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A szürkemarha 
DNS alapú komplex genetikai vizsgálata
A magyarszürke mikroszatellit vizsgá-
latairól korábban, tudományos lapban 
az Animal Science Papers and Reports 
oldalain számoltunk be (2014, 32, 121-
130). Akkor több mint háromezer egyed 
tenyészetenkénti jellemzésére vállal-
koztunk.

Jelen írásunk első részében rutinszerű 
származási vizsgálatokon átesett, több 
mint tizenötezer egyed vizsgálatáról szá-
molunk be abból a szempontból, hogy 
detektálható-e bennük a szürkemarhán 
néhány alkalommal használt maremman 
fajta hatása? Az írás második részében 
a teljes genomot érintő vizsgálatainkat 
mutatjuk be. 

A szürkemarha egyedek felmenőinek 
nyilvántartása sajnos a második világ-
háború idején megsemmisült, ezért a 
mai nyilvántartást 1950-es évektől lehet 
eredeztetni, melyet 1962-2004-ig vér-
csoport vizsgálatokkal támasztották alá. 
2000 óta DNS mikroszatellit vizsgálattal 
állapítják meg a helyes származási viszo-
nyokat. A vizsgált minták DNS profilja a 
NÉBIH által rutinszerűen elvégzett szülői 
származásellenőrzési teszteknek köszön-
hetően álltak rendelkezésre. 

Az ENAR számmal azonosítható ma-
remman minták egyrészt Olaszország-
ból, másrészt Magyarországon korábban 
tartott maremman egyedek vérmintái-
ból voltak hozzáférhetőek.

A maremmanhatás meglétének DNS 
alapú ellenőrzését többféle csoport 
felállításban, illetve többféle szoftver 
különféle algoritmusainak felhaszná-
lásával végeztük el. A 15455 minta és 
36 olaszországi maremman egyedet 18 
DNS-mikroszatellit markerrel vizsgáltuk. 
Korábbi vizsgálatainkban 11 DNS mar-
kert használtunk.

Első lépésként a maremman egyedeket 
vizsgáltuk meg, vajon a különböző idő-

pontokból származó minták azonos faj-
tába tartoznak-e, van-e detektálható el-
térés közöttük? A különféle maremman 
csoportokat azonosnak tekinthettük, 
mert azok egymástól való genetikai 
differenciáltsága, eltérése nem volt szig-
nifikáns. 

A DNS markereket felhasználva a ma-
remman-csoportokon és véletlenszerű-
en kiválasztott 100 szürkemarha egyeden 
ellenőriztük a két fajta genetikai elkülö-
nülésének a mértékét. Az elkülönülés 
nagymértékűnek adódott, amely meg-
erősítette, hogy a megfogalmazott cél 
vizsgálatára alkalmasak a származáselle-
nőrzéshez használt DNS markerek.

Maremman hatást összesen 267 egyed 
esetében detektáltunk (a vizsgált min-
tamennyiség 1,7 %-a). Az azonosított 
állatokat más fajtákkal is összevetettük 
(holstein-fríz, charolais, angus, blond, 
hereford, limusin); mely fajták való-
színűsíthető hatása néhány fentebb em-
lített szürkemarha egyeden jelentkezett. 
A 267 egyed közül 78 (a teljes vizsgált 
mintamennyiség fél százaléka) többször 
is megjelent a használt matematikai al-

goritmusok találatai között. A minták 
tenyészetetek szerinti eloszlása azt az 
ismert feltételezést erősítette, miszerint 
az egyedek többsége nemzeti parkos te-
rületekhez köthető. 

A maremman hatással bíró minták 
száma nagynak tűnik (267, illetve 78), 
de figyelembe véve a 15455 vizsgált 
egyedszámot, ezen egyedek aránya 
nagyon alacsony volt. Ennek oka való-
színűleg az, hogy 1991 után a tenyész-
tők a már működő származásellenőrzési 
adatok és a visszamenőlegesen ismert 
származási adatlapok alapján kerülték 
el a maremman bikák utódjainak kiter-
jedt használatát. A DNS adatok alapján 
ezen erőfeszítés sikere megerősítést 
nyert.

A maremman hatáson kívül a heterozi-
gózitási mértékét is meghatároztuk min-
den egyes magyarszürke állat esetében, 
mely értéke átlagosan 72% volt. A ho-
mozigózitási értékek egyedszám szerinti 
eloszlása az 1. ábrán látható. Az átlagos 
homozigózitási érték 28%-os.

A korábbi 2014-ben végzett vizsgálat-
ban 11 DNS markerrel ugyanezen érték 

1. ábra: . A homozigózitási értékek egyedszám szerinti eloszlása
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szürkemarha esetében 30 %-ot muta-
tott. Ennél kisebb értékkel az angus, 
blond, holstein fajták bírtak (rendre: 28, 
26, 27%).
A szürkemarha állomány folyamatosan 
végzett származásellenőrzés-vizsgálatain 
túl, a felgyülemlő adatok populációge-
netikai irányú feldolgozását 3-5 évente 
javasoljuk megismételni.

