. Egészséges önkéntesek 

esetében kamrai falvastagságot és térfogatot mértek. A kamrai térfogatokat a V=8×A
2
/3π×L képlet 

segítségével határozták meg, ahol A = felszín, L = kamrai magasság. Bal és jobb kamrára mért 

verőtérfogatok aránya az elméleti (egészséges szívfunkciót feltételezve) 1-es értéket adta 

vizsgálatukban. (6. táblázat). 

 

6. táblázat:   Bal- és jobb kamrai paraméterek átlagértékei Longmore és mtsai. (1985) alapján 

 

 LVEDV (ml) LVSV (ml) LVEF (%) RVEDV (ml) RVSV (ml) RVEF (%) LVSV/RVSV 

Átlag 132 81 61 152 80 53 1.01 

SD 14.7 16.2 7.2 20.9 16.4 7.4 0.067 

 

Watanabe és mtsai. (1986) emberen a jobb kamra esetében 71.3 ± 13.5 ml, a bal kamránál 

pedig 72.5 ± 12.1 ml-es verőtérfogat értéket állapítottak meg. A számított perctérfogat 4.9 ± 0.8 

l/percnek adódott. Coupland és Mansfield (1987) a szív és nagyerek dinamikus MRI vizsgálatának 

alapjait foglalta össze. Firmin és mtsai. (1987) szerint a vizsgálati technikának különösképp a 

koronáriák és a nagyobb artériákat érintő betegségek korai diagnosztikájában juthat fontos szerep. 
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Az MR berendezés és képalkotás történeti hátterét, a kardiovaszkuláris rendszer vizsgálatában 

betöltött szerepének előnyeit és hátrányait, valamint az érpályákat jellemző morfológiai és 

funkcionális sajátosságok vizsgálatait Longmore (1989), valamint Firmin és mtsai. (1991) 

tekintették át. Pennel és mtsai. (1995) a terhelés alatti szívfunkciókat vizsgálták, amelyet i.v. 

dobutamin beadásával indukáltak. Az első kamrai falvastagságmérés és annak szívciklus alatti 

változásának rögzítése Fisher és mtsai. (1985) nevéhez fűződik, akik emberben három helyen 

mérték a kamrai falvastagság változását: a cranialis és laterális falnál, valamint a septumnál. A teljes 

ciklus alatti változások a fenti sorrendben a következő eredményeket adták: 0.61, 0.53 és 0.40 cm.  

 

A szív vizsgálatát lehetővé tévő gyors szekvenciák: gradiens echo (GE), turbo spin echo 

(TSE) és az echo planar (EP). Napjainkban a szív vizsgálataira alkalmazható MRI mérési technikák 

az EKG-vezérelt multislice turbo spin-echo (morfológiai elváltozások), a többfázisú multislice (5-10 

fázis/ciklus), a cine EKG-vezérelt MRI, GE (16-30 fázis/ciklus), a fat saturation spin echo 

(pericardialis folyamatok, szívizomelváltozások) és a color flow MRI (áramlásmeghatározás) (Péter, 

2000). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
 

 1998 tavaszától 2001 tavaszáig 21 hússertést és 12 mangalica sertést vizsgáltunk meg, több 

ismétlésben a Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Diagnosztikai és Onkoradiológiai 

Intézetében. MRI vizsgálati metodikánk kidolgozásához 15, 22-106 kg közötti élőtömegű hússertést 

használtunk fel. A további vizsgálatokban genotípusonként 6-6 állatot a növekedés során 3 

időpontban, mangalicák esetében, ezen felül további 6 állatot egyszer vizsgáltunk MR, valamint CT 

berendezéssel. A kísérletben résztvevő sertések az utolsó vizsgálatot követően vágásra kerültek. A 

szívmorfológiai összehasonlító anatómiai vizsgálatunkat 20-20 hús-, illetve mangalica sertés szívén 

végeztük. A disszertáció során végzett vizsgálatainkat a 7. táblázatban foglaltam össze.  

 

7. táblázat:   Kísérleti összefoglaló táblázat 

 

 

3.1. Kísérleti állatok, tartási körülmények 

   

Kísérleteinket két szélsőségesen eltérő genotípuson végeztük. A hússertés kiválasztásakor 

célunk nem az volt, hogy egy adott fajtát (fajtatisztán kisebb jelentőséggel bírnak, hiszen a 

hústermelésben azok keresztezett egyedei vesznek részt), hanem olyan állomány egyedeit 

vizsgáljuk, amelyek megfelelnek a modern fogyasztói igényeknek és mintegy reprezentálják 

napjaink hazai és nemzetközi sertésállományát. A nagy napi testtömeggyarapodást produkáló, 

kiváló húsformákat mutató intenzív hússertés genotípust nagyfehér × lapály keresztezett egyedek 

biztosították, míg az extenzív, zsírtípust megtestesítő sertést a mangalica fajta képviselte 

vizsgálatunkban.  

 

 
MRI vizsgálat CT vizsgálat 

Vágóérték 

meghatározás 

Szívanatómiai 

vizsgálat 

hússertés zsírsertés hússertés zsírsertés hússertés zsírsertés hússertés zsírsertés 

metodika 15 - - - - - - - 

30, 60 és 90 kg 6 6 6 6 - - - - 

170 nap - 6 - 6 - - - - 

100-130 kg - - - - 6 6 20 20 
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Vizsgálatainkat azonos élőtömegekben (30, 60 és 90 kg) végeztük. A hússertés egyedek 

véletlenszerűen kerültek kiválasztásra eltérő almokból. A kezdő időpont meghatározásakor a 

hússertések hizlalásba vételi idejének kezdetét (90 napos életkor, 30 kg-os testtömeg) vettük alapul. 

A vizsgálatokat átlagosan 40 naponként, 60, majd 90 kg-os élőtömegben ismételtük meg. A 2. 

vizsgálatkor 2 ártány vizsgálatától eltekintettünk igen magas szívfrekvenciájuk, tachycardiás EKG-

görbéjük és felfokozott, stresszes állapotuk miatt.  

 

A 6 mangalica ártány vizsgálatára elsőként 202-225 napos életkorban, 30 kg-os 

testtömegben került sor. Ekkor 2 egyed az ébredést követően elpusztult, így a második vizsgálatra 

(270-293 naposan, 60 kg-os testtömegben) másik két állattal egészítettük ki a csoportot. Az újonnan 

beállított két sertésről, így 30 kg-os testtömegben sem MRI, sem CT vizsgálatot nem tudtunk 

végezni. Az utolsó vizsgálati időpontban 310-333 napos, 90 kg-osak voltak az egyedek. Vágásuk 

332-353-367 naposan 100 kg-os, és 418-426-442 napos életkorban 130 kg-ban történt a herceghalmi 

ÁTK vágóhídján. Az állatoknak a korábbiakban ismertetett módon történt a tartása, takarmányozása, 

vizsgálatra való előkészítése, szív MRI vizsgálata és az azt követő vágóhídi próbavágása.  

 

  Tekintettel a két genotípus eltérő növekedési- és fejlődési ütemére, vizsgálatainkat 170 napos 

életkorban is elvégeztük, melynek érdekében további 6 mangalica egyed bevonására került sor.  

Hússertések esetében az egyedek ekkor 90, a mangalicák 25 kg-osak voltak. Az egyedek azonos 

állományból származtak, tartási- és takarmányozási körülményeik megegyeztek az előző csoport 

mangalicáival. Vizsgálatuk szükségességét egyfelől a CT-vel kapott izom és zsírbeépülés 

tendenciája miatt, másrészt az MRI vizsgálatoknál a hússertések adataival való azonos életkorban 

(170 naposan 90, illetve 25 kg-os élőtömeg) való összevethetősége indokolta.  

 

3.1.1. Modern hússertés 

 

Kísérletünkben 6 magyar nagyfehér hússertés (12.5 %) × belga lapály (12.5 %) × pietrain 

(25 %) anyai és norvég lapály (50 %) apai genotípusú (3 ártány, 3 emse) egyedet vizsgáltunk 

ismételten. Az állatok a Pé-HIB Kft. kaposmérői sertéstelepének intenzív rendszerű épületében, 25-

30 fős csoportos tartásban voltak elhelyezve. A kombinált etetőből ad libitum etetett tápok - a 

hizlalás fázisai szerint 18.0-16.1-14.4 % nyersfehérjét, 5.1-4.7-4.7 % nyerszsírt és 3.5-3.4-3.4 % 

nyersrostot tartalmazott. Az ivóvizet tetszés szerint kombinált rendszerből vehették fel. Az állatokat 
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fülcsipkével és MR kompatibilis krotáliával is megjelöltük. Az utolsó vizsgálati időpontot követően 

az egyedek vágására a Kapos Ternero Húsipari Kft. hetesi vágóhídján került sor.  

 

3.1.2. Mangalica sertés 

  

A kísérletben vizsgált 12 szőke mangalica ártány (Mg.Szöv., Halmaj) a Herceghalmi 

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet modell-telepének félintenzív rendszerű 

épületében, egyedi kutricákban volt elhelyezve. Mivel az egyedek egy takarmányozási kísérletben is 

részt vettek, ezért 3 az un. mangalica express hizlalásban használt receptúra alapján összeállított 

abrakkeveréket, míg a másik 3 egyed a mai korszerű igényeknek megfelelő tápot kapták. Így a 

mangalica tápok 15.3-13.7-11.8 %, míg a fehér hússertés tápok 18.5-16.9-15.0 % nyersfehérjét, 2.1-

2.2-2.3 %, illetve 5.2-5.3-5.4 % nyerszsírt tartalmaztak. Nyersrost tartalma 4.8-4.9-4.7 % és 4.6-4.7-

4.5 % volt. A takarmányt ad libitum önetetőből, az ivóvizet tetszés szerint önitatóból vehették fel. 

Az egyedek a törzstenyészetükben kapott krotáliával voltak megjelölve. A 6 mangalica szív MRI 

vizsgálatát a hússertésekhez hasonló testtömegben azonos metodikával, némileg eltérő előkészítések 

mellett (átlagosan 216-284-324 napos életkorban), másik 6-ot 170 naposan, átlagosan 25 kg-ban 

végeztük el. A kísérletsorozatban résztvevő egyedek vágása a harmadik vizsgálati időpont után a 

herceghalmi ÁTK vágóhídján történt.  

 

3.2. Megelőző vizsgálatok 

3.2.1. Szívfrekvencia mérés 
 

Az állatokra még az altatást megelőzően a POLAR Horse Trainer Basic (POLAR Elektro 

OY, Kempele, Finnland) típusú szívfrekvenciamérő készülék mellkasra rögzíthető jeladóját 

erősítettük, amely a csukló-monitor vevőegységén keresztül folyamatosan jelezte az egyed 

szívfrekvencia számának változását, amelyet folyamatosan az altatást megelőző nyugalmi állapottól 

a stabil mélyalvási állapotig végeztünk. A méréshez Aquasonic 100-as kontakt-gélt (Parker 

Laboratories Inc., Fairfield, New Yersey, USA)  használtunk. A szív MRI vizsgálat előtt a jeladót 

eltávolítottuk, majd azt követően az EKG-vezérlés biztosította annak nyomonkövetését. A 

szívfrekvencia változás tendenciáját szemlélteti egy 90 kilogramos hússertés görbéje az 1. ábrán.  
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1. ábra: 90 kg-os hússertés ártány szívfrekvencia értékeinek változása  

a szívfrekvencia vizsgálat során 

   

  Megfigyelhető, hogy amint a nyugalmában megzavart állatot az előkészítő helyiségbe vittük, 

annak szívfrekvenciája emelkedett, izgatottá vált, majd az injekció beadásával járó stresszhatás 

következtében a szívfrekvencia erőteljesen megugrott. Az izomba kapott készítmény mintegy 3-5 

perc múlva kezdett el hatni, csökkentette a szívfrekvenciát, majd az injekció beadásától számított 15 

percet követően - már altatógépen lévő állat - mért érték az alváskor jellemző szintre ált be, amely a 

teljes vizsgálat alatt változatlan maradt.  

 

3.2.2. Elektrokardiogram felvétel 

 

 Az MRI vizsgálat előtt a pulzuméréssel párhuzamosan elektrokardiogrammot is készítettünk. 

Ehhez egy Innomed Heart Copy (INNOMED Kft., Budapest, Hungary) típusú mobil humán célra 

fejlesztett EKG-készüléket használtunk. A négy végtagról elvezetett mérésnek kettős célja volt, 

egyfelől megbizonyosodni az állat altathatóságáról, illetve összehasonlítani azt az MRI vizsgálat 

közben kapott elektrokardiogrammal. Hasonlóan a szívfrekvencia mérésnél tapasztaltakhoz, a 

vizsgálat közbeni EKG-hullámok kiegyenlítettebbé, háttéraktivitástól-, valamint a szívfrekvencia 

normál szintre való csökkenésével tachycardia mentessé váltak.  
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3.3. Eltérő genotípusú sertések szív MRI vizsgálata 

3.3.1. Előkészítés, altatás 

 

 Az állatok a kora délutáni órákban 12 órás koplaltatás után érkeztek Intézetünkbe, ahol - 

fürdetésüket követően - egyedi ketrecekben, illetve csoportosan az állatvizsgálati előkészítő 

helyiségben, nyugodt körülmények között helyeztük el őket. A vizsgálatig ivóvíz korlátlan 

mennyiségben állt rendelkezésükre. Az MRI vizsgálatok minden esetben az éjszakai órákban 

történtek. Altatás előtt a vizsgálandó állatok testtömegét megmértük. A premedikáció után történt az 

egyedek szívtájékának szőrtelenítése (kontakthatás fokozása), az öntapadós Skintact FS-50-es EKG-

"tappancsok" (Leonhard Lang GmbH., Innsbruck, Austria) rögzítése, és az állatnak az 

antimagnetikus tartóeszközben hason való rögzítése. Az EKG-tappancsokhoz kontakt-gélt 

használtunk. Az MRI vizsgálatot követően kerültek az állatok a CT vizsgáló helyiségbe, folyamatos 

altatás mellett. A vizsgálatokat megelőzően a vizsgálót fertőtlenítettük. Itt kerültek rögzítésre a 

berendezés EKG-elektródái a mellkason található korábban felhelyezett EKG-tappancsokhoz, majd 

az MR kijelzőjén ellenőriztük, hogy az így kapott EKG-jel megfelelő minőségű és erősségű-e a 

vizsgálat indításához. Az állatok premedikációjához i.m. ketamin- xylazin kombinációt, a tartós 

narkózishoz isoflurán gáz és oxigén vivőgáz keveréket alkalmaztunk. Az ébresztés előtt stresszoldó, 

nyugtató injekciót kaptak izomba. A részletes altatási protokoll az Eredmények fejezetben kerül 

ismertetésre. A vizsgálat megkezdése előtt - és közben - folyamatosan ellenőriztük az altatógép 

zavartalan működését és az állat megfelelő alvási állapotát. A készüléket - MR inkompatibilitása 

miatt - a vizsgáló helyiségen kívül helyeztük el. A felvételezés közben az egyedeket videokamera 

figyelte, szívfrekvenciájuk és EKG-görbéjük a monitoron nyomonkövethető volt. 

   

3.3.2. Felvételezés 

 

  Miután jelen dolgozat egyik célkitűzése volt a megfelelő szív MRI vizsgálati protokoll 

kidolgozása, - amely így eredményeink részét képezi - ezért annak részletes ismertetése az 

Eredmények fejezet keretében kerül sor.  

 

  Az MRI vizsgálatot SIEMENS MAGNETOM VISION PLUS 1.5 Tesla térerősségű 

berendezéssel (SIEMENS AG, Erlangen, Germany), EKG-vezérelt MRI szekvenciák segítségével 
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végeztük. A felvételezés során elsőként lokalizációs felvételeket készítettünk a szív helyeződésének, 

majd hossztengelyének megállapítására. Utóbbi a szív rövidtengelyének pontos meghatározásához 

nélkülözhetetlen, mely síkban, a szívcsúcstól a bázisig a szívüregekről készültek a sokszeletes - 

többfázisú, teljes szívciklust lefedő dinamikus MRI felvételek. A szívfrekvenciától és a szív 

méretétől függően 8-10 síkban, egyenként 8-14 fázis készült szívciklusonként.  

 

3.3.3. Adatgyűjtés, feldolgozás 

 

  Az elkészült felvételeket az MR tomográf saját számítógépének adattárolója rögzítette. Ezek 

kapacitásuknál fogva csak rövid idejű tárolásra alkalmasak, ezért a vizsgálatokkal párhuzamosan 

optikai discekre (Pioneer DC-502A), illetve CD adathordozóra való archiválásuk is megtörtént. A 

Siemens Vision DICOM formátumú képanyagot UNIX környezetben SUN munkaállomáson (SUN 

microsystems, Mountain View, California) értékeltük. A rövidtengely szív MRI képek értékelését a 

Leideni Orvosi Egyetemen fejlesztett MASS 4.0 (Magnetic Resonance Analytical Software System, 

Medis, Version 4.0, Leiden, Netherlands) programmal végeztük, amely kifejezetten a bal és jobb 

kamráról készült sokszeletes - többfázisú szív MRI felvételek értékelésére alkalmas.  

