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A CIKTA JUH KORSZERŰ POPULÁCIÓGENETIKAI VIZSGÁLATA 
 

Kivonat 
 

Doktori (PhD) disszertációm elkészítésének célja a legkevésbé ismert és 

kutatott, a hazai génmegőrzés részét képező cikta juh (tolna-baranyai 

sváb juh) értékelése volt az állomány naprakész jellemzése és a fajta to-

vábbi fenntartását segítő adatok megszerzése érdekében. 

A feldolgozás alapadatait részben törzskönyvi adatok, részben aktuálisan 

vett biológiai mintákból molekuláris genetikai módszerekkel nyert adatok 

alkották, amelyeket számítógépes programok alkalmazásával speciális 

statisztikai feldolgozással értékeltem ki. 

Eredményeim bizonyos része a cikta fajta genetikai sokszínűségét tükrö-

zi. Ugyanakkor, az eredmények másik része jelentős génveszteségre utal. 

A törzskönyvet alapító családok (anyai vonalak) száma jelentős, és a tel-

jes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettsége kedvezően alacsony 

(1%). Ugyanakkor, a törzskönyvi állomány genetikai variabilitása a tény-

leges állományméretnél (3648) lényegesen kevesebb egyeddel adható 

meg (476 egyed felelős a teljes genetikai változatosságért). A számok 

közötti eltérés jelentős génveszteségre utal, amire részben magyarázat 

lehet a nem legkörültekintőbben folytatott fenntartó szelekció. 

Nagyszámú minta jelenlegi feldolgozása szerint a cikta juhállomány ge-

netikai ellenálló képessége a súrlókór fertőzéssel szemben nem javult (az 

ARR haplotípus aránya 14,19%). 

A mikroszatellit lókuszok vizsgálatán alapuló eredményeinkkel megerő-

sítést kapott az a tény, hogy a 21. század eleji hazai cikta állomány volta-

képpen genetikailag egymáshoz közeli egyedekből, családokból, illetőleg 

nyájakból tevődnek össze. Ennek ellenére nagy allél változatosságot, 
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heterozigóta fölényt, genetikai elkülönülést és genetikai egyensúlyi hely-

zetet találtunk a legtöbb mikroszatellit esetében. A heterozigozitás foka 

kedvezően nagynak tekinthető (kb. 75-80 %). 

A cikta juh mitokondriális DNS citokróm b régiójában a nukleotid- és 

haplotípus diverzitás bizonyos fokú beszűkülést mutat, ami a palacknyak 

hatás következménye lehet. A páronkénti nukleotid eltérések átlagos 

száma ugyanakkor viszonylag magas, ami az üzemekben talált családok 

egymástól eltérő genetikai jellegére utal. 

A mtDNS változatosságának a felmérésével támpontot szeretnénk adni a 

hatékonyabb, családon belüli szelekcióval megvalósítandó fajtafenntartó 

tenyésztéshez is. 
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MODERN POPULATION GENETIC EXAMINATION 

OF CIKTA SHEEP 

 

Abstract 

 

The aim of my doctoral (PhD) thesis was the evaluation of least known 

and researched sheep breed, a part of the national rare breed preservation 

the Cikta sheep in order to give an up-to-date characterization and obtain 

information to help maintain that breed. 

The basic data of the processing were partly the pedigree data and partly 

data of biological samples actually taken and analysed by molecular 

genetic methods. These were evaluated using special statistical 

processing of different software. 

Some of my results reflect the genetic diversity of the breed. At the same 

time, the other part of the results indicates significant gene loss. 
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1. BEVEZETÉS 

 

 

 

A mai világ az állandó változások világa, minden ennek van alárendelve. 

Így az állatvilág is ebben változásban helyezkedik el, amire talán a leg-

jobb példa a haszonállatok esetében tejhasznú tehenek tejtermelésének 

óriási növekedése, amit az utolsó 50 évben tapasztalhattunk. De ide tar-

tozik a tojótípusú tyúkok évi tojástermelésének a kimagasló javulása is. 