Teljes genomot lefedő vizsgálatokat is 
elvégeztünk 132 szürkemarha egyeden. 
A továbbiakban ún. SNP markerek hasz-
nálatát és vizsgálati eredményét írjuk le, 
mellyel a jövőben bizonyára többször fog 
találkozni a tenyésztő. 

Az utóbbi évek technikai fejlesztései-
nek köszönhetően a DNS chip-technoló-
gia ma már lehetővé teszi, hogy a fajta 
teljes örökítő anyagát egyszerre több 
állaton ellenőrizzük, az állatokat érin-
tő különböző biológiai folyamatokról, a 
genomban történő változásokról átfogó 
képet nyerjünk. 

Vizsgálatunkat egy egyedre nézve 130 ezer 
SNP genotípus adatával végeztük el. A 
vizsgálatba a 132 szürkemarhán kívül 
12 maremman és egyéb, más kutatási 
projektből származó; holstein, charolais, 
magyartarka, jersey, limousin fajtákat 
vontunk be. A mintázandó tenyésze-
teket, illetve szürkemarha egyedeket 
korábbi ismereteinket figyelembe véve 
a tenyésztők és a kutatók közösen vá-
lasztották ki. Azokban az esetekben, 

ahol a kiválasztott egyednek nem volt 
hozzáférhető vérmintája, ott ugyanazon 
tenyészetből véletlenszerűen választot-
tunk helyettesítő egyedet. A maremman 
minták kiválasztásához 18 mikroszatellit 
markerrel felvett DNS profilt használtuk. 
A DNS profilból számolt rokonsági fok 
alapján azokat a maremman egyedeket 
választottuk ki, amelyek a lehető legki-
sebb rokonságban voltak egymással.

A 130 ezer SNP marker genotípusának 
analízise a maremman és a szürkemarha 
mintákat -hasonlóan a korábban beszá-
molt mikroszatellit markerek esetéhez- 
egyértelműen elkülönítette. Az egyéb 

szarvasmarhák felhasználásával a fajták 
egymáshoz viszonyított helyzetét is áb-
rázolni tudtuk (2. ábra). 

A szürkemarha csoportból (2. ábra, zöld 
pontok) három szürkemarha egyed „ki-
lóg”. E három egyed közül egy a koráb-
ban említett 15 000 állat mikroszatellit 
vizsgálatai között szerepelt; ezen egyed-
ben maremmanhatást lehetett kimutat-
ni. A három „kilógó” szürkemarha egyed 
közül kettő nem vett részt a korábbi vizs-
gálatokon, de az egyedek elhelyezkedé-
se és a harmadik egyed mikroszatellit 
eredménye alapján ezekről is elmond-
ható a maremmanhatás megléte, kimu-
tathatósága. A szürkemarha egyedeket 
más európai fajtákkal és primitív típusú 
fajtákkal is összehasonlítottuk, melynek 
eredményeként elmondható, hogy a 
szürkemarha különleges, más fajtához 
nem hasonlítható, védendő genetikai 
háttérrel rendelkezik. 

A teljes genom áttekintő tesztelése 
(hasonlóan a mikroszatellitekhez) a he-
terozigózitási/homozigózitási adatokról 
is nyújt felvilágosítás akár egyedi szinten. 
Az adatokat a tervszerű párosításban 
lehet felhasználni. Értéke pontosabb a 
korábban beszámolt mikroszatellit mar-
kerekhez képest.

Egyedek várt és megfigyelt beltenyész-
tettségi értékeiből számolt jellemzőt 
(függőleges tengely) egyedenként felvé-
ve és pontonként ábrázolva azt láthat-
juk (3. ábra), hogy bár minden vizsgált 

2. ábra: A jersey, magyartarka, holstein, charolais, szürkemarha egyedek genetikai háttere 
alapján elvégzett főkomponens analízis kimutatta, hogy a vizsgálat előbb felsorolt résztvevői 
még jobban elkülönülnek a szürke marha egyedektől, mint a maremman. Az ábrán nem be-
karikázott, világoskékkel, pirossal, és feketével jelölt egyedek magyartarka, jersey és limousin 
egyedeket jelentenek.
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Újabb mérföldkő érkezett el Cégünk történetében. Most már nem csak a 
szarvasmarha ágazatot erősítjük termékpalettánkkal és tudásunkkal, hanem a 
juhtenyésztést is. Kasza Sándor neve szerintem senkinek nem ismeretlen, aki 
juhászattal foglalkozik. Nagyon örültem, hogy a tanyáján fogadott bennünket, 
ahol volt lehetőségem szétnézni.