 

3.3.3.1. MASS 4.0 értékelő program  

 

  A program tartalmazza mindazon funkciókat amelyek megkönnyítik az értékelést megelőző 

beállításokat. A bal kamrai középpontnak, endo- és epicardiális, valamint papilláris izmok 

kontúrvonalainak kiemeléséhez külön opció áll rendelkezésre. A program az alábbi főbb 

paraméterek mérésére, grafikus, illetve táblázatos megjelenítésére alkalmas: 

 

 jobb- és bal kamrai EDV, ESV, SV, EF értékek, a kamrai térfogatok maximum és minimum 

helye (EDV és ESV fázis) 

 ejekció mennyisége, időtartama, a diasztolés fázishoz való aránya 

 bal kamrai izomtömeg (LVW)  

 a diasztolés- és szisztolés fázis időtartama 

 falmozgás (az endocardium pontjainak változása a fázisokban) 

 falvastagság mérés és annak változása (={(WTES - WTED) / WTED}×100%) a ciklus során, 

időtartama                     

 szívizom-jelintenzitás változása 

 szívizomprofil  

 a kamrák 2D és 3D dinamikus megjelenítése a berajzolt kontúrvonalak alapján   
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3.3.3.2. A felvételek értékelése 

 

 A MASS 4.0 program az MRI vizsgálattal kapott DICOM formátumú képanyag kezelésére 

alkalmas. A program egy beállítással a vizsgálat során készített összes MRI képet azonos skálára 

hozta. Az értékelés első lépcsőjében manuálisan, síkonként az EKG-görbe R hullámát követő első 

szívfázishoz tartozó képen meghatároztuk a bal kamrai endo- és epicardiális kontúrokat, valamint a 

bal kamrai középpontot, majd az automatikus kontúrhatározó funkcióval kiterjesztettük azt a többi 

fázisra (2. ábra). A többi síknál is hasonlóképp jártunk el, majd a program által meghatározott 

kontúrvonalakat ellenőriztük, korrigáltuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A MASS 4.0 program kezelőfelülete ("A"), kétüregű felvétel a szív rövidtengelye mentén (a 

bicuspidalis billentyű alatt 9 mm-el) a bal kamrai endo- és epicardiális-, valamint a jobb kamrai 

endocardiális kontúr bejelölésével ("B"), a bal kamrai falvastagságokat jelölő felvétel ("C")  

   

 A papilláris izmok külön berajzolása után (kizárva a teljes bal kamrai kontúrból) egységesen 

beállítottuk az összes szelet analíziséhez szükséges kiindulási pontot. Ezt követte a jobb kamrai 

endocardiális kontúrok kézzel való körbehatárolása. A kamrai térfogat kiszámításánál a papilláris 

izmok területét nem vettük bele az endocardiumok által határolt területbe. Az adott kontúrok alapján 

a program megjelenítette az egész bal és jobb kamrai volumen változást numerikus értékekkel, 

valamint grafikusan (3. ábra).  

 

 

 

"A" "B" "C" 
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3. ábra: Bal kamrai volumen- ("A"), valamint falvastagság változását jellemző görbe ("B") 

 

 A program automatikusan megadta az endo- és epicardiális kontúrok közötti középvonalat, 

majd arra merőlegesen 100 egyenlő vastagságú szakaszra osztotta a bal kamrai szeleteket. Minden 

egyes szisztolés és diasztolés bal kamrai szeletből kiolvasta a bal kamrai falvastagság és az MRI 

szignál intenzitás értékeit. A bal kamrai izomtömeg értékét Furber és mtsai. (1998) által leírt módon 

- az epi- és endocardium közötti területet alapul véve, amelybe a papilláris izmok területét is 

beleszámolta - a programba épített algoritmus segítségével (1,05 g/cm
3 

sűrűség alapján) határoztuk 

meg. A megfelelő előkészítés után kiszámolta a lehetséges haemodinamikai paramétereket, belértve 

a globális ejekciós frakciót, a kalkulált bal kamrai végszisztolés és végdiasztolés volumeneket és a 

verőtérfogatokat. A falvastagságokat a septumnál, valamint a cranialis, lateralis és caudalis falnál 

mértük a pitvar-kamrai billentyű alatt 9 mm-rel. A mért értékek az eredmények közül azonnal 

lehívhatók és akár fázisokra bontva is megjeleníthetők.  

 

3.4. CT vizsgálat 

 

  A sertések CT vizsgálatát a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet SIEMENS 

SOMATOM PLUS 40 CT (SIEMENS AG, Erlangen, Germany) spirál berendezésével végeztük, 

altatott állatokon. Miután más disszertációkban részletes leírás található a computer tomográfia 

elvéről és vizsgálati módszeréről, így ezekről csak a legszükségesebb ismereteket közlöm. 

 

Az altatott egyedeket a 3.3.1. fejezetben leírtak szerint készítettük elő a CT vizsgálathoz. A 

felvételezés során először a tájékozódó jellegű kétdimenziós kép (topogram), majd a keresztmetszeti 

"A" "B" 
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felvételek (tomogram) készültek el a teljes testről (orrnyílásoktól a csánkizületig). A vizsgálat 

életkortól (testhossz) függően 20-30 percig tartott, altatásban. Ennek során a következő jellemző 

beállítási értékeket használtuk: felvételenkénti sugárdózis 350 mAs, szeletvastagság 10 mm, 

lépésköz 10 mm, zoom faktor 1.2-1.5. Az elkészült felvételeket először a tomográf saját 

számítógépének adattárolójára és optikai discre, majd innen az intézeti hálózatra mentettük. Ezt 

követően a képanyagot CD-n is archiváltuk. A felvételek feldolgozását az egyes képalkotókhoz 

tartozó denzitásértékek feldolgozása jelentette. Ennek során a teljes Hounsfield-skálához (-1000 - 

+3095) tartozó gyakorisági értékekből az általunk feldolgozott tartományba (a -200-tól +200-ig tartó 

HU-intervallum, ami a zsír, víz és izomszövetre jellemző elnyelődést tartalmazza) eső 400 

gyakorisági adat kiemelését követően a szomszédos 10-10 érték összevonásával 40 változót, majd 

gyakorisági görbéket készítettünk. Ezek a görbék szemléltették a szövet összetételbeli változásokat 

és eltéréseket. Ezt követően színhús százalékot, vázizom térfogatot, izom:zsír arányt és izom átlag 

denzitás értéket számítottunk.  

 

3.5. Kiegészítő vágóhídi vizsgálatok 

 

 A 6 hússertés vágására 200 napos életkorban (100-130 kg között) a Kapos Ternero Húsipari 

Kft. hetesi vágóhídján került sor, míg a mangalicák közül 3-at 100 kg, másik 3-at 130 kg 

élőtömegben, átlagosan 351 és 429 naposan a herceghalmi ÁTK vágóhídján vágtak le. A 

herceghalmi kutatóintézetben végzett vágópróba során az alábbi mutatók kerültek mérésre: 

 

 Bruttó vagy élőtömeg 

 Nettó vagy vágott tömeg 

 Bal féltest tömege melegen és hidegen 

 Szalonna 

 Nyesedék 

 Nem vizsgált részek (fej, lábvég) 

 Csontos karaj (karaj + csont) 

 Csontos lapocka (lapocka + csont) 

 Csontos oldalas (oldalas + csont) 

 Csontos comb (comb + csont) 

 Csontos szűzpecsenye (szűzpecsenye + csont) 

 Egyéb, külön nem mért izmok (tarja, oldalas, dagadó) 

 Össz vázizomtömeg 

 Abszolút szívtömeg 
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3.6. Eltérő genotípusú sertések szívének anatómiai vizsgálata 

 

  Vizsgálatunkhoz 40 sertésszívet használtunk. A genotípusonkénti 20 szív felét 100 kg-os 

(n=10), másik felét 130 kg-os egyedekből (n=10) vettük. A mangalica szíveket a herceghalmi ÁTK 

vágóhídján, a hússertésekét a Kapos Ternero Húsipari Kft. hetesi vágóhídján távolítottuk el. A szív 

mellüregből való kivételénél különös tekintettel voltunk a szívburok állapotára (átlátszóság, zsírral 

való átszőttség), valamint a tüdőartériának, aortának és a szívbe szájadzó tüdővénáknak hosszára.  

 

  A szívek feltárását a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és 

Szövettani Tanszékén, Dr. Balogh Emese segítségével, kidolgozott protokoll alapján végeztük. Az 

anatómiai feltárás során elsőként a szív alakját, színét jellemeztük, majd hossz- és körméretét, 

valamint abszolút tömegét mértük. Hosszát a koszorúsbarázdától a szívcsúcsig, körméretét a 

koszorúsbarázda mentén vettük fel, majd feljegyeztük a koszorús- és a hosszanti barázda állapotát, 

zsírszövettel való teltségét. A külső jegyek után a szív saját ereinek vizsgálata következett. A szív 

feltárását a jobb pitvarral, a vena cava caudalis és cranialis, majd a két véna között a sulcus 

coronariusig a pitvar falának felmetszésével kezdtük. Erre a vágást 90°-ban folytatva a sulcus 

coronariussal párhuzamosan ejtett vágással a jobb fülcsét nyitottuk fel. A jobb pitvar után a bal 

pitvar következett, ahol a sulcus coronariussal ugyancsak párhuzamosan a pitvar falát a pitvarok 

közötti sövénytől a fülcse végéig metszettük fel. Ezután a jobb kamránál a kamrák közötti sövény 

mellett (lefutását jól jelzi a sulcus interventricularis paraconalis) a kamra üregébe hatoló, a 

koszorúsbarázdától a szív csúcsa felé irányuló hosszanti metszést ejtettünk. Bejutva a truncus 

pulmonalisba és a két a. pulmonalis ágba (a. p. dextra et sinistra) azokat felmetszettük, majd a 

szívet megfordítva a másik oldalon is hasonló vágással a teljes kamrát felnyitottuk a sulcus 

coronariusig. A jobb oldali kamra után a bal kamra következett. A kamrát a kamrák közötti 

sövénnyel párhuzamos metszéssel (amit a sulcus interventricularis paraconalis jelez) tártuk fel, 

majd szorosan a sövény mellé fektetett ollóval nyitottuk meg az aortát, elkerülve a truncus 

pulmonalis átvágását (keresztezik egymást az aortával). A szívet ezután megfordítva a jobb 

kamrához hasonlóan, a sövény mellett a sulcus coronariusig felmetszettük.  

 

  A felnyitott szívüregekből eltávolítottuk a véralvadékot, vizsgáltuk a billentyűk állapotát, az 

ínhúrok feszességét, épségét, azok szemölcsizmokon való tapadását. A pitvarokat elválasztó 
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sövényen a jobb pitvar felől kerestük a foramen ovalet vagy annak maradványát. A szív vizsgálata 

végén a koszorúsbarázda alatt 2 cm-re vágásokat ejtettünk a septumon, a jobb és bal kamrai falon, 

mérve a szívizomzat falvastagságát (maximum-minimum értékek). A szívüreg morfológiai 

összehasonlításakor a következő paramétereket mértük: 

 

Jobb kamra: 

 

 harántizmok száma, hossza, átmérője 

 conus septum fúziós vonala (a crista supraventricularis jobb oldalról nézve két részre osztott 

- a ventrális septumra és a fali részre - egy vonal által, amely a septum membranaceum és a 

bal és a jobb pulmonáris billentyűk közötti ereszték között halad) 

 m. papillaris magnus (oldalsó falon), hozzá térő ínhúrok száma 

 m. papillaris subarteriosus (sövényen cranialisan, a pulmonaris artéria alatt), hozzá térő 

ínhúrok száma 

 m. papillaris parvus (sövényen caudalisan), hozzá térő ínhúrok száma 

 

Bal kamra: 

 

 bal kamrai tömeg 

 harántizmok száma, hossza, átmérője  

 dorsalis és ventralis sima septum junctiós vonala 

 sima és a trabeculált septum junctiós vonala 

 m. papillaris subauricularis, hozzá térő ínhúrok száma 

 m. papillaris subatrialis, hozzá térő ínhúrok száma 

 

 
3.7. Alkalmazott statisztikai módszerek 

  

 A vizsgálatok során felvett adatokat a Microsoft Excel táblázatkezelő programjának 10.0 

változatával (Microsoft Office XP - 2002) rendszereztük. Az adatgyűjtés során rögzítettük az MRI, 

és a CT vizsgálatok, valamint a próbavágások, illetve a szív anatómiai vizsgálatok eredményeit. Az 

értékelésekből a kétszeres szórástávolságon kívüli adatokat kizártuk. Az alapstatisztikák - átlag, 

szórás értékek - számítását szintén Excel környezetben végeztük. Az MRI vizsgálati eredmények 

esetében az ivar és a tömeg hatását többváltozós variancia analízissel elemeztük. A mért és számított 

MRI, valamint CT értékeket tömeg és életkor csoportok szerint rendeztük. Ezt követően 

csoportonként külön - külön vizsgáltuk a genotípus hatását, kétmintás t -próba használatával. Az 
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anatómiai vizsgálatok értékelésére diszkriminancia analízist használtunk. Független változóként a 

genotípust megadva először a kamrákban mért fejlődéstanilag fontos adatokkal, ezt követően külön 

a jobb, majd a bal kamrai jellemzőkkel, illetve az összes felvett paraméterrel végeztük a 

klasszifikációt. A statisztikai számítások elvégzésére az SPSS 9.0-ás szoftvert használtuk (SPSS 9.0 

Windows, 1992).  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

4.1. Vizsgálati metodika kidolgozása 

 

  A szív MRI vizsgálati protokoll kidolgozásához 15 (22-106 kg) hússertést használtunk. Az 

intenzív hússertés állományokból, véletlenszerűen kiválasztott egyedeket egyszer vizsgáltuk. A 

közel egy éven át tartó kísérleti periódusban a legkülönbözőbb vizsgálati szekvenciákat, EKG-

elektródákat, anesztetikumokat és azok kombinációját próbáltuk ki, majd dolgoztuk ki azt a 

vizsgálati metodikát, amely mindezt teljesítette.  

   

4.1.1. Altatási metodika 

 

Ahhoz, hogy egy mozgásban lévő szervről, így a szívről kontúros, jó minőségű képet 

kapjunk, - a mérési szekvenciákon túl - alapvető feltétel az altatott egyed mozdulatlan állapotának 

biztosítása, beleértve a légzőmozgások zavaró hatásának csökkentését is. A sertés altatása 

önmagában sem problémamentes feladat, hiszen a 2.2.4. fejezetben már ismertetett faji sajátosságok 

számos nehézségeket okoznak. Hosszú, többlépcsős vizsgálatok során került kidolgozásra az az 

altatási metodika, amely biztosította számunkra a megfelelő feltételeket a vizsgálatokhoz.  

 

Elsőként SBH ketamin (Produlab Pharma; Raamsdonksveer, Netherlands) (12-15 mg/ttkg), 2 

%-os Xylazin (Spofa a.s., Praha, Česka Republika) (2 mg/ttkg) és 15 %-os Myolaxin (Chassot AG, 

Belp, Swisse) (0.3-0.8 mg/ttkg) keveréket, először intramuszkulárisan, majd cseppinfúziós 

intravénás módon alkalmaztunk. Vizsgálataink során kiderült, hogy sem az intramuszkuláris, sem az 

intravénás módszer nem alkalmas az egyedek 1-1.5 órás időtartamú zavartalan altatására. Az izomba 

adott anesztetikumok esetén az altatási idő kiszámíthatatlan volt, a sertések már 30 perc elteltével 

kezdtek felébredni, ami a szívfrekvencia és a légzésszám gyorsulásával járt. Ez egyfelől az EKG-

jelet zajossá tette, így az MRI akvizíciót is jelentősen zavarta, másrészt az ébredő sertések a 

berendezések épségét is veszélyeztették. Az intravénás altatás mellett továbbra is megmaradt a 

nehezített légzés, valamint a hosszú altatást követően jelentkeztek az alkalmazott készítmények 

mellékhatásai is. Tapasztalataink igazolták azokat az irodalmi hivatkozásokat (Roberts 1971; Fébel 

és Babinszky, 1986; Gerard és mtsai., 1996), melyek szerint a ketamin csak premedikációs céllal 
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használható fel a vizsgálatainkban. Nyilvánvalóvá vált, hogy olyan módszert kell találnunk, amely 

nemcsak nyugodt, hosszú alvást és mellékhatásoktól mentes ébredést, hanem a légutak 

akadálytalanságával egyenletesen mély, zihálástól mentes légzést biztosít.  