Ezzel egy időben és jóformán párhuzamosan emelkedett az állati termé-

kek iránti a kereslet. Ehhez a folyamathoz kellet az állattenyésztőknek, az 

állati eredetű termékek előállításában résztvevő szakembereknek, és ter-

mészetesen a kereskedelemnek is állandóan alkalmazkodnia, hogy a fo-

gyasztók ellátása ne csak zökkenőmentes, hanem optimális legyen. Az 

állati termékek árainak kialakulásában nagyon sok tényező játszik szere-

pet, így a termék forgalmi adójának csökkentése az utóbbi időben, vala-

mint a genetikai alap költséghatékony vizsgálata. 

Dolgozatom témájának, ugyanakkor, a változásoktól elzárt, fajtafenntar-

tásban megőrzenzedő egyik régi háziállat fajtánkat, a cikta juhot 

válaszottam. Dolgozatom legelején feldolgoztam a cikta juh ősének, a 

Zaupelschaf-nak – a magyar nyelvű szakirodalmi ismereteket kiegészí-

tendő –, illetve magának a cikta juhnak a történetét. A további részekben, 

a tényleges saját vizsgálatomban pedig a cikta juhokban végzett modern 

populációgenetikai vizsgálatokról és annak eredményeiről számolok be, 

melyeket magam végeztem el elsőként. Ezek egy része a teljes országos 

törzskönyvi adatokra, másik része biológiai minták molekuláris genetikai 

információira alapozódik.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

 

2.1. A kipusztult Zaupelschaf ős 

 

Kőzetmaradványok vizsgálatával bizonyítottá vált, hogy az európai juhok 

(Ovis Ammon f. Widder) elődei 3,5 millió évvel ezelőtt már léteztek. 

Ezek vad ősei leginkább Ázsiából vagy Kelet Európából származtak, de 

vélhetően Közép és Nyugat Európából is jöhettek. Az úgynevezett argali 

alkatú vadjuhok (Ovis Antigua) a középső pleisztocén korszakban kihal-

tak és helyüket elfoglalták a muflonhoz (Ovis musimon; Ludwig, 1997) 

tartozó juhok. 

Feltehetően a juhok háziasításának kezdete a Krisztus előtt 8000-9000 

évre tehető. Az időbeli bizonytalanság ellenére is megállapítható, hogy a 

juhok és kecskék voltak a kutya mellett az első háziasított vadállatok. 

Ennek oka a kis testméret és a könnyű szelídíthetőség volt (Sambraus, 

2010). A házi juh őseiként a következő ősjuhok jöhetnek számításba: 

Ovis ammon, Ovis orientális, és Ovis vignei (Stang és Wirth, 1926); a 

legnagyobb valószínűséggel a nyugat ázsiai sztyeppéken elterjedt Ovis 

ammon (Haid, 2010). Sambraus (1994) szerint csak az Ovis ammon 

musimon lehet a vadjuh egyetlen európai fennmaradt utóda. Feltételezhe-

tően keveredés is előfordult a háziasítás kezdetén az Elő-Ázsiában élt 

vadjuhok között (Teichert és König, 1990). 

 

A Zaupelschaf (zaupel juh) eredete visszavezethető arra a neolitikus tő-

zegjuhra (Mason, 1967), ami mint az indogermán törzsek egykori kísérő-
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je népesítette be a Balkántól, az Alpokon keresztül, a Pireneusokig húzó-

dó területeket (Bohm, 1878). Az európai középkori ásatásokból kitűnik, 

hogy akkoriban csak egyetlen juhfajta létezett egész Európában a parlagi 

juh, ahogy ezt Bökönyi (1958) jellemezte: „A legnagyobb európai közép-

kori juh, mint a szarvasmarha, csak egyetlen fajtához tartozott. E fajta 

alkata egyszerű volt és testnagysága kicsi. Ezek a tulajdonságok nagyon 

hasonlítanak a mai, kihalóban lévő, nyugat európai, parlagi juhhoz. A 

kosoknak robusztus, csavarodott szarvai háromszög keresztmetszetű és 

ívelt formát mutattak. Az anyajuhok, úgynevezett kecskeszarvat viseltek, 

vagy szarvatlanok voltak, de ritkán négyszarvú is volt közöttük.” 

