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Összefoglalás
A modern zootechnikai eljárások alkalmazhatóságának vizsgálata a mangalica tenyésztésében ma már
egyrészt gazdasági érdek, másrészt a fajta egyes vonalainak a megırzésében is szerepet kaphat a
jövıben. Korábban sikeresen végeztek mangalica fajtában ivarzás szinkronizálást, laparoszkópos
petesejt-

és

embriókinyerést.

Napjainkban

a

mesterséges

termékenyítést,

ultrahangos

vemhességellenırzést üzemi szinten alkalmazza számos vállalkozás. Jelen tanulmányban alacsony
sejtszámú friss és fagyasztott/felolvasztott mangalica termékenyítıanyag fertilizációs képességét
vizsgáltuk kocasüldıkben, mely utóbbiról - tudomásunk szerint - nem jelent meg közlemény. A
kísérletben 4 fecskehasú és 6 szıke mangalica koca nemi ciklusát szinkronizáltuk, majd az ovuláció
indukciót követı 34. órában laparoszkópos eljárással juttatunk 0,5 x 109 motilis sejtet tartalmazó
termékenyítı anyagot 4, illetve 5 mangalica kocasüldı mindkét méhszarvának utero-tubális-junkció
szakaszába. A termékenyítést követı 28. napon hasi ultrahangos vemhességellenırzést végeztünk. A
friss termékenyítı anyaggal inszeminált kocák 80%-a (4), míg a fagyasztott spermával termékenyített
egyedek 50%-a (2) volt vemhes a 28. napon. A fialt kocák száma mindkét csoportban kevesebb volt a
vemhességi diagnózishoz képest. Az elsı csoportból 3 koca (60%) fialt le, normális alomlétszámmal (56-6 malac). A mélyhőtött spermával történt termékenyítésbıl 1 koca fialt a fajtára jellemzınél
alacsonyabb számú malacot (2). Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy alacsony koncentrációjú friss
termékenyítıanyagot használva a fajtára jellemzı alomszám érhetı el egyszeri laparoszkópos
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termékenyítéssel, fagyasztott/felolvasztott spermával termékenyítve az 1 milliárd motilis sejtszám valószínősíthetıen a spermiumok csökkent élethossza és sérülékenyebb sejtmembránja miatt – nem
elégséges. A fagyasztott/felolvasztott spermával történı termékenyítésekhez mangalica fajtában az
optimális inszemináló dózis meghatározásához további kísérletek szükségesek.
Kulcsszavak: friss és fagyasztott sperma, laparoszkópos termékenyítés, mangalica