 

Hosszas kísérletezés után került kialakításra altatási protokollunk. A premedikációhoz 

kombinált narkózist használtunk, amely a fent ismertetett ketamin-xylazin keverékéből állt. A 

kezdetben használt myolaxin alkalmazásától az isoflurán gáz izomrelaxáns hatása miatt a 

későbbiekben már eltekintettünk. A premedikációt követően 2.5-3.0 Tf %-os isoflurán gázos 

(Foran, 1, klór-2,2,2,-trifluoretil-difluoro-metiléter, CHF2-O-CHC-CF3) (Abbott Lab. Ltd., 

Queenborough, Kent, England) maszkos inhalációt alkalmaztunk a relaxáció eléréséig, amelyről a 

harmadik szemhéj előreesésével bizonyosodtunk meg. Az isoflurán légzés-depresszív hatású, ezért 

adagjának megállapításakor külön figyelemmel voltunk az altatott egyedek légzőmozgására. A 

mélyalvási állapot elérése után az állatokat intubáltuk (2. számú humán komplett respirációs 

rendszer), majd altatógépre (Penlon párologtató, Ohmeda O2-N2O áramlásmérő-szabályozó) 

kapcsoltuk. Félig nyílt rendszert alkalmaztunk, melynek jellemzője a részleges visszalégzés 

(ingalégzés), a légzőzsák használata és a CO2 gáz elnyeletés nélküli kivezetése. A rendszer előnyei: 

könnyű és mobilis, egyszerű az újrasterilezés, többféle altatószer alkalmazható, spontán és 

ellenőrzött légzésre is alkalmas, magas páratartalmat biztosít, és a kis ellenállás miatt bármilyen 

életkorú állat altatását is biztosítja. Hátránya MRI inkompatibilitása, így az altatógépet az MR 

vizsgálón kívül helyeztük el, a gázkeveréket egy 4 m hosszú gégecső vezette az állatokhoz. Az MRI 

vizsgálathoz szükséges tartós narkózist 1.5-2.0 Tf %-os isoflurán gáz és oxigén vivőgáz keverékével 

értük el (0.14 (malac) - 0.28 (felnőtt) ml/perc). Eger és mtsai. (1988) által megállapított 2.04 ± 0.19 

Tf %-os minimális altatási koncentrációhoz képest tapasztalataink szerint elégségesnek bizonyult a 

1.5 Tf % is, amely Lundeen és mtsai. (1983) valamint Eisele és mtsai. (1985) által mért 1.45 ± 0.17, 

illetve 1.55 ± 0.28 Tf %-os értékéhez állt közelebb. A légcsőtubus, az altatógáz és az altatógép 

használatával akadálytalan légutak mellett, nyugodt egyenletes légzést, stabil alvási állapotot és 

mellékhatásoktól mentes azonnali ébredést tudtunk elérni. Alkalmazásával kiküszöbölhetővé váltak 

a respirációs mozgásból származó jelvesztések, az állatok nyugodttá váltak, szívfrekvenciájuk és 

légzésük normális értéket mutattak és elmaradtak az ébredéskor jelentkező mellékhatások (Boschert 

és mtsai., 1996).  
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Az ébresztés előtt az egyedek 1 %-os Acepromazin (Albrecht; 0.25 mg/ttkg) stresszoldó, 

nyugtató injekciót kaptak izomba. Feltűnő volt a mangalica sertések társaikhoz való ragaszkodása is. 

Mind az előkészítésnél, mind az ébredésnél szükséges volt legalább egy társ közvetlen jelenléte. Az 

első két mangalica szív MRI vizsgálatát követően az ébresztés még egyedi ketrecekben történt. 

Ekkor az állatok stresszes állapotba kerültek és mindkét egyed rövid időn belül elpusztult. A 

későbbiekben a mangalicák már társaik között tértek magukhoz, így megnyugodtak, további kiesés 

nem történt. A hússertések esetében nem jelentkezett ez a probléma, ébredésük az egyedi 

ketrecekben történt.   

 

4.1.2. Szív MRI vizsgálati metodika 

 

MRI vizsgálati metodikánk kidolgozása során gondot okozott a megfelelő EKG-elektródák 

és EKG-jel elvezetés megválasztása. A triggereléshez alkalmas erősségű EKG-jel elvezetése 

érdekében több elektródát próbáltunk ki, miután nehézséget okozott a relatíve vastag bőr és 

kötőszövet, illetve a zsírszövet gyengébb jelvezetőképessége. Problémát jelentett továbbá, hogy a 

mellkasra felhelyezett elektródokban a légzőmozgások miatt feszültség indukálódott, mely az 

adatgyűjtést zajossá tette. A korábbi SIEMENS MAGNETOM SP 63-as MR (SIEMENS AG, 

Erlangen, Germany) berendezés és a jelenlegi SIEMENS MAGNETOM VISION PLUS, humán 

használatra kifejlesztett EKG-elektród rendszere hosszas kísérletezés ellenére sem szolgáltatott a 

szív MRI akvizícióhoz megfelelő minőségű trigger jelet. Második lépcsőben hegyes réztűket 

alkalmaztunk, melyeket varratokkal a bőr alatt rögzítettünk. A kívánt eredményt így sem értük el, 

miután az elektródák az izomaktivitást is érzékelték, elnyomva a szív elektromos aktivitását. A 

megoldást egy jelerősítővel kiegészített un. aktív elektród (Bruker Medical GmbH., Rheinstetten, 

Germany) alkalmazása jelentette, melynek érzékelői szabályos háromszöget (5 cm) alkottak. A jel 

elvezető gyűjtőkábellel szemben található elektródát a sternum-test középvonalától 10 cm-re az 5. és 

6. bordaközben baloldalt, a másik kettőt a bal könyöknek irányítva a 3. és 6. bordaközben 

rögzítettük. Használatával a magasabb testsúlyú, zsíros egyedek esetében is megfelelően tiszta 

EKG-jel volt nyerhető és így az EKG triggerelés megvalósulhatott. Az MRI vizsgálat közben az 

állatokat videokamerán keresztül figyeltük, EKG-görbéjük és szívfrekvenciájuk az MR készülék 

vezérlő pult monitorán nyomonkövethető volt. A mért szívfrekvencia értékek az irodalmi 

hivatkozásoknak (Grauwiler, 1965; Boyett és Jewell, 1980; cit. Ruckebusch és mtsai. 1991) 
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megfelelően alakultak. Cote és Haddad (1990) eredményét alátámasztva nem tapasztaltunk eltérést 

az altatott és a nyugalomban lévő sertés szívfrekvenciája között. 

 

Az MRI vizsgálatot SIEMENS MAGNETOM VISION PLUS 1.5 Tesla térerősségű 

berendezéssel végeztük. A vizsgálati protokoll kialakítása az orvosi diagnosztikában használt EKG 

triggerelt gradiens echo szív MRI akvizícióval történt. Első méréseinket a humán gyakorlatnak 

megfelelő EKG-vezérelt szekvenciák alkalmazásával végeztük, majd a későbbiek során a sertésszív 

méreteihez és működéséhez igazodva alakítottuk ki a saját protokollunkat. A vizsgálat első 

lépcsőjében először gyors, kétsíkú (parasagittalis, paratransversalis) tájékozódási célú felvételek 

készültek a szív mágneses térben való pozíciójának megállapítására. Ennek célja ellenőrizni, hogy a 

szív az MR készülék izocenterében helyezkedik-e el (4. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Parasagittalis ("A") és paratransversalis ("B") síkú tájékozódási felvételek 

 

Ezt követően lokalizációs felvételeket készítettünk parasagittalis, paracoronalis és 

paratransversalis síkokban, egyenként 8 szelettel (5. ábra). A lokalizációs felvételek 400-500 mm 

látómező, 7.0 ms echo idő, 550-650 ms ismétlési idő, 256×256 matrix méret, 40° kibillentési szög, 8 

mm szeletvastagság beállítások mellett készültek. A szomszédos szeletek között nem volt távolság, 

a mérés 15-20 másodpercig tartott. Utóbbi felvételkészítés célja volt, meghatározni a koordinációs 

rendszertől eltérően helyeződő szív hossztengelyét, amely alapját képezte a szív rövidtengelyében 

készült többfázisú szív MRI felvételek készítésének. 

 

 

"A" "B" 
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5. ábra: Parasagittalis ("A"), paratransversalis ("B") és paracoronalis ("C")  

síkú lokalizációs felvételek 

 

  A lokalizáció után rutin tájékozodó akvizíciót, hossztengely menti "multiphase MRI-t",  

(egyszeletes - többfázisú) alkalmaztunk parasagittalis és paracoronalis síkban a szívciklus 

ellenőrzése céljából, hogy pontosan megtaláljuk a végszisztole és végdiasztole időpontját. A  

"multislice, dual phase high resolution MRI" esetén EKG triggerelést követően két turbo gradiens 

spin echo (TGSE) szekvenciát alkalmaztunk, melyet a végszisztole és végdiasztole síkjában 

pozícionáltunk. (6. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Egyszeletes - többfázisú kétüregű parasagittalis ("A") és háromüregű paracoronalis ("B") 

síkú felvétel a végdiasztole fázisában 

   

"A" "B" "C" 

"A" "B" 
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  Ezt követően - egy új szekvenciákat alkalmazva -  a szív hossztengelyével párhuzamosan 

parasagittalis, és a szív rövidtengelyében "multislice - multiphase" (sokszeletes-többfázisú) 

felvételek készültek a szívcsúcstól a bázisig, a szívüregeket lefedve, prospektív EKG triggerelt MRI 

akvizíció használata mellett. A két síkú képekből számított térfogat értékek összehasonlítását 

követően (r = 0.98) a későbbiekben csak a szív rövidtengely menti szív MRI felvételeket 

készítettünk 400-500 mm látómező, 6.8 ms echo idő, 60 ms ismétlési idő, 125×256 matrix méret, 

30° kibillentési szög, 9 mm szeletvastagság beállítások mellett. A szeletek között itt sem volt 

távolság. A mérési idő szeletenként egy perc, mindösszesen 8-10 perc volt.  A fázisok számát a 

vizsgált állat szívciklus hosszához állítottuk. (Ha egy 30 kg-os hússertés átlagos szívfrekvenciája 

130/perc, akkor a 60/130×1000 számítás alapján a szívciklushossz 500 ms. 60 ms-os ismétlési 

idővel (TR) számolva, tehát 8 fázissal írható le a szívciklusa.) A szívfrekvenciától és a szív 

nagyságától függően 8-10 szeletben (sík), egyenként 8-14 fázis készült szívciklusonként. A teljes 

szívet lefedő 8-10 szeletből a kamrákat általában 5-6 ábrázolta (7. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. ábra: A kamrákat lefedő szív rövidtengely mentén készült MRI felvételek  

a végdiasztolés fázisban a basis-tól az apex felé 

 

  A vizsgálati metodikánk kidolgozásához felhasznált, két eltérő élőtömegű hússertés szív 

MRI vizsgálata során mért adatait szemléltetik a 8. táblázatban szereplő értékek. 

 

8. táblázat:  22, és 106 kg-os testtömegű hússertések szívének néhány jellemzője 

 

LW 

kg 

LVEDV 

ml 

LVESV 

ml 

LVSV 

ml 

LVEF 

% 

RVEDV 

ml 

RVESV 

ml 

RVSV 

ml 

RVEF 

% 

LVW  

g 

Sept. 

mm 

Ant. 

mm 

Lat. 

mm 

Post.

mm 

22 51.4 24.4 27.0 52.5 55.7 28.6 27.1 48.7 52.1 7.1 6.1 6.0 5.0 

106 125 60.1 65.6 52.2 118 52.5 65.9 55.7 132 9.6 7.6 9.1 8.2 
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  Úgy a mérési pontosságot, mint a szív normális funkcióját jól alátámasztja a bal és jobb 

kamrai verőtérfogatok megegyező értéke. A kamrai térfogatok 106 kg-os tömegben két és félszer 

magasabbak, mint a 22 kg-osan, megegyező ejekciós frakció adatok mellett. A számított 

perctérfogat érték 3.5 l (22 kg, 132/perc), illetve 6.0 l (106 kg, 91/perc) volt. A bal kamrai 

falvastagságoknál 1.3-1.6-szeres többlet mérhető 106 kg-ban. A szívcikluson belüli változásokat 

szemlélteti a 8. ábra, 90 kg-os élőtömegű hússertésnél.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra:  Bal és jobb kamrai volumen, valamint eltérő pontokon mért bal kamrai falvastagság 

változása a szívciklus során 60 kg-os testtömegű hússertésnél 

 

  Az első fázis az EKG R-hullámával esik egybe, ami egyúttal az izometriás kontrakció 

kezdete. A kamrai térfogatok ekkor mutatják maximum értéküket. Ezt követi a kamraürülés lassú (2. 

fázis) és gyors szakasza (3. - 5. fázis). A kamrai ürülés befejeződésével kezdődik az izometriás 

relaxáció szakasza, a 6. - 7. fázisban. A kamratelődés gyors szakasza a 8. - 10. fázisban, lassú 

szakasza a 11. - 12., míg a pitvarszisztolés szakasz a 13. fázisban van. A szívciklus hossza 780 ms, 

76/perces szívfrekvencia mellett. A mért falvastagság adatokból számított kontrakciós értékek 

(septum, cranial, lateral és caudal: 0.32 mm - 0.70 %, 0.47 mm - 0.61 %, 0.81 mm - 0.41 % és 0.63 

mm - 0.54 %) jól jellemzik a szívizom működés közbeni falmozgásait. A szív teljesítményének 

megbízható jellemzése nem teszi szükségessé a teljes ciklus vizsgálatát, elégséges a végdiasztole és 

végszisztole szakaszának lefedése. Így a fenti ábrán a 13 fázissal leírt ciklus térfogatos jellemzői 7 

fázis felvételével jellemezhető. Rutinszerű méréseinknél a jobb kamra esetében csak a kamrai 
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szélsőértékekhez tartozó fázisoknál végeztünk meghatározást, a bal kamrai verőtérfogat 

ellenőrzésére. A mérési időtartamot csökkenthetjük az alkalmazott szeletvastagság növelésével, ez 

azonban rontja a felbontást.   

 

Az értékelés során meghatározott kontúrvonalak alapján elkészült a kamrák három 

dimenziós modellje, melynek segítségével mozgás közben is vizsgálható a szívciklus és azon belül a 

térfogat- és falvastagság változások. A feldolgozás egyedi lehetőséget nyújt a sertésszív valós 

geometriai viszonyainak megismerése, illetve a későbbi anatómiai célú vizsgálattal való 

összevetésére. A 9. ábrán egy 90 kg-os hús- és mangalica sertés jobb és bal kamrájának szerkesztett 

modellje látható a végdiasztole, illetve hússertésnél a végszisztole fázisában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra:  90 kg-os hússertés szívének 3D rekonstukciója a végdiasztole ("A") és végszisztole ("B"), 

illetve 90 kg-os mangalica sertés szíve a végdiasztole fázisában ("C") azonos beállítások mellett 

 

4.2. Eltérő genotípusú sertések szív MRI vizsgálata 

 

  A 6 hússertés és 12 mangalica összesen 38 MRI vizsgálati eredményét dolgoztuk fel. A 

vizsgálatokat három időpontban, a növekedés ütemét követve végeztük. Az első vizsgálati 

időpontban a kamrákat 5, a második és harmadik felvételezéskor 6 szelet fedte le. A szívciklusról 

készült fázisok számát a szívfrekvencia határozta meg. A felvételeket a 3.3.3. fejezetben ismertetett 

módon értékeltük MASS 4.0-ás programmal. A hússertés ártányokon mért és számított egyedi 

értékeket a 9. táblázat, az emsékre vonatkozó adatsorokat a 10. táblázat tartalmazza. A két ivar 

"A" "B" "C" 
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összehasonlítását szolgáló átlagok a 11. táblázatban láthatók. A táblázatokban a testtömeget, a bal 

és jobb kamrán mért funkcionális paramétereket, a bal kamrai izomtömeget, a vizsgálat alatti 

szívfrekvencia értéket, valamint a számított perctérfogat mennyiségét tüntettük fel.  

  

9. táblázat: Hússertés ártányok szív MRI vizsgálatának mért és számított egyedi értékei 

 

Mért értékek 
Hússertés, ártány (h1) Hússertés, ártány (h2) Hússertés, ártány (h3) 

h11 h12 h13 h21 h22
*
 h23 h31 h32

*
 h33 

LW (kg) 34.0 60.0 91.0 33.0 55.0 88.0 34.0 65.0 95.0 

LVEDV (ml) 54.5 87.7 119 58.0 - 122 53.1 - 126 

LVESV (ml) 21.6 42.4 53.9 29.1 - 52.6 19.7 - 60.1 

LVSV (ml) 32.9 45.3 65.1 29.0 - 69.2 33.4 - 65.6 

LVEF (%) 60.4 51.6 54.7 49.9 - 56.8 62.9 - 52.2 

LVW (g) 92.1 129 181 80.5 - 169 97.9 - 192 

RVEDV (ml) 55.1 88.8 99.7 50.7 - 114 54.5 - 118 

RVESV (ml) 22.0 44.0 34.4 22.1 - 45.3 21.0 - 52.5 

RVSV (ml) 33.0 44.8 65.3 28.6 - 69.1 33.5 - 66.0 

RVEF (%) 58.5 50.5 65.1 56.4 - 59.4 60.8 - 55.7 

HR (/perc) 122 103 94.0 125 - 92.0 130 - 91.0 

CO (l/perc) 4.0 4.7 6.1 3.6 - 6.4 4.3 - 6.0 
 

 *
 A 3.1. fejezetben leírtak szerint a h2 és h3 egyed 2. vizsgálatát nem tudtuk elvégezni 

 

10. táblázat: Hússertés emsék szív MRI vizsgálatának mért és számított egyedi értékei 

 

Mért értékek 
Hússertés, emse (h4) Hússertés, emse (h5) Hússertés, emse (h6) 

h41 h42 h43 h51 h52 h53 h61 h62 h63 

LW (kg) 32.0 56.0 85.0 34.0 55.0 90.0 33.0 58.0 90.0 

LVEDV (ml) 51.4 89.5 128 61.4 87.5 143 51.3 79.5 104 

LVESV (ml) 24.4 47.5 67.1 31.7 48.5 77.7 28.6 41.2 49.4 

LVSV (ml) 27.0 42.0 61.0 29.7 39.0 65.0 22.7 38.3 54.8 

LVEF (%) 52.5 46.9 47.6 48.3 44.5 45.5 44.2 48.2 52.6 

LVW (g) 72.9 122 170 82.8 121 178 82.8 109 171 

RVEDV (ml) 55.7 85.0 104 49.1 54.4 106 39.7 56.7 82.3 

RVESV (ml) 28.6 42.7 43.0 19.5 16.2 41.1 16.9 18.1 27.5 

RVSV (ml) 27.1 42.3 60.8 29.6 39.2 64.9 22.8 38.6 54.8 

RVEF (%) 48.6 50.4 58.2 59.8 70.2 60.5 56.3 67.5 65.7 

HR (/perc) 132 104 86.0 130 104 86.0 138 112 96.0 

CO (l/perc) 3.7 4.4 5.3 3.9 4.1 5.6 3.1 4.3 5.3 
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 Az első időpontban a vizsgálatra került eltérő ivarú egyedek testtömege közel azonos (6 %-

on belüli eltérés) volt. Az ártányok átlag bal kamrai verőtérfogat értékei 30 kg-os tömegben 20 %-

kal, a perctérfogat értéke közel 15 %-kal volt magasabb a nőivarú egyedek értékeinél. A 170. 