 

Az ősi német parlagi juhok öt csoportra oszthatók, ezek egyike a kevert-

gyapjas német parlagi juh, a Zaupelschaf (a többi: durvagyapjas parlagi 

juh – Schlichtwolliges deutscher Landschaf, magashegyi juh – 

Hochgebirgsschaf, réti juh – Heideschaf és mars juh – Marschschaf; 

Golf, 1939). 

 

Az 1. ábra szemlélteti többek között a Zaupelschaf leszármazását a vad 

őstől, az Ovis ammontól. 

A Zaupelschaf mint a német parlagi juh egyik változata jön szóba 

(Fitzinger, 1860). Heyne (1916) a fajtára a nem nemesített parlagi juh 

kifejezést, az Ovis aries Germanicus rusticus-t használta. 

A Zaupelschaf a déli országrészek (Baden-Württenberg és Bajorország) 

kis-közepes termetű állata volt, ahol már a 15. században magas fokú 

juhtenyésztés folyt. 
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1. ábra: A Zaupelschaf, és más német juhfajta keletkezésének vázlata 
(Wassmuth és mtsai, 2001) 

 

 

Az anyajuhok súlya 30-35 kg között alakult, bőrük vastagabb, csontoza-

tuk finomabb volt (May, 1868; 2. ábra). Ezeket a juhokat a parasztok 

önellátásra tartották, a szegényebb vidékeken is nagyon elterjedt a tartá-

suk. Minden, háztáji környezetben fellelhető etetnivalót értékesítettek 

azokkal; télen még a szalmával is beérték. Inkább gyapjújukért és a hú-

sukért, mint a tejükért tartották. Kiváló ízű húsuk nem zsíros, ezért a vá-

rosi lakosság is szívesen fogyasztotta. Ezért a húsra történt értékesítés 

jövedelmezőbb volt, mint a gyapjúra való (Fitzinger, 1860). 

Bajorország frank területein az állatok nagyobbak voltak, mint Württem-

bergben (Korth, 1825). Gyapjújukat a szakirodalom durvának és tincses-

nek írja le. Hajdanán évente kétszer nyírták nyájait (Adlung, 1912). 



15 

 

2. ábra: A Zaupelschaf (May, 1868) 

 

 

Rendesen az állatok évi gyapjútermelése 1-2 kg volt, ami más fajtákhoz 

viszonyítva kevésnek számított (Fitzinger, 1860). E gyapjúból főleg sző-

nyegeket és úgynevezett „kócot” készítettek (Müller, 1903). Az állatok 

gyapja durva és gabalyodott volt (Seibold és Dorrer, 2008). A gyapjú 

nem nőtt a térdre és a csánkizületre. A gyapjú hosszú csillogó fürtökből 

állt. Az évi gyapjúnövekedés elérte a 20-24 cm-t. Színe piszkosfehér, de 

lehetett néha barna és fekete. A száj és a szem körül gyakran folt látható. 

Törzse, mellkasa és gerincoszlopa keskeny, hátvonala kissé hajlott, mar-

tájéka éles (Heyne, 1924). A fej kicsi és a homlok lapos. A hímek általá-

ban szarvaltak. A szarvak nem túl hosszúak és vastagok, de a középtől 

indulva csavartak. A domború orrhát gyengén fejlett és a szemek kicsik. 

A fülek közepesen hosszúak, vízszintesen hordottak, karcsúak és hegyes 

végben hajtottak, tölcsér alakúak (Fitzinger, 1860). A marmagasság a 

kosoknál 58-60 cm, míg az anyáknál 55-56 cm (Golf, 1939). A farok 
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könnyedén lóg, és hullámos gyapjú veszi körül. A juhok tartása egyszerű 

és olcsó, mert igénytelenek a takarmányozással szemben. A változó idő-

járási viszonyokat jól bírják a vastag bundájuknak köszönhetően, ami jól 

védi azokat a hideg, a szél és a nedvesség ellen is. 