Laparoscopic insemination of mangalica gilts with low dose fresh and frozen/thawed
semen – preliminary study
Abstract
Nowadays the modern zootechnological methods’ adaptability in Mangalica breeding has a beneficial
interest and otherwise it could be used in preservation of rare blood-line of this breed in the future. Some
techniques like estrus synchronization, laparoscopic ovum pick up and embryo transfer were adapted
successfully for Mangalica. Several farms use routinely artificial insemination and early pregnancy
diagnosis by ultrasound at the present time. Aim of this study was to investigate the fertilizing ability of
low concentration fresh and frozen/thawed semen inseminated with laparoscopic method in Mangalica
gilts, the last one - in our knowledge - was not published before. Estrus cycle of 4 swallow-belly and 6
blonde Mangalica gilts were synchronized and 34 hours after ovulation induction 0.5 x 109 spermatozoa
were inseminated laparoscopically to the utero-tubal-junction part of each uterine horns in 4 and 5 of the
gilts. Pregnancy diagnosis was carried out on the 28. days after insemination by transcutan
ultrasonography. Eighty percent (4) of the gilts inseminated with fresh semen were pregnant, whilst only
half (2) of the frozen/thawed group had positive diagnosis after pregnancy-check. Number of farrowing
sows is decreased compared to the results on day 28. Three sows from the first group gave birth to 5-6-6
piglets. Unfortunately only one sow farrowed from the frozen/thawed group with low litter size (2
piglets). It could be concluded that normal litter size can be obtained with single laparoscopic
insemination low dose (1 x 109) fresh semen; however with frozen semen the same concentration is not
adequate may be the shorter life time and more sensitive plasma membranes of these cells. Further
experiments are needed to determine optimal concentration of frozen/thawed semen insemination dose
in Mangalica.
Keywords: fresh and frozen/thawed semen, laparoscopic insemination, mangalica
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Irodalmi áttekintés
A gazdaságos sertéstenyésztés egyik sarokpontja a szaporodásbiológiai folyamatok kézbentartása,
ennek fontos eleme a mesterséges termékenyítés. A fejlett sertéstartással rendelkezı országokban a
mesterséges termékenyítést az állományok 70-75%-ban alkalmazzák, hazánkban ez az arány nem éri el
az 50%-ot (Wekerle, 2003). A mesterséges termékenyítéskor általánosan dózisonként 80-100 ml hígított
ejakulátumot (2-4 milliárd spermiumot) juttatnak két alkalommal cervikális úton a koca méhébe, ami
ejakulátumonként 10-20 koca kétszeri termékenyítését teszi lehetıvé. A nagy genetikai értékkel bíró
kanok megfelelı kihasználása érdekében folyamatos dolgoznak az inszeminálás technológiai
fejlesztésén. Az ejakulátumok gazdaságos felhasználására a dózisonkénti spermiumszám, illetve a
termékenyítések számának csökkentése lehet a megoldás. Míg az elsı esetében a termékenyítés
technikájának/kivitelezésének módosítása az elıfeltétel az utóbbinál az ovuláció idıpontjának minél
pontosabb ismerete a legfontosabb tényezı (Martinez és mtsai, 2001, 2002; Rozeboom és mtsai, 2004;
Serret és mtsai, 2005; Viana és mtsai, 2006; Pelland és mtsai, 2008; Vigo és mtsai, 2009). Mélyhőtött
sperma felhasználásakor az inszeminálás technikája és az idıpontja fokozottan fontos, hiszen a
felolvasztás után a spermiumok csak mintegy fele marad életben és az élettartamuk is csupán 4-6 órára
tehetı (Rath és mtsai, 2009). Az alkalmazott technikák közül igen jó eredményeket értek el a deep uterin
módszerrel 1-2x109 / ml koncentrációjú dózissal termékenyítve (Bathgate és mtsai, 2005, 2008; Vazquez
és mtsai, 2008). A spermiumszám tovább csökkenthetı a laparoszkópos termékenyítés alkalmazásakor,
habár a módszer költséges mivolta elsısorban kísérleti felhasználását teszi lehetıvé (Morcom és
Dukelow, 1980; Fantinati és mtsai, 2005).
A mélyhőtött sperma felhasználása a modern, csúcs-genetikájú kanok export-importján kívül