életnapra, 90 kilogramban a bal kamrai verőtérfogat átlagértékek közötti különbség 10 %-ra 

csökkent. A bal kamrai ejekciós frakciók 55, illetve 49 % körül alakultak. Az ártányoknál utóbbi 

értékek a teljes vizsgálati periódus alatt rendre magasabbak voltak. A szívfrekvencia tekintetében az 

ártányoknál mértünk alacsonyabb értéket az első és második időpontban. A második időpontra a 

különbség csökkent, a 170. napon pedig már meghaladta a nőivarét. Az ártányoknál kezdetben mért 

nagyobb bal kamrai izomtömeg (14 %) a kísérlet végére 4 %-ra csökkent. A két ivar jelentősebb 

átlag és szórás értékeit a 11. táblázat tartalmazza.  

 

11. táblázat: A vizsgált ártány és emse ivarú hússertések fontosabb átlag és szórás értékei 

 

Számított átlag értékek 
 Hússertés ártány (h1, h2, h3) Hússertés emse (h4, h5, h6) 

1. vizsg. 2. vizsg. 3. vizsg. 1. vizsg. 2. vizsg. 3. vizsg. 

LW (kg) 33.7 60.0 91.3 33.0 56.3 88.3 

SD 0.58 5.0 3.5 1.0 1.5 2.9 

LVSV (ml) 31.8 45.3 66.6 26.5 39.8 60.3 

SD 2.4 - 2.2 3.5 2.0 5.1 

LVEF (%) 57.7 51.6 54.6 48.3 46.5 48.6 

SD 6.9 - 2.3 4.2 1.9 3.7 

LVW (g) 90.2 128 180 79.5 117 173 

SD 8.9 - 11.5 5.7 7.1 4.5 

HR (/perc) 125 103 92.3 133 106 89.3 

SD 4.0 - 1.5 4.2 4.6 5.8 

CO (l/perc) 4.0 4.7 6.2 3.5 4.2 5.4 

SD 0.36 - 0.21 0.37 0.16 0.19 

 

  

 Azonos testtömegben vizsgálva a két ivar egyedeit megállapíthatjuk, hogy az általunk 

vizsgált sertések esetében 90 napos életkorban az ártányokra magasabb bal kamrai izomtömeg, verő- 

és perctérfogat érték volt jellemző. A 170. napra a bal kamrai verőtérfogat és izomtömeg érték 

különbsége mérséklődött, a perctérfogatnál tapasztalt 15 %-os eltérés azonban állandónak bizonyult. 

Az ejekciós frakció és a szívfrekvencia tekintetében mért különbség nem volt szignifikáns. Az ivar, 

a testtömeg és az interakció, valamint az adott paraméterek közötti kapcsolat vizsgálatát kéttényezős 

variancia analízissel végeztük. A kapott szignifikancia szinteket a 12. táblázat szemlélteti.  
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12. táblázat: Az élőtömeg, az ivar és a kettő interakciójának hatása a mért paraméterekre 

 

Mért értékek 
szignifikancia szint 

LW x Ivar LW Ivar 

LVEDV (ml) 0.921 0.000 0.993 

LVESV (ml) 0.816 0.000 0.183 

LVSV (ml) 0.959 0.000 0.009 

LVEF (%) 0.700 0.434 0.013 

LVW (g) 0.909 0.000 0.045 

RVEDV (ml) 0.532 0.000 0.044 

RVESV (ml) 0.395 0.014 0.119 

RVSV (ml) 0.897 0.000 0.011 

RVEF (%) 0.239 0.481 0.347 

HR (/perc) 0.143 0.000 0.258 

CO (l/perc) 0.570 0.000 0.004 

   

  Látható, hogy a testtömeg és a mért adatok között - az ejekciós frakciókon kívül - igen szoros 

az összefüggés, míg az ivarnak csak egyes (bal kamrai verőtérfogat, ejekciós frakció és kamrai 

izomtömeg, valamint jobb kamrai végdiasztolés- és verőtérfogat és perctérfogat) paraméterekre van 

szignifikáns hatása, míg a kettő együttesen nem volt szignifikáns. A mangalica sertések szívén mért 

adatokat a 13. és 14.  táblázat, átlagértékeit pedig a 15. táblázat szemlélteti. 

 

13. táblázat: Mangalica ártányok szív MRI vizsgálatának mért és számított egyedi értékei 

 

Mért értékek 
Mangalica, ártány (m1) Mangalica, ártány (m2) Mangalica, ártány (m3) 

m11
*
 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33 

LW (kg) - 58.0 88.0 30.0 61.0 86.0 29.0 63.0 88.0 

LVEDV (ml) - 85.8 105 67.5 100 121 66.8 77.1 79.0 

LVESV (ml) - 28.1 45.9 34.2 37.5 57.9 24.1 21.8 22.3 

LVSV (ml) - 57.7 59.4 33.3 62.5 63.2 42.6 55.3 56.7 

LVEF (%) - 67.3 56.4 49.3 62.5 52.2 63.8 71.7 71.8 

LVW (g) - 120 131 86.9 130 151 80.1 108 117 

RVEDV (ml) - 78.1 86.9 41.8 89.2 110 57.1 70.3 68.6 

RVESV (ml) - 20.6 27.6 8.7 27.0 46.2 14.7 14.9 11.9 

RVSV (ml) - 57.5 59.3 33.1 62.2 63.4 42.4 55.5 56.7 

RVEF (%) - 73.5 67.7 78.7 70.0 57.9 75.2 78.9 82.2 

HR (/perc) - 68.0 65.0 85.0 68.0 62.0 76.0 68.0 66.0 

CO (l/perc) - 3.9 3.9 2.8 4.3 3.9 3.2 3.8 3.7 

 
 *

 A 3.1. fejezetben leírtak szerint az m1 egyed 1. vizsgálatára nem került sor 
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14. táblázat: Mangalica ártányok szív MRI vizsgálatának mért és számított egyedi értékei 

 

Mért értékek 
Mangalica, ártány (m4) Mangalica, ártány (m5) Mangalica, ártány (m6) 

m41 m42 m43 m51 m52 m53 m61
*
 m62 m63 

LW (kg) 29.0 63.0 94.0 28.0 59.0 93.0 - 62.0 91.0 

LVEDV (ml) 71.9 87.8 96.9 59.7 69.6 98.0 - 96.2 89.9 

LVESV (ml) 28.7 33.6 40.7 26.6 24.3 50.7 - 47.4 37.8 

LVSV (ml) 43.2 54.2 56.2 33.1 45.3 47.4 - 48.8 52.1 

LVEF (%) 60.1 61.7 58.0 55.4 65.2 48.3 - 50.8 57.9 

LVW (g) 87.5 139 151 79.9 134 148 - 130 144 

RVEDV (ml) 62.6 71.8 70.7 57.4 57.0 81.5 - 62.3 87.7 

RVESV (ml) 19.4 17.8 14.6 24.3 11.9 34.2 - 13.6 35.7 

RVSV (ml) 43.3 54.0 56.1 33.2 45.1 47.3 - 48.6 52.0 

RVEF (%) 69.3 75.0 79.4 57.8 79.9 59.1 - 78.1 59.3 

HR (/perc) 80.0 80.0 67.0 86.0 77.0 73.0 - 71.0 72.0 

CO (l/perc) 3.5 4.3 3.8 2.8 3.5 3.5 - 3.5 3.8 

 
*
 A 3.1. fejezetben leírtak szerint az m6 egyed 1. vizsgálatára nem került sor 

 

15. táblázat: A vizsgált mangalica ártányok fontosabb átlag és szórás értékei 

 

Számított értékek 
 Mangalica, ártány 

1. vizsg. 2. vizsg. 3. vizsg. 

LW (kg) 29.0 61.0 90.0 

SD 0.82 2.1 3.2 

LVSV (ml) 38,1 54.0 55.8 

SD 5,6 6,2 5,5 

LVEF (%) 57,2 63,2 57,4 

SD 6,3 7,1 8.0 

LVW (g) 83,6 127 141 

SD 4.2 11.1 13.7 

HR (/perc) 81.8 72.0 67.5 

SD 4.7 5.3 4.2 

CO (l/perc) 3.1 3.9 3.8 

SD 0.34 0.36 0.15 

 

 

 A vizsgálatba került mangalicák átlag testtömege megegyezett a hússertésekével. A mért bal 

kamrai verőtérfogat és izomtömeg, valamint számított perctérfogat átlag értékei 30 és 60 kg-os 

tömeg között intenzíven nőttek, 60 kilogram fölött azonban jelentősen már nem változtak. 

Szívfrekvencia értékük az életkor előrehaladtával csökkent, a bal kamrai ejekciós frakciók 60 % 
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körül alakultak mindhárom időpontban. A két genotípus egyedeinek három időpontban mért bal 

kamrai verőtérfogat értékeit a 10. és 11. ábra szemlélteti.  

 

h1
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10. ábra: A vizsgált hússertések bal kamrai verőtérfogat értékeinek változása 

 

m1 m2 m3
m4

m5
m6

30 kg

60 kg

90 kg0

10

20

30

40

50

60

70

 

 

11. ábra: A vizsgált mangalica sertések bal kamrai verőtérfogat értékeinek változása 

ml 

ml 
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  Hústípusnál a bal kamrai verőtérfogatok intenzíven nőttek mindegyik időpontban, 

ugyanakkor a mangalicáknál az adott értékek állandónak tekinthetők a második és harmadik időpont 

között. A később ismertetésre kerülő CT adatok egyértelműen bizonyították, hogy a verőtérfogatok 

a növekedés függvényében, a vázizombeépüléssel arányosan változnak. A genotípuson belül az 

adatok mindhárom élőtömegben azonos érték körül mozogtak. A két kamrai verőtérfogat közötti 

átlag eltérése 0.2 ml, illetve 0.11 ml volt hússertésnél és mangalicánál, ami egyfelől a szívek 

normális funkcióját, másfelől az értékelés pontosságát jelezte.  

 

  Az azonos életkorban (170 nap) való összehasonlíthatóság érdekében további 6 mangalica 

sertést vizsgáltunk. Az átlagosan 25 kg testtömegű mangalicák mért és számított egyedi értékeit a 

16. táblázatban foglaltam össze. 

 

16. táblázat: 170 napos mangalica sertések szív MRI egyedi értékei 

 

Mért értékek 
Mangalica, ártány (m7-m12) 

m71 m81 m91 m101 m111 m121 

LW (kg) 28.0 25.0 24.0 25.0 23.0 27.0 

LVEDV (ml) 56.1 53.7 46.4 47.8 61.9 60.6 

LVESV (ml) 21.8 23.6 19.1 18.6 34.8 34.3 

LVSV (ml) 34.3 30.0 27.3 29.2 27.1 26.2 

LVEF (%) 61.1 45.9 47.5 61.2 43.8 43.3 

LVW (g) 74.7 63.4 63.8 65.6 71.2 66.4 

RVEDV (ml) 58.4 53.2 51.2 48.6 49.5 45.2 

RVESV (ml) 24.2 23.1 23.9 19.3 22.4 18.8 

RVSV (ml) 34.2 30.1 27.3 29.3 27.1 26.4 

RVEF (%) 58.6 56.6 53.3 60.3 54.7 58.4 

HR (/perc) 142 148 143 144 140 147 

CO (l/perc) 4.9 4.5 3.9 4.2 3.8 3.9 

 

   

  A bal és jobb kamrai verőtérfogatok közötti átlag eltérés értéke 0.06 ml volt. A bal kamrai 

verőtérfogat 29 ml, a szívfrekvencia 144, a perctérfogat 4.2 l/perc átlagértéket adott. A kamrai 

globális ejekciós frakciók 50-57 % körül alakultak. A két eltérő genotípusra vonatkozó eddigi összes 

eredményeink átlag- és szórás %-os értékeit az alábbi, 17. táblázat mutatja.  
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17. táblázat: A vizsgált hús- és mangalica sertések átlag és a szórás %-os értékei 

 

LW 

(kg) 

LA 

(nap) 

LVEDV 

(ml) 

LVESV 

(ml) 

LVSV 

(ml) 

LVEF 

(%) 

RVEDV 

(ml) 

RVESV 

(ml) 

RVSV 

(ml) 

RVEF 

(%) 

LVW 

(g) 

HR 

(/perc) 

CO 

(l/perc) 

Hússertés (h1-h6) (n=6) 
30 90 55.0 25.9 29.1 53.0 50.8 21.7 29.1 56.7 84.8 130 3.8 

8.4 0 7.3 18.2 13.6 13.7 11.9 18.0 13.6 10.5 4.3 11.1 8.4 

60 130 86.1 44.9 41.2 47.8 71.2 30.3 41.2 59.7 120 106 4.4 

9.5 0 5.2 8.1 7.8 6.2 25.5 50.1 7.0 6.8 24.9 5.8 9.5 

90 170 124 60.1 63.5 51.6 104 40.6 63.5 60.8 177 91 5.8 

3.7 0 10.2 17.7 7.8 8.3 12.2 21.4 7.9 5.0 4.5 7.9 3.7 

Mangalica sertés (m1-m6) (n=6) 
30 216 66.5 28.4 38.1 57.2 54.7 16.8 38.0 70.3 83.6 82.0 3.1 

2.1 3.9 7.6 15.1 14.7 11.0 16.4 39.7 14.8 13.0 5.0 5.7 11.1 

60 284 86.1 32.1 54.0 63.2 71.5 17.6 53.8 75.9 127 72.0 3.9 

3.4 2.9 13.3 29.5 11.4 11.2 16.0 31.4 11.5 8.8 7.3 9.3 3.4 

90 32.4 98.4 42.6 55.8 57.4 84.2 28.4 55.8 67.6 141 68.0 3.8 

3.5 2.6 14.5 28.8 9.9 13.9 17.6 46.4 10.1 9.8 6.3 4.0 3.5 

                      Mangalica sertés (m7-m12) (n=6) 
25 170 54.4 25.4 29.0 50.5 51.0 22.0 29.1 57.0 67.5 144 4.2 

7.3 0 11.8 29.0 10.2 16.7 8.8 10.7 9.9 4.6 6.7 2.1 10.2 

 

 

Az egy szívciklus alatti kamrai térfogatok változásait szemlélteti a 12. ábra, ahol a 170 

napos, 90 kilogram élőtömegű hússertés és 170 napos átlagosan 25, valamint 90 kg élőtömegű 

(átlagosan 324 napos) mangalica sertések térfogatos értékei láthatók. A szív méretétől és a 

szívfrekvenciától függően a szívciklus hossza eltérő. A 170 napos, 90 kg-os testtömegű hússertésről 

13, a 324 napos, ugyancsak 90 kg-os mangalicáról 10, míg a 170 napos, átlagosan 25 kg testömegű 

mangalica malacok szívciklusáról 9 fázis készült. A jobb szemléltethetőség érdekében az ábrán az x-

tengelyen relatív skála beosztást alkalmaztunk.   
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12. ábra: Bal kamrai volumenek változása a szívciklus során 170 napos hús- és mangalica 

sertéseknél, valamint 90 kg-os tömegű mangalica sertésnél  
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Az első fázis az EKG R-hullámával esett egybe, amely a végdiasztolés térfogatnak felelt 

meg. A végszisztolés térfogat a 6. fázisnál található. Azonos életkorban és tömegben is a 

hússertéseknél látható magasabb érték. A 13. ábrán a bal kamrai végdiasztolés (LVEDV) és 

végszisztolés (LVESV) térfogatok átlag és szórás értékei láthatók ml-ben. A “h” betűjel a hússertést, 

az “m” a mangalicát jelöli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra:  Bal kamrai végdiasztolés- és végszisztolés térfogatok átlag értékeinek változása hús- és 

mangalica sertésnél 

 

A vizsgált testtömeg intervallumokban az intenzív hússertések esetében magasabb 

végdiasztolés- és végszisztolés térfogatokat mértünk. Esetükben 2.2-2.3-szoros, a zsírtípusú 

mangalicáknál pedig csak 1.5-szeres növekedés volt látható a kísérlet kezdő és végpontja között 

mért értékekben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: Bal kamrai verőtérfogat átlag értékeinek változása hús- és mangalica sertésnél 
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Hússertéseknél a testtömeg változásával folyamatos, intenzívebb növekedés tapasztalható 30 

és 90 kg között, mint mangalicáknál, ugyanakkor utóbbi genotípus átlag értékei mindkét 

tömegkategóriában 30 %-kal magasabbak. Átlagosan 9 ml-rel nagyobb kezdő verőtérfogat értéket 

mértünk, majd a differencia 60 kg-os élőtömegre közel 13 ml-re emelkedett. A harmadik vizsgálati 

időpontban azonban a mangalica értéke már nem változott. Az azonos bal kamrai verőtérfogat a 

később ismertetett CT-vel kapott vázizombeépülés erőteljes csökkenésével köthető össze. A 90 kg-

os hússertések bal kamrai verőtérfogatának 63.5 ml-es értéke jól szemlélteti a sertés- és az emberi 

szív működési sajátosságai közötti hasonlóságot. Értéke közelít az irodalomban található 70-80 ml-

es (Longmore és mtsai., 1985; Watanabe és mtsai., 1986) adatokhoz. A funkcionális paraméterek 

mellett a bal kamrai izomtömeg változásában is hasonló tendencia volt megfigyelhető (17. táblázat). 