A Zaupelschaf nagyon termékeny és szapora, ezért gyakoriak az ikerellé-

sek. Ivarzása nincs szezonhoz kötve. Legtöbbször már egy éves korukra 

ellik első bárányukat (Seibold és Dorrer, 2008). Ez 7 hónapos korban 

történt tenyésztésbe vételt feltételez, amikor a jerkék még fejlődési sza-

kaszban vannak. Bohm (1878) ajánlása szerint jobb lenne várni az első 

fedeztetéssel, ami a fiatal állatok rendes fejlődését eredményezhetné. A 

zaupel (Zaupel) szó német nyelven nőstény kutyát, egészen pontosan 

ivarzó szukát jelent. Egy másik német szó, ami a „zaupel” típusú juhhoz 

kapcsolódik a zibbe (Zibbe), amit az északi németek a nőstény nyulakra 

használnak (Sambraus, 2010), ami a juh nagyfokú szaporaságra, évente 

kétszeri leelletésére is utal. 

 

A külföldi juhok megjelenésével a Zaupelschaf sorsa megpecsételődött. 

Ezt bizonyítja például, hogy I. Ludwig gróf 1442-ben 16 Zaupelschaf-

tenyészetet számoltatott fel, Ulrich Württemberg herceg pedig 1536-ban 

rendelettel tiltotta be e nyájak tartását, legeltetését és tenyésztését. Ez alól 

kivételt csak a szegény, alpesi vidékek állományai képezhettek (Adlung, 

1912), különben 20 gulden bírságot kellett fizetni a tilalom megszegői-

nek (Rendőrségi törvény II 768; cit. Berg, 1803). 

Ez időben, a középkorra jellemző vándorló juhtartással érkeztek a fla-

mand pásztorok nagyobb, hízékonyabb, erőteljesebb, ugyanakkor fino-

mabb gyapjújú, ám igényesebb juhai a német fejedelemségekbe (Erhardt, 

1920). Később, a 30 éves háború (1618-1648) után a szövő munkások 
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elégedetlenek voltak a gyapjú minőségével, ezért Daubenton írt Károly 

hercegnek, kérve a selyembirka (merinójuhok) betelepítését. Az átkeresz-

tezett nyájak bundasúlya és gyapjúminősége javult, a többi tulajdonsága 

nagyjából változatlan maradt (Adlung, 1912, Freyer, 1918). 1863-ban az 

Ovis aries Germanicus rusticus részesedése az ország állományából 

10%-ra (ezen belül 80%-os Zaupelschaf részesedéssel) csökkent. A 

Zaupelschaf a kedvező takarmányforrást adó és jó éghajlatú területekről 

lassan kiszorult és a tartós átkeresztezések által nemesebb, új fajtákká 

alakult (Bohm, 1878). 

Bajorországban a Zaupelschaf előfordulás a 20. század elején 5,5%, lét-

számában 38 ezer körüli (Assel, 1922). 1939-ben Doehner leírta, hogy 

már csak kevés Zaupelschaf van és ez is nem sokára el fog tűnni. Az ál-

lattenyésztés támogatásáról szóló 1936-ban életbe lépett német birodalmi 

törvény nem engedélyezte a Zaupelschaf fenntartását, ez kipusztulásához 

vezetett (Jaritz, 2014). 

 

 

2.2. A Zaupelschaf élő utódfajtái 

 

A ma már kihalt, történelmileg – főként Németország számára – legfon-

tosabb Zaupelschaf juhfajtából idővel négy önálló juhfajta vette Közép-

Európában eredetét. Napjainkban, sok esetben mint határokon átterjedő 

(transboundary) fajta létezik Németországban az erdei juh (Bayerisches 

Waldschaf; ennek csehországi változata a sumavska), Ausztriában a kő-

juh (Steinschaf; ennek változata a bajorországi alpesi kőjuh, valamint a 

szlovéniai bovska) és a hegyi juh (Bergschaf; Svájcban élő színváltozat-

tal). A Zaupelschaf magyarországi leszármazottja (ami a 18. századi sváb 

bevándorlókkal érkezett hozzánk) a cikta. 
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May (1868) részletes leírásában Németország egy részén túl északra Bel-

giumig, délre Észak Olaszországig, kelet felé Poroszország egyes részei-

re jutottak el még Zaupelschaf juhok. Ezért, a „zaupel” szó napjainkban 

már nem juhfajtát, hanem származásukban közös juhok körének fogalmát 

jelenti a szakirodalomban (Borodajkewjez, 1941; cit. Seibold, 1992). 