szerepet kaphat az ıshonos sertésfajták megırzésében is. İshonos sertésünk a mangalica estében a
fagyasztott/felolvasztott spermával történı termékenyítésekhez szükséges legtöbb modern reprodukciós
eljárás adaptálása az elmúlt években megtörtént - ivarzás szinkronizálás (Rátky és Brüssow, 1998);
mesterséges termékenyítés, ultrahangos petefészek és vemhesség vizsgálat, sperma mélyhőtés
(Egerszegi és mtsai, 2007, 2008; 2009) - azonban a módszer gyakorlati alkalmazása elıtt az optimális
inszemináló dózis meghatározása szükségeltetik.
Ezek alapján a kísérlet célja volt a deep-uterin alacsony dózisú termékenyítés modellezése
laparoszkópos eljárással friss és fagyasztott termékenyítıanyag felhasználásával, a módszer késıbbi
adaptálásához.
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Anyag és Módszer
A kísérleteket az Olmos és Tóth Kft. Emıd Istvánmajor-i mangalica törzstelepén végeztük.
Összesen 10 mangalica kocasüldı (11-12 hónapos, 95-105 kg-os) ivari ciklusát szinkronizáltuk
Regumate-val (15 nap 20 mg /állat, Janssen) és 1000 NE PMSG-vel (Folligon, Intervet) (Rátky és
Brüssow, 1998). 80 órával a PMSG kezelés után applikált 50 µg GnRH-val (Fertagyl, Intervet) ovuláció
indukciót végeztünk. Az endoszkópos termékenyítést megelızıen a preovulációs tüszıket és méh
állapotát transzkután ultrahangos vizsgálattal (Pie Medical Falco-100, Maastricht, 5-7,5 MHz-es konvex
vizsgálófejjel) ellenıriztük.
A vizsgálatban 2, korábban a friss sperma minıségére (>80% 0 órás és >70% 24 órás motilitás,
<10% defektes spermium) és a termékenyítıanyag mélyhőthetıségére szelektált (>55% felolvasztás
utáni motilitás) mangalica kant használtunk. A sperma mélyhőtését Egerszegi és mtsai (2009) által leírt
módon végeztük. Az ejakulátumot a mikroszkópos motilitás vizsgálatot követıen 1:1 arányban
hígítottuk Standard (Pigletplusz 2004 Kft.) hígítóval majd 15 °C-on inkubáltuk 3 órán keresztül, miután
400 x g-vel 15 °C-on 10 percig centrifugáltuk. A pelletet laktóz-tojássárgája hígítóval (LEY)
szuszpendáltuk és 5°C-on 2 órán át inkubáltuk, ezt követıen LEY+glicerin+equex es paste keverékével
állítottuk be a végkoncentrációt 109spermium/ml és 2% glicerin. A termékenyítıadagot 0,5 ml-es
szalmákba töltöttük, majd nitrogén gızben 8 perces fagyasztást követıen -196°C-on tároltuk. A minták
motilitását 38°C-on 20 másodpercig tartó felolvasztás és 10 percig 38°C-on inkubálás után ellenıriztük.
A spermiumok morfológiáját, az élı/elhalt sejtek arányát és az akroszóma státuszát Kovács és Foote-féle
festéssel (1992) értékeltük (1. kép). A laparoszkópos termékenyítéshez a friss illetve a
fagyasztott/felolvasztott ejakulátumból is 109 motilis sejtet tartalmazó adagot használtunk fel.
A laparoszkópos termékenyítést a GnRH injektálás után 34 órával végeztük Brüssow és mtsai
(2006) által alább leírt módon. Az állatokat a mőtét elıtt 24 órán keresztül koplaltattuk, majd a mőtéti
narkózist 100 testsúly kg-onként 10 ml ketamin (SBH-Ketamin, SelBruha) és 4 ml xylazin (Xylavet,
Lavet) injekcióval biztosítottuk. Az altatott állatokat Trendelenburg-helyzetben rögzítettük a
mőtıasztalon, majd a fertıtlenített hasfalon keresztül beszúrtuk a Veress-féle tőt, és az endoszkópos
inszuflátor (Olympus) segítségével CO2-dal töltöttük fel a hasüreget a medenceüregi szervek jobb
áttekinthetısége érdekében. További három, a hasfalon ejtett bırmetszésen keresztül az optikai
teleszkópot (Olympus) és a manipulátort, illetve az inszemináló pisztolyt bevezettük az állatok
hasüregébe. A beavatkozást monitoron követtük nyomon. A méhszarv csúcsi részét 10 cm-re az uterotubális junkciótól a manipulátor segítségével rögzítettük, majd a friss vagy az elızıleg felolvasztott
mélyhőtött termékenyítıanyagot (2x0,5x109)a méhszarvba infundáltuk (2.kép ).
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1. kép: Fagyasztott/felovasztott mangalica spermiumok élı/elhalt festéssel
Picture 1. Frozen/thawed Mangalica spermatozoa after live/dead staining