A két genotípus értékei az első (85, illetve 84 g) és második (120, illetve 127 g) időpontban 

azonosnak mondhatók, a harmadik időpontra mangalicáknál gyenge (141 g), hússertéseknél további 

erőteljes növekedés (177 g) figyelhető meg. A mangalicák szívfrekvencia (HR) értékei a teljes 

vizsgálati periódusban jelentősen alacsonyabbak voltak, ezt a 15. ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra:  Szívfrekvencia átlag értékeinek változása hús- és mangalica sertésnél  

 

Az élőtömeg és életkor növekedésével a szívfrekvencia csökkenése látható mindkét 

genotípusnál. Hússertéseknél igazolhatók azon irodalmi hivatkozások, amelyek szerint a süldőkori 

130-140/perces szívfrekvencia kifejlett korra 80/perc körüli értékre csökken (Grauwiler, 1965; 

Boyett és Jewell, 1980; cit. Ruckebusch és mtsai. 1991). Figyelemre méltó, hogy a mangalica 

alacsonyabb szívfrekvencia értékei mellett 30 és 60 kg-ban is magasabb verőtérfogatot produkál, 

perctérfogat értékei pedig közel azonosak a hússertések perctérfogat értékével, ami analóg Bray és 
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mtsa. (1994) sportolók és nem kondicionált, mozgáshoz nem szokott emberek szívén mért 

paraméterekkel. A perctérfogat (CO) - mint a verőtérfogat és a szívfrekvencia szorzata - a 

legjelentősebb paraméterek egyike, amely a szív teljesítőképességét jellemzi (16. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: Perctérfogat átlag értékeinek változása hús- és mangalica sertésnél  

 

A 14. ábrán megfigyelt tendenciát láthatjuk a perctérfogat értékek esetében is. A vizsgált 

tartományban hússertéseknél 1.5-szeres növekedés, míg mangalicáknál egy alacsonyabb 1.2-szeres 

változás látható. Utóbbi genotípusnál - a bal kamrai verőtérfogathoz hasonlóan - nem mutatnak 

eltérést a 60 és a 90 kg-os tömegben vizsgált egyedek átlag perctérfogat értékei. Weiskopf és mtsai. 

(1988) közel 20 kg-os hússertéseken meghatározott 3.57 l/perces eredménye jól közelít az általunk 

mért (30 kg) hússertésekre vonatkozó 3.8 l/perc értékhez.  

 

A 170 napos hússertést és mangalicát összehasonlítva jól látható a két hasznosítási típus 

közötti növekedési- és fejlődési különbség. A 170. napra a hússertések átlagosan 90 kg, a 

mangalicák 25 kg élőtömeget értek el. A mért kamrai térfogatok 2.2-2.4-szer voltak magasabbak 

hússertéseknél, mint a mangalicáknál. A bal kamrai izomtömeg esetében 2.6-szoros többlet mérhető 

a hússertések javára. Az ejekciós frakciók mindkét genotípusnál és életkorban 48 - 68 % között 

változtak. A 25 kg-os mangalicáknál mért bal kamrai izomtömeg (67.5 g) megegyezett Zhang és 

mtsai. (1996) azonos testtömegű hússertéseken mért eredményével (66.1 g). Saját és irodalmi adatok 

is bizonyítják, hogy malackorban a két genotípus bal kamrai izomtömeg értéke még azonosnak 

tekinthető. A későbbiekben tapasztalt differencia azonban a két genotípus közötti különböző 

intenzitású vázizomzat beépüléssel járó eltérő terhelés következménye. A mangalica szívfrekvencia 

átlag értékei meglepően magasak voltak (144/perc), amely a perctérfogat értékek alakulásában is 

kifejezésre jutott (4.2 l/perc). Hússertéseknél a vonatkozó adat 5.8 liter/perc volt. Az azonos 
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életkorú, de eltérő tömegű és genotípusú sertések átlag bal kamrai verőtérfogat értékeit a 17. ábra 

szemlélteti.  
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17. ábra: Bal kamrai verőtérfogat átlag értékei 6-6 hús- és mangalica sertésnél 170 napos életkorban 

   

Az ábra jól mutatja, hogy a kamrai térfogatokat nem az életkor, hanem a testtömeg határozza 

meg. A gyors fejlődésű hústípusú sertések vázizombeépülése messze meghaladja a zsírtípus 

egyedeinek hústermelőképességét. A bal kamrai verőtérfogatok 170 napos életkorban vizsgálati 

eredményeink szerint hússertéseknél átlagosan 64 ml, mangalicáknál 29 ml körül alakultak. A bal 

kamrai verőtérfogatok közötti jelentős eltérésre magyarázatul szolgálhatnak az alábbiakban 

ismertetésre kerülő CT vizsgálati eredmények, amelyek alátámasztják Rühl (1971) elméletét, aki 

ugyancsak a szívteljesítmény és a vázizombeépülés kapcsolatát vizsgálta.  

 

30, 60 és 90 kg-os tömegtartományon, valamint a 170 napos életkorban a genotípus és az 

adott paraméterek közötti kapcsolatot vizsgáltuk egytényezős variancia analízis módszerrel. Az így 

kapott szignifikancia szinteket a 18. táblázat tartalmazza.  

 

 

 

ml 
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18. táblázat: A két genotípus között meghatározott szignifikancia szintek az eltérő testtömeg és 

életkor csoportban  

 

Mért értékek 
szignifikancia szint 

LW (30 kg) LW (60 kg) LW (90 kg) LA (170 nap) 

LVEDV (ml) 0.004 0.996 0.009 0.000 

LVESV (ml) 0.411 0.035 0.024 0.000 

LVSV (ml) 0.018 0.005 0.031 0.000 

LVEF (%) 0.382 0.004 0.144 0.781 

LVW (g) 0.804 0.338 0.000 0.000 

RVEDV (ml) 0.428 0.981 0.031 0.000 

RVESV (ml) 0.175 0.093 0.826 0.001 

RVSV (ml) 0.018 0.006 0.032 0.000 

RVEF (%) 0.013 0.008 0.177 0.076 

HR (/perc) 0.000 0.002 0.000 0.000 

CO (l/perc) 0.027 0.056 0.000 0.000 

 

  Mindhárom tömegkategóriában a kamrai verőtérfogatok, a szívfrekvencia és a perctérfogat 

esetében találtuk a genotípus hatását szignifikánsnak. Azonos életkorban az ejekciós frakciók 

kívételével minden tulajdonság statisztikailag igazolható módon összefüggést mutatott. 

 

4.3. Eltérő genotípusú sertések szöveti összetételének vizsgálata 

4.3.1. Computer Tomográfiás vizsgálatok 

 

A szöveti összetétel meghatározásra irányuló computer tomográfiás vizsgálataink célja volt a 

vázizom és zsír beépülésének nyomonkövetése hús- és mangalica sertések fejlődése során. Igen 

fontos a vázizommennyiség pontos ismerete, hiszen megítélések szerint a vázizomtömegre vetített 

un. korrigált relatív szívtömeg pontosabb információval szolgál a kardiovaszkuláris rendszer 

teljesítményéről, mint az élőtömegre vetített relatív szívtömeg érték (Rühl, 1971). A vizsgálatba 

vont hús- és mangalica sertésekről kapott adataink feldolgozása során a 3.4. fejezetben leírtak 

szerint gyakoriság eloszlási görbéket készítettünk (18-20. ábra), ahol az y-tengelyen a pixel denzitás 

gyakorisági értékeket, míg az x-tengelyen a -200-tól +200-ig tartó Hounsfield intervallumhoz 

tartozó változók láthatók.  
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18. ábra: Hússertések szöveti összetételének átlag gyakoriság görbéi a vizsgált  

30, 60 és 90 kg-os testtömegekben 

 

A 18. ábra az intenzív hússertések, a 19. ábra a mangalicák szöveti összetételének változását 

mutatja a fejlődésük során, 30 kilogramos élőtömegtől 90 kg-ig. A 20. ábra a harmadik, utolsó 

vizsgálati időpontban szemlélteti a két genotípust azonos testtömegben, 170 napos, illetve átlagosan 

324 napos életkorban. A 18. ábrán jól látható, hogy hússertéseknél az izomértékeket reprezentáló 

tartományban (HU22-HU40) határozott a csúcs, míg a zsírszövetre jellemző denzitásértékeknél (HU1-

HU18) kevésbé kifejezett. Mindhárom vizsgálati időpontban az izomszövet mennyisége a 

meghatározó, a beépülés intenzív. A zsírszövet 30 és 90 kg közötti aránya végig alacsony a vizsgált 

tartományban. 
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19. ábra: Mangalica sertések szöveti összetételének átlag gyakoriság görbéi a vizsgált  

30, 60 és 90 kg-os testtömegekben 
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A 19. ábrán a mangalicáknál 25 kg-ban még kicsit magasabb izomcsúcsot, 30 kg-os 

élőtömegben már megközelítően két azonos nagyságú zsír- és izomcsúcsot láthatunk. A második 

időpontban, 60 kg-ban a zsírszövet igen erőteljes beépülése figyelhető meg, alacsonyabb intenzitású 

vázizomnövekedés mellett. A 90 kg-os testtömegben az izom tekintetében már jelentős változás 

gyakorlatilag nem látható, ugyanakkor a zsír arányának további emelkedése figyelhető meg. A két 

szélsőségesen eltérő genotípus szöveti összetételének különbségeit a 20. ábra szemlélteti 90 

kilogram testtömegben. 
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20. ábra:  Mangalica és hússertések szöveti összetételének átlag gyakoriság görbéje  

90 kg-os testtömegben 

 

 A két szélsőségesen eltérő hasznosítási típus szöveti összetételét vizsgálva megfigyelhető a 

testösszetételt alkotó izom és zsír arány fordítottsága. Ehhez kapcsolódva, kihasználva a térfogatos 

becslés lehetőségét, meghatároztuk a vizsgált test (zsigeri szervek nélküli) színhús %-át. A számított 

színhúsarány (sum HU22-HU40 /sum HU1-HU40 x 100) a három vizsgálati időpontban hússertésnél 

62.9, 58.6 és 54.3 %, mangalicáknál pedig átlagosan 35.5, 30.9 és 28.5 % volt. A későbbi vágás 

(hússertés: + 30 nap, mangalica: + 66 nap) során meghatározott arányok 48.9 és 27.1 %-ra 

csökkentek.  

 

 A CT-vel meghatározott adatok alapján mért átlagos izom- és zsír térfogatokat a 19. táblázat 

szemlélteti.  
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19. táblázat: Izom- és zsír térfogat (dm
3
) a vizsgált testömegekben  

hús- és mangalica sertésnél 

 

  Hússertés   Mangalica  

kg nap hús zsír nap hús zsír 

25 - - - 170 7.5 5 

30 90 15.2 4.7 216 8.6 8.9 

60 130 24.6 8.2 284 15.1 27.3 

90 170 34.5 18.0 324 17.9 37.4 

  

 A típusok közti eltérések még részletesebb jellemzésére mindhárom időpontban izom:zsír 

térfogat arányt is számítottunk. Az izomdenzitást képviselő képpontok számát osztottuk a 

zsírdenzitást képviselő pixelek számával (sum HU22-HU40 /sum HU1-HU18). Az 1., 2. és 3. 

időpontban számított izom:zsír arány hússertésnél 3.2-ről 3.0-ra, majd 1.9-re, mangalica esetében 

1.0-ről 0.6-ra, majd 0.5-re csökkent. A két típust 170 napos életkorban összehasonlítva 

megállapítható, hogy úgy a színhústartalom (54.3, illetve 46.2 %), mint az izom:zsír arány (1.9, 

illetve 1.5) alapján a mangalica szöveti összetétele jelentősen kisebb izom- és nagyobb 

zsírmennyiséggel jellemezhető. A két 90 kg-os genotípus anatómiai eltéréseit szemléltetik az 21-22. 

ábrák is, ahol a vesék és a comb (a hosszanti kihúzott hátulsó végtagok miatt, a térdizület) síkjában 

készített keresztmetszeti felvételek láthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra: Hús- ("A") és mangalica sertés ("B") keresztmetszeti felvétele a vesék síkjában 

 

"A" "B" 
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22. ábra: Hús- ("C") és mangalica sertés ("D") keresztmetszeti felvétele a comb (térdízület) síkjában 

 

A felvételek jól mutatják a hús- és zsírtípusú sertés közötti extrém különbségeket. A karaj és 

a comb mennyiségén túl rendkívűl jellemző a két típus hasszalonna izomrétegekkel (császárhús) 

való átszőttségbeli eltérése is. A 21. ábrán látható keresztmetszeti felvételen körbehatárolásra került 

a jobb oldali hosszú hátizom (m. longissimus dorsi), amely hússertések esetében átlagosan 45, 

mangalicáknál 23 cm² keresztmetszeti felületet mutatott, amely igazolni látszik a Rede és mtsai. 

(1986) által mért 38.4 és 20.9 cm
2
 eredményeket. A m. semitendinosus esetében a mért értékek 

hússertésnél 31, mangalicánál 24 cm
2
 volt. 

 

A karajkeresztmetszet mellett az adott felvételeken a szalonnavastagságokat is mértük a 

gerincvonaltól 8 cm-re. Mangalicánál a vese tájékon 53, a farnál 38, hússertésnél 18 és 16 mm 

átlagértéket mértünk. Fenti kutatók mangalicánál 48 és 58 mm-t, hússertésnél 28, illetve 38 mm-t 

mértek. Zsírtípusnál megközelítőleg azonos, míg hústípusnál jelentősen alacsonyabb értéket 

kaptunk, amely az eltelt közel 20 év változásaival magyarázható.  

 

Ugyanezen felvételeken 30 és 90 kg-os testtömegben a m. longissimus dorsi és a m. 

semitendinosus területéről gyakorisági görbéket készítettünk az intramuszkuláris zsír mennyiségi 

vizsgálatának céljából. Ennek során átlagdenzitás értéket számítottunk. Megállapítottuk, hogy 

hússertéseknél a karaj esetében a HU érték 53, illetve 58, combnál mindkét időpontban 52-es érték 

"C" "D" 
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volt. Mangalicánál a karaj átlagdenzitására 46, majd 47, míg a combra 32 és 34-es HU értéket 

mértünk. Mindkét izom átlagdenzitása arra utal, hogy mangalicáknál - különösen a comb esetében - 

nagyobb az izomszöveten belüli zsír mennyisége, amely a HU értékek csökkenését okozza. A 

növekedés függvényében várt denzitás csökkenést, azonban a szöveti víztartalom csökkenésének 

ellentétes hatása miatt nem tudtuk kimutatni az izomban.  

 

A szív MRI és a szövet összetétel spirál CT eredmények közötti kapcsolat bemutatására 

relatív perctérfogat indexet (COrm; dm
3
/l/perc) képeztünk, ahol az MRI vizsgálatok során számított 

perctérfogat értékeket vetítettük a computer tomográfiával meghatározott vázizomtömegre. Az így 

kapott index a szív teljesítőképessége és a vázizommennyiség közötti kapcsolatot jellemzi nyugalmi 

állapotban (23. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: Relatív perctérfogat átlag értékeinek (dm
3
/l/perc) változása  

hús- és mangalica sertésnél   

 

A 23. ábrán látható, hogy a vázizombeépüléssel nő az egy liter perctérfogatra eső 

izomtérfogat mennyisége. Mangalicáknál a teljes perctérfogatra vetítve 2.8, 3.9 és 4.7, míg 

hússertéseknél 4.0, 5.6 és 6.0 dm
3
/l/perc értékeket kaptunk. A szöveti összetételben kisebb 

vázizomtömeget tartalmazó mangalica sertésnek kedvezőbbek ezen értékei mindhárom vizsgálati 

időpontban, amely bizonyítja szív és keringési rendszerének nagyobb tűrőképességét. 

Vizsgálatainkat altatott, nyugalmi állapotban végeztük, amelyet a mért szívfrekvencia értékek is 

alátámasztottak. Nyugodt körülmények között 100 g vázizomszöveten kb. 10 ml vér áramlik át 

percenként, a perctérfogat 20 %-a látja el az vázizomzatot vérrel (Rudas és Frenyó, 1995). 
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Stresszhelyzetben vagy terhelés hatására a sertés szívfrekvenciája hamar eléri a maximumát, melyet 

csak percekig képes tartani (White és mtsai., 1981). Terhelésre a vázizomzat vérellátása 80-90 

ml/100 g vázizomszövet/percre, a perctérfogat 87 %-ára emelkedik (Armstrong és mtsai., 1987). A 

kamratelődés lassú szakasza rövidül, a vénás visszaáramlás fokozódik és a koronáriakeringés a 

perctérfogat 8 %-ra nő. Ekkor a teljes perctérfogat megközelítően 95 %-a a szív- és vázizomzat 

vérellátására fordítódik. Ez a magas arány aláhúzza az általunk számított relatív perctérfogat 

jelentőségét a keringési teljesítmény megítélésében. 