Ezek a kevertgyapjas „zaupel” leszármazottak – egyúttal földrajzi elter-

jedésüknek megfelelően – a közép európai hegyi juhok csoportjának 

(Berschaf-Gruppe) a képviselői is (Miller, 1939). 

 

Erdei juh változatok (Waldschaf) 

Az erdei juh – ahogy említettük – a parlagi német juh közvetlen leszár-

mazottja, a legősibb bajor juhfajtákhoz tartozik és csak kevés juhtenyész-

tő ismeri és tartja Németországban és Ausztriában. Elterjedési területük 

megegyezik a korábbi Zaupelschaf juhéval: a Bajor Erdő, Mühlviertel, 

Böhmerwald, és a csehországi Waldviertel. A bajorok mindig az „erdő-

ről“ beszélnek, de ez alatt nem csak a Bajor Erdőt értik kizárólag (Kjäer, 

2016). 

Tehát nem csoda, hogy ezek az állatok hasonlítanak leginkább küllemük-

ben és tulajdonságaikban az ősi Zaupelschaf juhokhoz; igénytelenek a 

tartással és takarmányozással szemben. Szembetűnő az erősebb alkatuk, 

továbbá az állatok nagyfokú intelligenciája is. Így önállóan vonulnak 

reggel a nekik szánt legelőre és este haza az istállójukba. A legokosabb 

juh vezeti a nyájat a többi meg jól nevelt módon követi azt. A juhok tar-

tását régebben a gyapjú otthoni felhasználása is indokolta (Seibold, 

1989). Az erdei juhnak hármas bundája van, ami felszőrt, ebszőrt (hamis 

gyapjúszál) és pehelyszálat is tartalmaz; az utóbbiból a legtöbbet. A vad-

juhokban előforduló ebszőr, tehát az erdei juhra is jellemző, fajtabélyeg 
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(Marcus, 1928). A mai napig mint közös tulajdonság megmaradt a jó 

termékenység és a folyamatos ivarzás. 

Csehország területén él és génrezerv állományt alkot az erdei juh itteni 

változata a sumavska (sumava) juh. Ezt a közepes testű és fehér gyapjas 

fajtát is a hármas gyapjútípus jellemzi (Mason, 1996). 

 

Kőjuh változatok (Steinschaf) 

A kőjuh szervezett fenntartása érdekében 1990-ben Weihenstephanban 

munkacsoport alakult meg, célul tűzve a fajta gazdasági előnyeinek a 

megteremtését is. Így külön premizálták a megfelelő genetikai alapot, 

ami a tenyésztést új alapra helyezte (Neumeyer, 2012). 

Az alpesi kőjuh (Alpines Steinschaf) az Alpok keleti vidékét népesítette 

be. Nagy szerepet játszott a hústermelésben, az izmosabb egyedeket te-

nyésztették tovább, melyek szarvai is erősebbek voltak. Ma ez a legjob-

ban veszélyeztetett juhfajta Bajorországban. Durva gyapjúja miatt került 

háttérbe. Ennek ellenére a kőjuh nem szorult teljesen ki a tenyésztésből, 

mert a merinó juhnak rossz volt az alkalmazkodó képessége a külterjes 

tartási viszonyokhoz. 

Különböző eredmények igazolták a hasonlóságot a kőjuh és a jégkor-

szakban az északi Alpokban élő juhok között (Jaritza, 2014). 

A tiroli kőjuh (Tiroler Steinschaf) szintén a Zaupelschaf-tól származik, 

mai állapotában a bergamói juh (bergamasca) vérhányadát is hordozza. 