A mőtétet követıen a süldık egyedi kutricában 2-3 napi kímélı takarmányozás mellett
antibiotikumos utókezelést kaptak. A termékenyítést követı 28. napon a vemhességet transzkután
ultrahang vizsgálattal (Ambisea AV-2100 hordozható ultrahangos készülék, 3,5 MHz-es szektor fejjel,
3. kép) ellenıriztük. A kocák fialását követıen az alom adatokat rögzítettük.

Eredmények és értékelés
A kísérletben 4 fecskehasú és 6 szıke mangalica kocasüldı nemi ciklusát szinkronizáltuk. Az
állatok genitáliájának preovulácios idıszakban végzett ultrahangos ellenırzésekor 1 állatnál cisztás
petefészket és méhgyulladásra utaló elváltozást tapasztaltunk, így kizártuk a további kísérletbıl. A
szinkronizálás eredménye megegyezett a korábbi, mangalicával végzett kísérletekben tapasztaltakkal
(Brüssow és mtsai, 2005), bár a cisztás elváltozás elsısorban a magasabb dózisú PMSG
(szuperovulációs) kezelések alakalmával jelentkezik nagyobb gyakorisággal e fajtában (Rátky és mtsai,
2001). Az ovuláció indukciót követı 34. órában laparoszkópos eljárással juttatunk 0,5 x 109 motilis
sejtet tartalmazó termékenyítı anyagot, 5 (friss spermás csoport - F) illetve 4 (fagyasztott/felolvasztott
csoport - FF) mangalica kocasüldı mindkét méhszarvának utero-tubális-junkció szakaszába. A
felhasznált ejakulátumokban motilis- és az élı-ép akroszómájú spermiumok aránya eltérı volt a két
csoport között, 80% és 75% (F) illetve 50% és 42% (FF). Az általunk fagyasztott mangalica sperma
felolvasztás utáni minıségi paraméterei megegyeztek a modern fajtáknál korábban leírt eredményekkel
(Grossfeld és mtsai, 2008; Rath és mtsai, 2009). A termékenyítést követı 28. napon hasi ultrahangos
vemhességellenırzést végeztünk. A friss termékenyítı anyaggal inszeminált kocák 80%-a (4), míg a
fagyasztott spermával termékenyített egyedek 50%-a (2) volt vemhes a 28. napon.
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2. kép: Laparoszkópos inszeminálás

3. kép: 28 napos vehem (3,5 MHz)

Picture 2. Laparoscopic insemination

Picture 3. Day 28 of pregnancy (3.5 MHz)
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A fialt kocák száma mindkét csoportban kevesebb volt a vemhességi diagnózishoz képest. Az elsı
csoportból 3 koca (60%) fialt le, normális alomlétszámmal (5-6-6 malac). A mélyhőtött spermával
történt termékenyítésbıl 1 koca fialt a fajtára jellemzınél alacsonyabb számú malacot (2). A F csoport
eredménye valamivel meghaladja az általunk mangalicánál tapasztalt normál (cervikális) inszeminálást
követı vemhességi eredményeket, a fialási ráta pedig csaknem megegyezik azzal (Egerszegi, nem
publikált adatok). Az FF csoport vemhességi aránya és fialása a modern fajtáknál e módszer
bevezetésekor elért eredményeknek felel meg (Morcom és Dukelow, 1980; Johnson és mtsai,
1981,1982). A friss spermás termékenyítéstıl alig különbözı legújabb publikált adatok - > 70% fialási
arány és >9 élve született malac/alom – jóval meghaladják saját eredményeinket (Roca és mtsai, 2003;
Bathgate és mtsai, 2008).

Következtetések és javaslatok
Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy alacsony koncentrációjú friss termékenyítıanyagot
használva a fajtára jellemzı alomszám érhetı el egyszeri laparoszkópos termékenyítéssel.
Fagyasztott/felolvasztott spermával termékenyítve az 1 milliárd motilis sejtszám - valószínősíthetıen a
spermiumok csökkent élethossza és sérülékenyebb sejtmembránja miatt – nem elégséges. A
fagyasztott/felolvasztott spermával történı termékenyítésekhez mangalica fajtában az optimális
inszemináló dózis meghatározásához további kísérletek szükségesek.

A vizsgálatokat az NKTH Déri Miksa programjának OMFB-00507/2007 keretében végeztük. Köszönet
az Olmos és Tóth Kft. munkatársainak a kísérletben nyújtott technikai segítségért.
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