  

4.3.2. Kiegészítő vágóhídi vizsgálatok 

 

  A kísérletsorozatba vont 6-6 egyed vágása a 3.5. fejezetben leírtak szerint történt. Az alábbi 

20. és 21. táblázatok csak a vizsgálatok szempontjából jelentős vágási paraméterek egyedi és átlag 

értékeit tartalmazzák.  

 

20. táblázat: A kísérletben részt vett 6 hússertés és mangalica egyedi és átlag értékei 

 

n LA (nap) LW (kg) CW (kg) LHCW (kg) FÁ (kg) SMW (kg) HWa (g) 

h1 200 113 91.2 45.6 21.2 45.4 364 

h2 200 137 111.3 55.7 25.8 52.3 372 

h3 200 109 87.9 44.0 20.4 44.2 288 

h4 200 121 97.8 48.9 22.6 47.9 384 

h5 200 125 101.3 50.7 23.4 48.9 352 

h6 200 112 90.3 45.2 21.0 45.1 420 

m1 353 100 81.4 41.6 35.6 23.5 221 

m2 367 100 86.4 42.0 33.6 25.9 239 

m3 332 103 82.4 42.2 32.8 25.5 211 

m4 418 130 114.0 57.0 52.2 27.3 271 

m5 426 130 107.0 54.2 49.0 27.1 245 

m6 442 133 108.4 52.8 47.6 27.7 287 

hússertés 200 119.5 96.6 48.4 22.4 47.3 363.3 

mangalica 390 116.0 96.6 48.3 41.8 26.2 245.7 

 

   

  Mindkét genotípus egyedei azonos élőtömegben kerültek vágásra, vágott teljes és bal féltest 

tömegük megegyezett. A bemutatott adatokat megerősítik a CT vizsgálatok is, nevezetesen, hogy a 

vágott testből kinyert színhús és fehéráru mennyisége ellentétes arányú hús- és mangalica sertésnél. 



 

 69 

A hústípusú sertéseknél átlagosan 47.3 kg izom és 26.2 kg zsír, mangalicánál 22.4 kg izom és 41.8 

kg zsír mérhető. Hússertések esetén 48.9 %-os színhúsarányt, 23.2 % fehéráruarányt, mangalica 

sertéseknél 27.1 % színhúst és 43.3 % fehérárut mértünk a vágópróba során. 

 

21. táblázat: A vizsgálatban részt vett 6-6 hússertés és mangalica mért és számított  színhús, 

fehéráruarány és szív adatai 

 

n LA (kg) SMW (kg) HWa (g) HWr (%) HWrm (%)  SZH (%) FÁ (%) 

h1 113 45.4 364 0.32 0.80 49.8 23.2 

h2 137 52.3 372 0.27 0.71 47.0 23.2 

h3 109 44.2 288 0.26 0.65 50.3 23.2 

h4 121 47.9 384 0.32 0.80 49.0 23.1 

h5 125 48.9 352 0.28 0.72 48.3 23.1 

h6 112 45.1 420 0.38 0.93 49.9 23.3 

m1 100 23.5 221 0.22 0.94 28.9 43.7 

m2 100 25.9 239 0.24 0.92 30.0 38.9 

m3 103 25.5 211 0.20 0.83 30.9 39.8 

m4 130 27.3 271 0.21 0.99 23.9 45.8 

m5 130 27.1 245 0.19 0.90 25.3 45.8 

m6 133 27.7 287 0.22 1.04 25.6 43.9 

hússertés 119.5 47.3 363.3 0.30 0.77 48.9 23.2 

mangalica 116.0 26.2 245.7 0.21 0.94 27.1 43.3 

 

  A hússertések abszolút szívtömege 1.4-szerese a mangalicáknak. Az átlag relatív szívtömeg 

(0.3 és 0.21 %) és korrigált relatív szívtömeg (0.77 és 0.94 %) értékek egyezést mutatnak az 

irodalmi adatokkal (Rühl, 1971). A relatív szívtömeg értékek hússertésnél, a teljes vázizomtömegre 

vetített szívtömeg értékek, azonban a mangalicáknál magasabbak. CT eredményeinket követően a 

vágópróba során mért adatok is megerősítették azt a véleményünket, hogy a zsírtípusnak kedvezőbb 

a keringési rendszere és több tartalékkal rendelkezik, mint a modern hússertés.   

 

4.4. Eltérő genotípusú sertések szívének anatómiai vizsgálata 

 

  A szíveken mért átlagértékek kerülnek csak ismertetésre a fejezeten belül. Ezeket a vágáskori 

testtömeg (100, illetve 130 kg) alapján is ismertetem, vizsgálva a két tömegintervallum közötti 

eltéréseket, valamint a két testtömeg kategória összevonásával a genotípusonkénti átlagokat is. A 22. 
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táblázatban az élőtömeget, az abszolút- és relatív szívtömeget, bal kamrai izomtömeget, szívhossz 

és körméret valamint falvastagsági értékeket közlöm. A 23. táblázat a kamrai ínhúrok számát, a 24. 

táblázat egyéb felvett kamrai paramétereket tartalmazzák.  

 

22. táblázat: A  100 és 130 kg-os hús- és mangalica sertések szívmorfológiai jellemzői, valamint a 

két genotípus átlagértékei 

 

G n 
LW 

(kg) 

HWa 

(g) 

HWr 

(%) 

LVW 

(g) 

L 

(mm) 

C 

(mm) 

RVwth 

(mm) 

LVwth 

(mm) 

Septwth 

(mm) 

hússsertés 10  101 306 0.30 188 122 217 6.5 18.7 21.0 

mangalica 10  100 220 0.22 148 109 190 7.8 15.7 20.0 

hússertés 10 131 369 0.28 230 126 220 7.8 21.0 22.5 

mangalica 10 130 277 0.21 186 120 211 8.0 19.3 19.0 

hússertés 20 116 338 0.29 209 124 219 7.2 19.9 21.8 

mangalica 20 115 249 0.22 167 114 200 7.8 17.5 19.7 

   

  A vizsgált eltérő genotípusú egyedek szívének tömegében és méretében jelentős eltérések 

mérhetők. Mivel a mangalicák szívén mért adatok abszolút értelemben voltak alacsonyabbak, ezért a 

továbbiakban ezek hússertésekhez viszonyított %-os értékeit tüntettem fel.  

 

  Az abszolút szívtömegeknél a mangalicák szíve átlagosan 72-75 %-a volt a hússertésekének. 

A relatív szívtömegek átlagértéke hússertéseknél 100 kg-ban 0.30, 130 kg-ban 0.28 % volt. 

Mangalicáknál a vonatkozó értékek 0.22 és 0.21 % körül alakultak. Megfigyelhető, hogy 100 és 130 

kg között a testtömeg növekedésével tovább csökkent mindkét genotípus relatív szívtömege. A 

mangalica bal kamrai izomtömege (80 %), szívhossz és körmérete (92 %) a szívtömeggel arányosan 

kisebb értéket mutatott. Utóbbi paraméterek a testtömeg növekedésével erősen közelítenek a 

hússertések értékeihez (L: 89-95 %, C: 87-96 %). Mindkét genotípusnál és testtömegnél a szívhossz 

/ szív körméret index teljesen azonos, 0.6 volt, amely bizonyítja, hogy a két típus szívének alakja 

azonos.  

 

  Az anatómiai vizsgálat során kórfolyamatra utaló elváltozásokat is kerestünk. Hússertések  

esetében öt szívnél diagnosztizáltunk fejlődési rendellenességet, szívbetegséget. Az 1-es számú 

szívben endocarditis, a 8-as, 10-es és 11-es szívnél pitvari septum defectus, a 13-as szív esetében 

pedig foramen ovale perzistens volt megállapítható. Tény az is, hogy embereknél hasonló, 20-25 %-
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os gyakorisággal fordulnak el hasonló jellegű elváltozások, amelyek tünetmentesek. Mangalicáknál 

kóros elváltozásokat nem találtunk. Valószínűsíthető, hogy a betegség előrehaladtával hússertések 

esetében a kamrai falak vastagodásával (pl. cardiomyopathia) a szívindex változása (csökkenése) 

lenne megfigyelhető.  

 

  A jobb kamrai átlag falvastagság mangalicákban (119-103 %), míg a bal kamrai és septalis 

falvastagság hússertésekben volt nagyobb (LVwth: 84-92 %, Septwth: 95-84 %). 130 kg-os 

testtömegben a jobb kamrai falvastagság megegyezik, a bal kamrai közel azonos, míg a kamrák 

közötti fal vastagságában egyre nagyobb eltérés tapasztalható a hústípus javára. A vázizmok 

vérellátását biztosító bal kamra fala vastagabb, bizonyítva a hússertések szívének alkalmazkodását a 

megnövekedett vázizomzat igényeihez. Stünze és mtsai. 1959-ben átlagosan 250 g-os hússertés 

szíveken mért jobb kamrai falvastagsága 10.9, bal kamrai 20.5 mm volt. A 250 g-os mangalica 

szíveken mért saját adataink 7.8, illetve 17.5 mm voltak. A két genotípus azonos tömegű szívén mért 

adatokat összehasonlítva látható, hogy hússertések esetében közel 20-40 %-al vastagabbak a kamrai 

üregek fala. Érdekes módon a nagyobb eltérés a jobb kamránál tapasztalható. Az ínhúrok számában 

talált különbségeket a 23. táblázat szemlélteti.   

 

23. táblázat: A vizsgálatban szereplő hús- és mangalica sertések jobb és bal kamráján mért papillaris 

izmokhoz térő ínhúrok átlagértékei 

 

G 

RV LV 

Pap. magnus Pap. parvus 
Pap. subarteriosus +  

Conus Papilla 
Pap. subauric. Pap. subatr. 

Ang. Sept. Pariet. Sept. Pariet. Sept. Ang. Sept. Pariet. Sept. Pariet. 

hússertés 5 0 8 4 5 11 8 6 8 6 11 

mangalica 4 0 8 4 5 9 6 5 8 7 10 

   

  A hússertések esetében mindkét kamrában átlagosan több ínhúr tért a kamra falán lévő 

szemölcsizmokhoz. Bár a 13 helyen felvett adatokban 7-nél a hússertéseknél, 5-nél azonos és csak 

egy esetben találtunk több ínhúrt a mangalicánál. Mindkét kamrában több anatómiai ponton is 

felvettünk adatokat, melyeknek döntően csak fejlődéstanilag van szerepük. Ezeket a paramétereket a 

24. táblázat szemlélteti. 
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24. táblázat: A vizsgálatban szereplő hús- és mangalica sertések bal és jobb kamráján mért 

paraméterek átlagértékei 

 

 
LV RV 

 
Dors.-ventr. 

sima junctios 

vonala (mm) 

Sima-trabec. 

funkc. vonala 

(mm) 

Trab. Septomarg. 

(hossz-szélesség) 

Conus septum fúziós 

vonala (mm) 

Trab. Septomarg. 

(hossz-szélesség) 

húss. 11 61 20 - 4 23 35 - 4 

zsírs. 13 54 12 - 3 20 22 - 3 

 

A bal kamrai dorsalis-ventralis sima junctios vonala konzekvensen 11 mm-t mutatott 

hússertésnél, 13 millimétert zsírtípusnál. Az LV sima trabec. funkciós vonalának és az RV conus 

septum fúziós vonalának mérésekor is kisebb értékeket tapasztaltunk mangalicáknál (90 %). A 

trabecula septomarginalis adatainak vizsgálatakor mindkét kamra esetében jóval rövidebb és 

vékonyabb képletek voltak azonosíthatók a mangalicák esetében, amelyek a falvastagsági értékekkel 

analóg módon alakultak. Depreux és mtsai. (1976) eredményei erősítik saját adatainkat. A 

trabeculák esetében hosszukban, vastagságukban és számukban is nagy eltérésről számolnak be. 

Hússertéseknél a jobb kamrai trabeculák vastagsága 1-6 mm között alakult vizsgálatunkban, míg 

Depreux és mtsai. 1-9 mm-ről számolnak be.    

  

 A hús- és mangalica sertés szívek morfológiai alapon történő elkülöníthetőségét 

diszkriminancia analízis segítségével vizsgáltuk. A statisztikai feldolgozás során az abszolút, illetve 

a relatív szívtömeget, valamint a bal kamrai tömeget nem használtuk fel. A boncolt szívek hossz, 

körméret, valamint falvastagságok adatai alapján számított diszkriminancia analízissel az alábbi 

klasszifikációs táblázatokat kaptuk. A főbb morfológiai jellemzők alapján számított eredményeket a 

25. táblázat szemlélteti.  

 

25. táblázat:  Kísérleti csoportok klasszifikálása a főbb morfológiai jellemzők alapján 

 

csoport mintaszám becsült hússertés becsült mangalica 

hússertés 20 19 (95%) 1 (5%) 

mangalica 20 4 (20%) 16 (80%) 
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 Az átlagos becslési pontosság 87.5 % volt. Hússertéseknél 1, mangalicáknál 4 egyed 

eredményét nem találtuk megfelelőnek a becslés szempontjából. A bal, illetve a jobb kamrai 

papilláris izmokhoz térő inhúrok, valamint a 24. táblázat fejléc alapján elvégzett diszkriminancia 

analízis eredményeit a 26. és 27. táblázat tartalmazza. 

 

26. táblázat:  Kísérleti csoportok klasszifikálása a bal kamrai paraméterek alapján 

 

csoport mintaszám becsült hússertés becsült mangalica 

hússertés 20 18 (90%) 2 (10%) 

mangalica 20 2 (10%) 18 (90%) 

 

Az átlagos becslési pontosság 90 %. 

 

27. Táblázat:  Kísérleti csoportok klasszifikálása a jobb kamrai paraméterek alapján 

 

csoport mintaszám becsült hússertés becsült mangalica 

hússertés 20 18 (90%) 2 (10%) 

mangalica 20 0 (0%) 20 (100%) 

 

Az átlagos becslési pontosság 95 %. Végül a 28. táblázat mutatja az összes felvett anatómiai 

jellemző bevonásával számított diszkriminancia analízis eredményét. 

 

28. táblázat:  Kísérleti csoportok klasszifikálása az összes paraméter alapján 

 

csoport mintaszám becsült hússertés becsült mangalica 

hússertés 20 20 (100%) 0 (0%) 

mangalica 20 0 (0%) 20 (100%) 

  

 Figyelemre méltó módon, minden mért anatómiai jellemző bevonásával 100 %-os a 

klasszifikálás eredménye, ami bizonyítja hogy a vizsgált szívek morfológiailag egymástól igen jól 

elkülöníthetők. Meglepő a sertés fajon belül vizsgált két genotípus szívén tapasztalt igen nagy 

morfológiai eltérés, annál is inkább mert a kutya fajon belül - ahol a nagyszámú fajta miatt a 

legnagyobb eltérések tapasztalhatók - sem láthatók ilyen markáns kamra morfológiai különbségek.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

 

Altatási metodikánk kidolgozása során több módszert is kipróbáltunk. Az izomba, majd 

vénába adott készítményekkel nem tudtuk biztosítani a sikeres képalkotáshoz kívánt feltételeket. 

Tapasztalataink igazolták azokat a megállapításokat, amelyeket a ketamin mellékhatásairól és csak 

premedikációs célú felhasználhatóságáról írtak. Vizsgálataink során gondot okoztak a testtömeg 

növekedésével erősödő sajátosságok (zsírosodás, légzési problémák) is. A használt isoflurán gáz 

segítségével azonban nemcsak malackorban, hanem nagy testtömegű, hízott sertések esetében is 

nyugodt, egyenletes légzést, stabil, hosszantartó alvási állapotot és mellékhatásoktól mentes 

azonnali ébredést tudtunk elérni. A légcsőtubus alkalmazásával megszűntek az erőltetett 

légzőmozgások, az állatok nyugodttá váltak, miközben szívfrekvenciájuk és légzési gyakoriságuk 

normális értéket mutatott. A hússertéseknél nagyobb körültekintést igényelt a mangalicák altatása, 

az előkészítésnél és az ébredésnél előnyösnek bizonyult legalább egy másik mangalica egyed 

közvetlen jelenléte.  

 

Vizsgálatainkat alvó állatokon végeztük, így joggal merült fel a kérdés, hogy miként 

jellemzik az így mért paraméterek az ébren lévő sertés keringési rendszerét. Irodalmi adatok 

bizonyítják, hogy nincs jelentős eltérés az altatott és az ébren, nyugalomban lévő sertés 

szívfrekvencia és perctérfogat értékei között, amit az általunk felvett EKG és szívfrekvencia értékek 

is megfelelően alátámasztottak. A vizsgálatsorozatban kidolgozott altatási metodika alkalmasnak 

bizonyult a sertések szív MRI felvételezéséhez szükséges követelmények biztosítására. 

Megítélésünk szerint a későbbi sertés vizsgálatokhoz a volumen-vezérelt altatás alkalmazása 

előnyösebbnek tűnik. 

 

A sertés faj környezetének ingereire adott fokozott válaszreakciói, adaptációs képességének 

hiánya, valamint faji sajátosságai megnehezítik a megfelelő elektrokardiogram elkészítését. Jól 

érzékelhető módon a magasabb testsúlyú, zsíros egyedek esetében nehezebb a megfelelően tiszta, 

zajmentes EKG-jel elvezetése, amely előfeltétele a műterméktől mentes felvételek készítésének a 

szívüregekről. Saját MRI vizsgálati metodikánk kidolgozása során az optimálisnak tekinthető EKG-

jel elvezetést is meghatároztuk. Az alkalmazott aktív elektróda jól megfelelt a fenti kritériumoknak, 
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azonban a jelkábelek meghosszabbítása igen előnyös lenne, amennyiben segítené a szív "elektromos 

tengelyét" metsző elvezetés biztosítását. 