Kedves Sándor! Kérem, mondjon néhány szót magáról.
Az állattenyésztési, mondhatjuk úgy, hogy szenvedély nálunk családi 
örökség. Ötödik generációs állattenyésztő családból származom, amire 
nagyon büszke vagyok. 1966-ban végeztem Kaposváron juhtenyésztő 
szakon. 1966 június 14-től 1989. januárig a Dormándi Szövetkezetben 
dolgoztam, aztán jöttek a nagy TSZ egyesítések. Így a Füzesabonyi 
Szövetkezetben folytattam a munkám. 1989-ben kiváltam a szövetkezetből. 
1993-tól pedig, mint törzstenyészet magyar merinóban folytatjuk a 
tevékenységünket. Jelenleg családi vállalkozás keretein belül működünk. 
Fiam, lányom is aktívan részt vesz a gazdaság mindennapi életében, az 
unokám pedig jövőre fog diplomázni Debrecenben, az Agrártudományi 
Egyetemen. Remélem, ő fogja továbbvinni a stafétát. 
Úgy gondolom, kell a fiatal agy az állattenyésztésbe, saját példámból 
kiindulva. Nem csak meg kell tudni termelni, el is kell tudni adni a 
terméket. Erre születni kell. Én már csak a termeléssel szeretnék foglalkozni, 
az eladást a friss generációra bízom. Célunk, hogy folyamatosan új 
ismeretekkel, tudással bővüljön a technológiánk, így folyamatosan áldozunk 
a fejlesztésekre, beruházásokra. 
Véleményem szerint a juhászat egy gazdaságos ágazat. Én 1993-ban a 
nulláról indultam. Ezt tudja mindenki a szakmában. Azóta 170 hektár a 
területünk, gépeket vettünk. Ezt mind a birkából értük el. Ez nekem 
vesszőparipám. Egy egészségileg rendben tartott állománnyal igen is lehet 
termelni!

Mekkora állománnyal rendelkeznek?
500 darab anyával dolgozunk, emellett mindig van 100 db kos, ami nevelés 
alatt, és 100 darab jerke bárány. Gyakorlatilag egy 7-800 darab a felnőtt 
állomány. Osztott sűrített elletés a technológiánk. Amikor a birka fele alól 
értékesítjük a bárányt, akkor másik fele elkezd elleni. Gyakorlatilag mindig 
van szopós bárány. Így az állomány 1100 darab körül van.

Mi volt az oka, hogy Cégünket megkereste?
Mintegy három éve kerültem az Ecolabbal kapcsolatba. Természetesen egy kezdődő probléma megoldásában 
bízva vettem fel a kapcsolatot a céggel. Az esős időszaknak köszönhetően sajnos az állomány kezdett a 
panaritiummal megfertőződni. Gyors megoldást kellett találnunk. Gyors megoldást kellett találnunk. A nem 
messze lévő tehenészeti telep az Önök által forgalmazott termékkel (Inciprop Hoof D) nagyon szép 
eredményeket ért el a lábvég problémák kezelésével. Úgy gondoltam, megér egy próbát. Szerencsémre a 
megrendeléstől számított két napon belül meg is kaptam az árut. 

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest, Váci út 81-83. sz. 8. em.

Kiss Attila: +36-30-229-6794 (Center Point II)
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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 fajtában (kivéve holstein) több volt a ho-
mozigóták aránya a várthoz képest, de a 
legnagyobb eltérés a várthoz képest a 
szürkemarhánál jelentkezik. 

A szürkemarha genotípus adatokból a 
szürkemarha fajtában alkalmazható, szü-
lői származásellenőrzésre alkalmas SNP 
készletet is azonosítottunk, mert a ma 
rutinszerűen használt mikroszatellitek-

kel szemben az SNP markerek tipizálása 
könnyebben automatizálható és költség-
hatékonyabban alkalmazható. 

A tenyésztésben a kiemelt fontossággal 
bíró egyedek genomjának SNP-chippel 
való vizsgálata javasolható egyrészt ezen 
egyedek pontos rokonsági viszonyainak, 
másrészt a tenyésztők számára fontos 
tulajdonságok genetikai hátterének, 
bélyegeinek meghatározása céljából. A 
tenyésztésben felhasználható bélyegek 
megtalálásához, majd felhasználásához 
sokféle tulajdonságot dokumentáló, 
egész fajtára kiterjedő egységes adat-
bázis létrehozása, holstein fajtában már 
alkalmazott minősítési rendszer beveze-
tése elengedhetetlen. 

A rendelkezésre álló fenotípus adatok, 
pl. marmagasság, súlygyarapodás, te-
nyészérték pontszám SNP genotípusok-
kal való összevetése során sikerült olyan 
markereket találni, melyek a tenyészcél 
kiválasztása után alkalmazhatóak a sze-
lekciós munkában. A találatok széles 
körű használatát egy kiválasztott tenyé-
szetben elvégzett sikeres validálás után 
javasoljuk.

A komplex genetikai vizsgálatok kereté-
ben az Egyesület kiválasztott három bikát 
genomjuk teljes megismerésére. A bikák 
genomjának összeállítása megtörtént. 
Analízisük az ismert más szarvasmarha 
genomokkal, illetve a fenotípusokkal 
kapcsoltságot mutató markerek környe-
zetének megismerése folyamatban van.
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3. ábra: Az észlelt homozigóta arány eltérésének mértéke a várt homozigóták arányától. Zöld: szürkemarha, kék: maremman, világoskék: tarka, 
narancssárga: charolais, piros: jersey, fekete: holstein. Az egyedül álló fekete pont limousin egyedet mutat. A vonalak az adott fajta egyedeinek 
átlagát mutatják.