  

 Egy sertés szív MRI vizsgálat (előkészítés, adatgyűjtés) időszükséglete 30-40 perc között 

változik, függően az egyed tömegétől, illetve ehhez kapcsolódóan a szív méretétől. Az MRI 

vizsgálat során jól használhatónak bizonyultak a humán gyakorlatban alkalmazott mérési 

szekvenciák, amelyeket a későbbiek során a sertésszív méretéhez, helyeződéséhez és működési 

sajátosságaihoz igazítva módosítottunk. Első vizsgálataink során még kétsíkú sokszeletes - 

többfázisú felvételek készültek a szívről, azonban az eltérő módon számított térfogat értékek 

összehasonlítását követően elegendőnek bizonyult a rövidtengely mentén felvételekkel lefedni a 

szívüregeket. Rutin vizsgálatoknál nem szükséges a teljes szívciklus lefedése, hanem elegendő a 

végdiasztolés és végszisztolés szakaszról adatot gyűjteni, ami rövidíti a mérési időt, a vizsgálati 

költségeket és az altatási kockázatot is csökkentve ezzel. A későbbi felvételezéshez a képminőség 

javításának érdekében a 40 ms-os TR értéket javasoljuk. Utóbbi azonban, csak "breath-holding", un. 

levegő visszatartásos technika alkalmazásával végezhető el, amelynek alapvető feltétele a már 

említett volumen-vezérelt altatógép alkalmazása.   

 

Az alkalmazott vizsgálati protokoll segítségével 30, 60 és 90 kg-os hús- és mangalica 

sertések vizsgálati eredményeinek értékelése alapján az alábbi következtetéseket vontuk le:  

 
A két eltérő genotípus MRI vizsgálati eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy 

azonos életkorban, valamint élőtömegben is a vázizomzat aránya határozta meg a kamrai 

térfogatokat. A globális ejekciós frakció értékek mindkét genotípusnál, mindhárom időpontban 48-

68 % körül alakultak. A szívfrekvencia az irodalomban leírtak szerint mindkét genotípusnál 

csökkent, de mangalicáknál végig alacsonyabb érték volt mérhető, mint hússertéseknél. Jelen 

vizsgálatainkat altatott állatokon végeztük, így csak következtetni tudunk a két genotípus 

szívkapacitás tartalékai közötti eltérésekre. A későbbiekben terheléses vizsgálatokat kívánunk 

végezni. A módszerrel in vivo mérhetnénk mindkét genotípus funkcionális paramétereit terhelt 

állapotban. Véleményünk szerint a vizsgálat a mangalica fajta keringési rendszerének jelentősen 

magasabb tartalékait bizonyítaná. 
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 Hússertéseknél eltérő ivarú egyedeket vizsgáltunk. Azonos testtömegben összehasonlítva a 

két ivar egyedeit megállapíthatjuk, hogy a kedvezőbb hízékonysági tulajdonságokkal rendelkező 

ártányok a nagyobb növekedési erély miatt intenzívebb mértékben építik be a vázizomzatot, mely 

különbség a szívfunkciókban is mérhetővé vált.  

 

 A szívteljesítmény megítélése a vázizomzat térfogat ismeretében sokkal megbízhatóbb, ezért 

az MRI és CT együttes alkalmazása egyedülálló lehetőséget ad eltérő genotípusok keringésének 

összehasonlítására. A vázizomzatra vonatkoztatott relatív perctérfogat érték a mangalica előnyét 

mutatja. A genotípusok összehasonlítására tervezzük a különböző izmok rostösszetétel vizsgálatát 

is, amely további magyarázatul szolgálhat a mangalica kedvezőbb teljesítményére, miután a 

tenyésztés során az izmokat alkotó vörös- és fehér izomrostok aránya jelentős változáson ment 

keresztül a hússertések hátrányára. További vizsgálataink során a teljes test felvételezése helyett, 

néhány kiemelt anatómiai pont alapján kívánjuk becsülni a vázizomzat mennyiségét, csökkentve 

ezzel az altatási időt, vizsgálati költséget.  

 

  Az MRI képek értékelése során jól használhatónak bizonyultak a humán gyakorlatban 

alkalmazott szoftverek. További új lehetőséget teremt a MEDIMAGE Practice Builder 3.4 rendszer, 

amely biztosítja a felvételek áttekintését és értékelését az Intézeten kívüli hálózati felhasználók 

számára is. A CT felvételek feldolgozására a korábban kidolgozott eljárások jól alkalmazhatók. 

Továbbiakban érdekes információkkal szolgálhat az értékes húsrészek háromdimenziós 

megjelenítése is. Az MRI felvételek feldolgozásakor a DICOM formátum alkalmazása javasolt. Egy 

egyed MRI felvételeinek értékelése 2-3, CT adatainak feldolgozása 3-4 órát vett igénybe. Tekintettel 

egy átlagos vizsgálati anyag méretére (CT: 60-80 MB; MRI: 25-50 MB), különösen 3D megjelenítés 

esetében SUN környezet alkalmazása ajánlott. A rendelkezésre álló és az értékelés során alapul 

szolgáló MASS program több, a jelen dolgozatban nem felhasznált (falmozgás, szívizomprofil) 

funkció felvételére is alkalmas, így a meglévő, archivált képanyag további feldolgozása feltétlenül 

indokolt. 

 
  A szív anatómiai vizsgálat kellően részletes volt a két típus megbízható elkülönítéséhez. 

További vizsgálatokat tervezünk a megállapított morfológiai eltérések és az MRI vizsgálatokkal 

meghatározott funkcionális jellemzők között.  
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  Az általunk kialakított metodika és a felvett alapadatok birtokában az eljárást szelekciós 

célra alkalmazhatónak tartjuk. Tenyésztési cél lehet a közeljövőben olyan vonalak kialakítása, 

amelyek a hústermelőképesség szempontjából kiemelkedők, ugyanakkor szilárdabb keringési 

rendszerrel rendelkeznek, szívbetegségekkel kevésbé terheltek. Szelekciós szempontból célszerű az 

adatbázis kiterjesztése a sertéstenyésztésben jelentős szerepet játszó genotípusokra. 

 

  Az Intézet személyi és technikai lehetőségei a párhuzamos CT és MRI vizsgálat végzését 

biztosítják. Ezek az adottságok nemzetközi szinten is egyedülállók, jelen vizsgálatok pedig 

megalapozhatják rangos külföldi együttműködők bevonását és a kísérletek további folytatását.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

 
 Kidolgozásra került hús- és mangalica sertések MRI vizsgálatához megfelelő Isoflurán 

gázzal történő intubálásos altatási metodikája, valamint az aktív elektróda használatán 

alapuló EKG-jel elvezetése.  

 

 

 A humán diagnosztikában használatos MRI szekvenciák alapján kialakított vizsgálati 

metodika jól alkalmazhatónak bizonyult eltérő genotípusú sertések funkcionális szív 

vizsgálatára. Ennek segítségével mindkét genotípusban 30, 60 és 90 kg-os tartományban 

meghatároztuk a szívfunkciót jellemző alapadatokat. A bal kamrai verőtérfogat értékek 

(29.1, 41.2 és 63.5 ml hússertésnél, illetve 38.1, 54.0 és 55.8 ml mangalicánál) hasonlóan a 

bal kamrai tömeghez (84.8, 120 és 177, illetve 83.6, 127 és 141 g) a vizsgált intervallumban 

folyamatosan nőttek. 170 napos életkorban való összehasonlítás igazolta, hogy a 

szívparaméterek a vázizomzat tömegének függvényében alakulnak. 

 

 

 A mangalica szívfrekvencia értékei mindhárom időpontban jelentősen alacsonyabbak, ami a 

perctérfogat emelésének szempontjából magasabb tartalékot jelent. Az átlagos perctérfogat 

értékek hústípusban (3.8, 4.4 és 5.8 l/perc) a vázizom térfogat beépüléssel párhuzamosan 

emelkedtek, míg mangalica esetében 60 kg felett jelentős változás nem volt mérhető (3.1, 3.9 

és 3.8 l/perc). 

 

 

 A CT vizsgálati eredményeink igazolták, hogy mangalicáknál 60 kg-os testtömeg fölött már 

nincs jelentős vázizomnövekedés, ugyanakkor a vizsgált m. longissimus dorsi és m. 

semitendinosus nagyobb mennyiségű intramuszkuláris zsírt tartalmaz, mint hússertéseknél. 
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 A nyugalmi állapotban MR képalkotással meghatározott funkcionális szív paraméterek és a 

CT-vel mért vázizom térfogat együttes értékelése alapján a vizsgált intervallumban nőtt az 

egységnyi perctérfogatra jutó vázizom térfogat. A 4.0, 5.6 és 6.0 (hússertés), valamint a 2.8, 

3.9 és 4.7 dm
3
/l/perc (mangalica) érték alapján a mangalica nagyobb keringési tartalékkal 

bír. 

 

 

 Az anatómiai feltárása során mért jellemzők alkalmasnak bizonyultak a két eltérő genotípus 

szívének biometrikailag is igazolható megkülönböztetéséhez. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
   

 A sertés gyenge terhelhetősége kedvezőtlen faji sajátosságaira és a vázizomzat növelésére 

irányuló tenyésztésre vezethető vissza. Részben a hústermelőképesség fokozására irányuló szelekció 

következtében a szív és keringési rendszer megbetegedéseinek és az elhullások számának 

növekedése figyelhető meg. A szívteljesítmény jellemzésének és a szöveti összetétel 

meghatározásának legmodernebb vizsgálati módszerét az in vivo keresztmetszeti képalkotó 

eljárások, az EKG-vezérelt dinamikus MR képalkotás és a computer tomográfia alkalmazása jelenti. 

A disszertáció alapjául szolgáló vizsgálatokban célúl tűztük ki sertésszív MRI vizsgálati 

metodikájának kidolgozását, valamint ennek segítségével két szélsőségesen eltérő sertés genotípus 

dinamikus szív MRI és szövet összetételi CT vizsgálatát. Ezt vágóérték meghatározással, és a szív 

anatómiai összehasonlító vizsgálatával egészítettünk ki. 

 

A szív cine MRI vizsgálati metodika kidolgozásához 15 (22-106 kg) hússertést használtunk. 

Az intenzív állományokból, véletlenszerűen kiválasztott egyedeket egyszer vizsgáltuk. Az MRI 

vizsgálatot megelőzően szívfrekvencia mérést végeztünk, és EKG-ot vettünk fel. A közel egy éven 

át tartó kísérleti periódusban különböző szekvenciákat, EKG-elektródákat, anesztetikumokat és azok 

kombinációját próbáltuk ki. 

 

A premedikációhoz kombinált narkózist használtunk, amely a ketamin-xylazin keverékéből 

állt. Ezt követően 2.5-3.0 Tf %-os isoflurán gázos maszkos inhalációt alkalmaztunk, a relaxációt 

követően az állatokat intubáltuk, majd altatógépre kapcsoltuk. Az MRI vizsgálathoz szükséges tartós 

narkózist 1.5-2.0 Tf %-os isoflurán gáz és oxigén vivőgáz keverékével értük el (0.14 (malac) - 0.28 

(felnőtt) ml/perc). Az ébresztés előtt az egyedek 1 %-os Acepromazin stresszoldó injekciót kaptak 

izomba. A mangalicák ébredése társaik között, a hússertéseké az egyedi ketrecekben történt.  

 

Az EKG-jel elvezetése erősítővel kiegészített un. aktív elektróddal történt, melynek 

érzékelői szabályos háromszöget alkottak. A jel elvezető gyűjtőkábellel szemben található elektródát 

a sternum-test középvonalától 10 cm-re az 5. és 6. bordaközben baloldalt, a másik kettőt a bal 

könyöknek irányítva a 3. és 6. bordaközben rögzítettük. Az aktív elektróda használatával a 

magasabb testsúlyú, zsíros egyedek esetében is megfelelően tiszta EKG-jel volt nyerhető. A 
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felvételezés közben az állatokat videokamerával figyeltük, szívfrekvenciájuk és EKG-görbéjük az 

MR vezérlő pult monitorán nyomonkövethető volt.  

 

Az MRI vizsgálatokat SIEMENS MAGNETOM VISION PLUS 1.5 Tesla térerősségű 

berendezéssel végeztük. Az állatokat antimagnetikus tartóeszközben, hason fekvő helyzetben 

vizsgáltuk. A lokalizációs felvételek és az angulatio után a szív rövidtengelyének síkjában 

sokszeletes - többfázisú felvételeket készítettünk a szívcsúcstól a bázisig, a szívüregeket lefedve, 

prospektív MRI akvizíció mellett (10-18 perc). A szívfrekvenciától és a szív nagyságától függően 8-

10 síkban, egyenként 8-14 fázis készült szívciklusonként. Az alkalmazott fázisok számát a 

mindenkori szívfrekvencia és az opcionálisan válaszható repetíciós idő határozta meg. A sertésszív 

felvételek értékelését a Leideni Orvosi Egyetemen fejlesztett MASS 4.0 programmal végeztük.  

 

A sertések CT vizsgálatát SIEMENS SOMATOM PLUS 40 spirál berendezésével végeztük, 

10-10 mm-es szeletvastagság és lépésköz, valamint 1.2-1.5-es zoom faktor mellett. A CT adatok 

értékelése során gyakorisági görbéket készítettünk, majd vázizomtérfogatot, színhús százalékot, 

izom:zsír arányt és izom átlagdenzitást számítottunk, valamint szalonnavastagságot mértünk.  

   

 Kísérletünkben 6 magyar nagyfehér hússertés (12.5 %) × belga lapály (12.5 %) × pietrain 

(25 %) anyai és norvég lapály (50 %) apai genotípusú (3 ártány, 3 emse) egyedet, valamint 6-6 

szőke mangalica ártányt vizsgáltunk 30, 60 és 90 kg-os átlag testtömegben. A hússertések a Pé-HIB 

Kft. kaposmérői sertéstelepének intenzív rendszerű épületében, 25-30 fős, a mangalicák a 

Herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet modell-telepének félintenzív 

rendszerű épületében, egyedi kutricákban voltak elhelyezve. A típusnak és életkornak megfelelő 

beltartalmi értékű takarmányt és ivóvízet kombinált rendszerből ad libitum vehették fel.  

  

 A szív MRI vizsgálatok eredményei szerint a kezdő időpontban (30 kg) a mangalicák bal 

kamrai verőtérfogat értéke 30 %-al magasabb értéket (38.1 ml) mutatott azonos bal kamrai 

izomtömeg mellett (85, illetve 84 g), mint hússertésnél (29.1 ml). A mért szívfrekvencia (63 %) és a 

számított perctérfogat (82 %) azonban jelentősen alacsonyabb volt, mint hússertéseknél. Az ejekciós 

frakciók mindkét genotípusnál 55 % körül alakultak. Ebben a testtömegben hússertéseknél 62.9 %, 

mangalicánál 35.5 %-os színhúsarányt, 3.2, illetve 1-es izom:zsír arányt mértünk.  
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 Az élőtömeg növekedésével 60 kg-ban a bal kamrai verőtérfogat és izomtömeg esetében a 

korábbi tendencia érvényesült. A bal kamrai verőtérfogat mangalicánál 54.0, hússertésnél 42.1 ml-re 

nőtt. A hússertésnél mért bal kamrai tömeg (127 g) kevéssel meghaladta a mangalica 120 g-os 

értékét. A 30 kg-ban mért ejekciós frakciók 60 kg-ban sem változtak. A szívfrekvencia mindkét 

genotípusnál az első vizsgálati időponthoz viszonyítva csökkent, közben a mangalicáknál továbbra 

is kisebb értéket (72/perc) mértünk, mint hústípusban (106/perc). A számított perctérfogat a korábbi 

érték 1.2-1.3-szorosára (3.9, illetve 4.4 l/perc) emelkedett. A CT vizsgálatok alapján meghatározott 

vázizombeépülés hússertéseknél, a szöveti zsírtartalom növekedése mangalicáknál volt 

kifejezettebb. Előbbinél 58.6 % színhúsarányt, illetve 3.0-ás izom:zsír arányt mértünk, zsírtípusnál a 

vonatkozó értékek 30.9 % és 0.6 voltak.  

 

 A 90 kg-os élőtömegben a mangalicánál nem tapasztaltunk jelentős izombeépülést a korábbi 

vizsgálati időponthoz képest, ugyanakkor a zsírszövet térfogatos növekedését figyeltük meg az 

előző vizsgálati időponthoz viszonyítva. Színhúsarányuk ekkor 28.5 %-ra, izom:zsír arányuk 0.5-re 

csökkent. A verőtérfogat (55.8 ml) és a perctérfogat (3.8 l/perc) nem változott, a szívfrekvencia 

enyhén csökkent (68/perc), míg a bal kamrai izomtömeg csekély mértékben nőtt (140.5 g). 

Hússertésnél a 60 kg-os testtömegekhez tartozó adatokhoz viszonyítva további intenzív növekedést 

láttunk. A vázizomzat beépülésével párhuzamosan a verőtérfogat 63.5 ml-re, a perctérfogat 5.8 

l/percre, a kamrai izomtömeg közel 180 g-ra nőtt. A szívfrekvencia (91/perc), a színhúsarány (54.3 

%) és izom:zsír arány 1.9-re csökkent.  

  

 Hússertéseknél eltérő ivarú egyedek vettek részt a vizsgálatban. Azonos testtömegben 

vizsgálva a két ivar egyedeit megállapíthatjuk, hogy 30 kg-os élőtömegben az ártányokra magasabb 

bal kamrai izomtömeg, verő- és perctérfogat érték volt jellemző. A 90 kg-os állatoknál a bal kamrai 

verőtérfogat és izomtömeg érték különbség mérséklődött, a perctérfogatnál tapasztalt 15 %-os 

eltérés, azonban megmaradt. Az ejekciós frakció és a szívfrekvencia tekintetében mért különbség 

nem volt szignifikáns. A kapott eredmények igazolták, hogy a kedvezőbb hízékonysági 

tulajdonságokkal rendelkező ártányok a gyorsabb növekedési erély miatt nagyobb mértékben 

építenek be izomszövetet, amely a szívfunkciókban is mérhetővé vált.  
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Az igen eltérő növekedésű két genotípust azonos testtömeg mellett, azonos 170 napos 

életkorban is összehasonlítottuk. Eredményeink szerint a bal kamrai verőtérfogat hússertéseknél 

55.8, mangalicáknál 29 ml, a perctérfogat 5.8, illetve 4.2 l/perc körül alakult. A bal kamrai 

izomtömeg esetében 2.6-szeres többlet mérhető a hússertések javára. A CT-vel számított színhús 

értékek 54.3 és 46.2 %, izom:zsír aránya 1.9 és 1.5, a relatív perctérfogat 6.0, illetve 1.8 dm
3
/l/perc 

értéket adott. Eredményeink alapján megállapítható, hogy azonos életkorban a két genotípus 

egyedeinek kamratérfogat értékeit nem az életkor, hanem a testtömeg határozta meg. 

 

Az MR berendezéssel mért funkcionális paraméterek és a spirál CT eredmények együttes 

értékelésekor relatív perctérfogat indexet képeztünk, ahol az MRI vizsgálatok során mért nyugalmi 

perctérfogat értékeket vázizomtömegre vetítettük. Az így számított mutató a szívteljesítmény és a 

vázizommennyiség közötti kapcsolatot jellemzi nyugalmi állapotban. Vizsgálati eredményeink 

feldolgozása során bizonyítást nyert, hogy az életkor előrehaladtával nő az 1 liter perctérfogatra jutó 

vázizommennyiség. A vonatkozó adatok mangalicáknál 2.8, 3.9 és 4.7, míg hússertéseknél 4.0, 5.6 

és 6.0 dm
3
/l/perc. A szöveti összetételben kisebb vázizomtömeget tartalmazó mangalica sertés index 

értékei kedvezőbbek voltak mindhárom vizsgálati időpontban, bizonyítva a genotípus kedvezőbb 

szív teljesítőképességét, nagyobb keringési tartalékait.  

 

  A vágóérték meghatározáskor mindkét genotípus egyedei közel azonos élőtömegben kerültek 

vágásra. Az átlag színhús- és fehéráruarányuk hússertéseknél 48.9 és 23.2 %, mangalicáknál 27.1 és 

43.3 % volt. Az abszolút szívtömegeknél a mangalica sertésekben 30 %-al alacsonyabb értékeit 

mértük. A relatív szívtömeg és a vázizomzatra korrigált relatív szívtömeg értékek vizsgálatunkban 

0.3 és 0.21 %, illetve 0.77 és 0.94 % körül alakultak a hússertések, illetve a mangalicák esetében. A 

teljes vázizomtömegre vetített szívtömeg értékek a mangalicáknál magasabb értéket mutattak, 

igazolva a fajta kedvezőbb keringési tulajdonságait. 

  

  A testösszetételbeli különbségeket jól szemléltették a vesék és a comb síkjában készült 

felvételek a két eltérő típus esetében. Az adott keresztmetszeti felvételeken mértük a m. longissimus 

dorsi és a m. semitendinosus felszínét, illetve a hát- és far szalonnavastagságokat. A karajnál és a 

combnál hússertések esetében 45, illetve 31, mangalicáknál 23 és 24 cm² keresztmetszeti felületet 

kaptunk. Mangalicánál a vese tájékon 53, a farnál 38, hússertésnél 18 és 16 mm szalonnavastagságot 
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mértünk. Ugyanezen felvételeken 30 és 90 kg-os testtömegben a fent említett két teljes 

izomterületről is gyakorisági görbéket vettünk fel a zsírtartalom jellemzése céljából. A mért adatok 

igazolták, hogy azonos testtömegben a mangalica sertések nagyobb mennyiségben tartalmaznak 

intramuszkuláris zsírt, mint hússertések.  

   

  A sertésszívek anatómiai vizsgálatát követően végzett diszkriminancia analízis minden mért 

anatómiai jellemző bevonásával kapott 100 %-os klasszifikálási eredménye bizonyította, hogy a 

vizsgált genotípusok szívei morfológiailag egymástól jól elkülöníthetők.    

 
  A vizsgálatok során kidolgozásra került nem invazív, in vivo metodika alkalmasnak 

bizonyult sertések szívteljesítményének rutinszerű jellemzésére. A szív MRI vizsgálatok, a 

testösszetételt meghatározó CT felvételezéssel párosítva hatékony eszközök eltérő sertés 

genotípusok keringési rendszerének leírására. Együttes alkalmazásuk új távlatokat nyithat a 

sertéstenyésztésben. 

 

Summary 
 

 

 The weak cardiovascular capacity of pigs can be due to the unfavourable breed 

characteristics and to the breeding directed towards skeletal muscle increase. To a certain extent, as 

a result of the selection to increase meat production, a growing number of cardiovascular disorders 

and deaths can be observed. The most modern examination methods to characterise heart capacity 

and to define tissue composition are the cross-sectional imaging processes, the ECG-gated dynamic 

MR imaging, and computer tomography. The elaboration of cine MRI examination methodology of 

swine heart, and with the help of this, functional heart MRI and body composition CT examination 

of the hearts of two extremely different swine genotypes was aimed in the examinations serving the 

basis of the PhD thesis. This was completed with the estimation of slaughter value, and comparing 

examination of heart anatomy.  

 

 To work out the cine MRI methodology of the heart, 15 meat-type pigs (22 - 106 kg) were 

investigated. The animals selected from the intensive stock randomly were examined once. Before 

the MRI examination, the heart rate was measured, and an ECG was recorded. During the nearly one 
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year long research period, different sequences, ECG-electrodes, anaesthetics and their combinations 

were tested.  

 

 Combined narcosis, which contained ketamin-xylazin mixture, was applied as 

premedication. Afterwards, 2.5 - 3.0 vol % isoflurane gas mask inhalation was applied, and after the 

relaxation the animals were intubated, then they were connected to a narcotic unit. The durable 

narcosis necessary for the MRI examination was achieved with the mixture of 1.5 - 2.0 vol % 

isoflurane gas and oxygen transporting gas (0.14 ml/min - 0.28 ml/min, for piglets and fattening 

pigs, respectively). Before awakening, the animals were given a tranquilliser 1 % Acepromazin 

injection into muscle. While mangalitzas awakened among their mates, meat-type pigs did it in 

separate boxes.  

 

 The transmission of the ECG-sign was carried out with a so-called active electrode 

supplemented with an amplifier, and its sensors made a regular triangle. The electrode opposite the 

signal cable was fixed 10 cm far from the axis of the sternum-body between the 5
th

 and 6
th

 ribs on 

the left. The other two electrodes were fixed between the 3
rd

 and the 6
th

 ribs in the direction of the 

left elbow. By using an active electrode, an adequately clear ECG-sign could be gained, even in the 

case of fat and heavy animals. During the imaging process, the animals were observed with a video 

camera, their heart rate and ECG-curve could be controlled through the monitor of the conducting 

room.  

 

 The MRI examinations were accomplished with SIEMENS MAGNETOM VISION PLUS 

1.5 Tesla strenght equipment. The animals were examined in an antimagnetic container, in prone 

position. After the localisational images and the angulatio, in the short axis of the heart, transverse 

plain multi-slice, multi-phase images were taken from the apex to the basis covering the heart 

cavities; a prospective data acqusition (10 - 18 min) was carried out. Depending on the heart rate 

and the size of the heart, in 8 - 10 plains, 8 -14 phases were taken one by one per heart cycle. The 

number of the applied phases was determined by the heart rate and the repetition time that could be 

set optionally. The evaluation of the swine heart images was fulfilled with the MASS 4.0 

programme that had been developed at the Medical University of Leiden.  
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 The CT examination of pigs was implemented with a spiral unit of SIEMENS SOMATOM 

PLUS 40 in 10 - 10 mm slice thickness and distance with a 1.2 - 1.5 zoom factor. During the 

evaluation process of CT images, probability curves were made then muscle weight, meat percent,  

proportion and the meat: fat ratio, average muscle pixel density were calculated and fat thickness 

was measured.  

 

 6 Hungarian large white meat-type pigs (12.5 %) x Belgian landrace (12.5 %) x Pietrain (25 

%) maternal and Norwegian landrace (50 %) of paternal genotype (3 castrates and 3 sows) animals 

and 6 - 6 white mangalitza castrates were examined in our research in the average weight of 30, 60, 

90 kg. While meat-type pigs were kept in pens that held 25 - 30 animals in the intensive system 

building on the pig farm of Pé-HIB Ltd., Kaposmérő, mangalitzas were kept in separate pens in the 

half-intensive building of the Research Institute for Animal Breeding and Nutrition of Herceghalom. 

They could take the feed of suitable content value for their age and the water ad libitum from a 

combined system.  

 

 According to the results of dynamic MRI examinations, at the starting period (30 kg), the left 

ventricular stroke volume of mangalitzas showed a 30 % higher value (38.1 ml) than that of meat-

type pigs (29.1 ml) in the same left ventricular mass weight (85 and 84g). However, the measured 

heart rate (63 %) and the calculated cardiac output (82 %) were significantly lower in the proportion 

of the relative data of intensive meat-type pigs. The ejection fraction was about 55 % in both 

genotypes. In this weight, the meat percentage of meat-type pigs was 62.9 %, while that of 

mangalitzas was 35.5 % and the meat-fat ratios were 3.2 and 1.  

 

 With the increase of live weight, in 60 kg, in the case of the left ventricular stroke volume 

and mass weight the same tendency could be seen. It increased to 54.0 ml in the case of left 

ventricular stroke volume mangalitzas and to 42.1 ml that of meat-type pigs. The left ventricular 

mass weight (127 g) measured in meat-type pigs slightly exceeded the 120 g value of mangalitzas. 

The ejection fractions that had been measured in 30 kg did not change either. The heart rate fell in 

both genotypes in relation to the first examination occasion. Meanwhile, a lower value (72 

beats/min) was measured in mangalitzas than in meat-types (106 beats/min). The calculated cardiac 

output (82 %) increased by 1.2 - 1.3 times (3.9 and 4.4 l/min) of the previous value. According to 
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CT examinations, the deposition of skeletal muscle was more expressive in meat-type pigs, while 

the fat deposition was more significant in mangalitzas. In the first case 58.6 % meat percentage and 

3.0 meat:fat ratio were measured, and in the second case the relating values were 30.9 % and 0.6.  

 

 Though significant meat deposition was not experienced in 90 kg live weight; a volumetric 

growth of fat was observed in relation to the previous examination. This time their meat percentage 

decreased to 28.5 % and their meat:fat ratio to 0.5. The stroke volume (55.8 ml) and the cardiac 

output (3.8 l/min) did not change either. The heart rate fell slightly (68 beats/min), while the left 

ventricular mass weight increased slightly (140.5 g). A further intensive growth could be observed 

in meat-type pigs in relation to the figures of 60 kg live weight. In parallel with the deposition of 

skeletal muscle, the stroke volume increased to 63.5 ml, the cardiac output increased to 5.8 ml/min 

and the left ventricular mass weight increased to nearly 180 g. The heart rate (91 beats/min), the 

meat percentage (53.4 %) and the meat:fat ratio (1.9) decreased.  

 

 In the case of meat-type pigs, animals of different sexes took part in the research process. 

Examining both sexes in the same weight, it can be stated that in 30 kg live weight, that higher left 

ventricular mass weight and cardiac output were typical of the castrates. In the animals of 90 kg, the 

difference in the left ventricular mass diminished, however, the 15 % difference in cardiac volume 

remained the same. The difference measured in ejection fraction and in heart rate was not 

significant. The final results proved that the castrates with more favourable fattening ability, because 

of the faster growth capacity, depose muscular tissue, which became measurable in heart rates as 

well.  

 

 The two genotypes of prominently different weight were compared at the same, 170-day old 

age as well. According to our results, the left ventricular stroke volume was 55.8 ml in meat-type 

pigs and 29 ml in mangalitzas. The cardiac output was 5.8 l/min in meat-type pigs and 4.2 l/min in 

mangalitzas. As regards the left ventricular mass weight, a 2.6 times bigger excess can be measured 

in favour of meat-type. The meat values 54.3 and 46.2 %, the meat:fat ratio 1.9 and 1.5, the relative 

cardiac output 6.0 and 1.8 dm
3
/l/min were calculated with CT. Relying upon our results, it can be 

sated that the ventricular output values of the animals of the two genotypes, at the same age, were 

not determined by their age but their weight.  
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 When evaluating the functional parameters measured with MR equipment and the spiral CT 

results together, we estimated a relative cardiac output value and we related the tranquil cardiac 

output values measured during the MRI examinations to the skeletal muscle weight. The index 

gained this way is relevant to the connection between heart capacity and skeleton muscle capacity in 

a relaxe state. While processing our results, it was proven that the older an animal is, the bigger 

mass of skeleton muscle it has per 1 litre cardiac volume. The relating data are 2.8, 3.9 and 4.7 at 

mangalitzas and 4.0, 5.6 and 6.0 dm
3
/l/min in meat-type pigs. In tissue composition, the index 

values of the mangalitzas with less skeleton muscle weight were more favourable at every 3 times of 

examination, which supports the more favourable heart capacity of the genotype.  

 

 Animals of both genotypes were slaughtered at the same live weight when the slaughter 

value was defined. The average meat- and fat content was 48.9 and 23.2 % in the case of meat-type 

pigs and 27.1 and 43.3 % in mangalitzas. Concerning absolute heart weight, a 30 % less value was 

measured in mangalitzas. The values of the relative heart weight and the relative heart weight 

corrected to the skeleton muscle were 0.3 and 0.21 % and 0.77 and 0.94 % in the case of meat-type 

pigs and mangalitzas. The absolute heart weight values relating to the whole skeletal muscle weight 

were proved to be higher in mangalitzas as a demonstration of the favourable cardiovascular 

characteristics of the breed.  

 

 The images taken in the plain of the kidneys and the thighs demonstrated the differences in 

body composition clearly in the cases of the two different types. We measured the surface of the m. 

longissimus dorsi and the m. semitendinosus and the fat thickness of the back and the rump in the 

cross-sectional images. Concerning the lean and thigh we measured a cross-sectional surface of 45 

and 31 cm
2
 in the case of meat-type pigs, 23 and 24 cm

2
 in fat-type. The measured fat thickness 

around the kidneys and the rump of mangalitzas was 53 and 38 mm and it was 18 and 16 mm in 

meat-type. In the same images, in 30 and 90 kg live weight, frequency curves were made on certain 

areas on the two muscles mentioned beforehand to characterise the fat content. It was proven by 

measured data that mangalitzas depose a significant amount of intramuscular fat during their 

growing.  
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 The 100 % classifying result gained with the help of all the measured anatomical features of 

the discriminant analysis, made after the anatomical examination of the hearts of the pigs, proved 

that the hearts of the examined genotypes can be morphologically separated from each other very 

well.  

 

 The non-invasive, in vivo methodology developed during the examinations was proved to be 

suitable for the routinish characterisation of the heart capacity of pigs. The functional MRI 

examinations together with the CT imaging defining body composition are effective means for the 

description of cardiovascular systems of different genotypes of pigs. Their combined application can 

open up new prospects in the field of pig breeding. 
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és vettem részt gyakorlatokon. 1993-ban orosz nyelvből záróvizsgát tettem, jó eredménnyel. 1999-

ben angol középfokú „A”, majd 2001-ben "B" típusú nyelvvizsgát szereztem. A Ph.D képzés 

befejezésével 2001-ben summa cum laude minősítéssel szigorlatot tettem. A 2001 augusztusában 

Budapesten tartott 52.
 
EAAP Konferencián Sertés Szekcióban elnyertem „Best Presentation Award” 

elismerést, ami a „Livestock Production Science” tudományos folyóirattól közleményre való 

felkéréssel társult. Vezető oktatója vagyok a "Kutyatenyésztés" tantárgynak. Eddig négy 

szakdolgozatban társkonzulensként dolgoztam, jelenleg további négyben konzulens tanári feladatot 

töltök be. 

 

 1991 óta tagja vagyok a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének. Alapító tagja 

vagyok a Columella Molosser Klubnak (1995), a Bull típusú terrier tenyésztők és barátok klubjának 

(2000), a Hungária Bull Terrier Klubnak (2002), valamint a Hungária Terrier Szövetségnek (2002). 

A Magyar Bull Terrier Fajtatanács elnöke, a Hungária Bull Terrier Klub titkára és a Hungária 

Terrier Szövetség tenyésztési főfelügyelője vagyok.   