Néhány idegen vértől mentes állományában a „kosütközés” mint a fajtá-

ban a kosok viadalaként megőrzött szokás még dívik. A keresztezés által 

megjavult a fajta termékenysége. A második világháború után jelentősen 

csökkent a számuk. 1970-től megint többen tenyésztették és az állatok 

száma emelkedett, amihez 1974-ben egy Juhtenyésztő Szervezet 
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(Landesschafzuchtverband Tirol) megalakulása is hozzájárult. A fehér és 

szürke színű fekete fejű és lábú állatok mellett, teljesen fekete színű álla-

tok is léteznek. A hímek szarvaltak. Az anyák fejlett tőgyűek, évente 

kétszer ellenek ikreket. A fajtát a nagyfokú járásbiztonság jellemzi, rend-

kívül jó takarmányértékesítők, húsuk zsírszegény (Sambraus, 1994). 

A krajnai kőjuh (Krainer Steinschaf) a történelmi Karintia „zaupel” hát-

terű hármas hasznosítási juha. Ausztriában és Németországban is él 

génrezerv állománya. A Júliai Alpok szlovén és olasz (Fruili) vidékére is 

átnyúlik a kőjuh elterjedése. Ezeket a középnagy, finom csontú, és tej-

hasznúnak tartott kevert gyapjas juhokat itt bovec (bovska), illetőleg 

plezzana néven ismerik. Többnyire szarvatlanok és 40%-ban barnás bun-

dájúak (Schlecht, 2004). 

 

Hegyi juh változatok (Bergschaf) 

Ausztri alpi és elő-alpi fehér hegyi juha (Weisses Bergschaf) ugyanúgy a 

Zaupelschaf-tól származik, de jelentős a tiroli kőjuh, azonban főként a 

bergamói juh hatása, ezért fülük hosszabb és lelógó, és orrvonaluk eny-

hén domború. Különlegességük a kettes-hármas ikrek világra hozatala és 

a hosszú élettartam. 

A barna hegyi juh (Braunes Bergschaf) valamivel apróbb termetű, ke-

vésbé szapora, ugyanakkor jobban tűri a csapadékos osztrák környezetet, 

apró körmeikkel biztosan járják a hegyes vidékeket. A földrajzi adottsá-

goktól függően különböző küllemi formában jelenik meg: Németország-

ban a barna-fekete (Mendel és Zindath, 2016), Svájcban a fekete-barna 

változata fordul elő (Feldmann és mtsai, 2005). 

A tiroli hegyi juh (Tiroler Bergschaf) mint a hegyi juhok csoportjának 

legújabb fajtája Ausztria büszkesége (Jaritz, 2014). Dominál benne 
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bergamasca vér, ezért ma már nehéz testük miatt kevésbé alkalmasak a 

hegyi legelőkre. Jó tejtermelésük és aszezonalitásuk révén húsirányú ke-

resztezések anyai vonalaként jön szóba (Kjäer, 2016). 

 

 

2.3. A cikta juh kialakulása és fejlődése a mai napig 

 

A Zaupelschaf magyarországi leszármazottja, a cikta 18. századi sváb 

bevándorlókkal érkezett hazánkba (Seibold, 1990), és mint önálló, elis-

mert fajta csak Magyarországon fordul elő (Haller, 2015). 

E juhfajta nagyon hosszú időn át kötődött a német nyelvű sváb népcso-

porthoz, akiket kezdetben III. Károly király, majd Mária Terézia királynő 

és fia II. József király telepített be az 1720-as évektől kezdődően három 

hullámban Tolna és Baranya megyékbe, és akik magukkal hozták a 

Zaupelschaf eredetű juhaikat (Koppány, 2000). 

Ezek az állatok az idő múlásával, alkalmazkodva az itteni éghajlati és 

tartási környezethez, a mai cikta juhokká fejlődtek. A ciktának sokkal 

jobb volt a gyapjú minősége, mint az akkori hazai juhállománynak. Ezért 

az itteni nagybirtokosok lassan áttértek ezek tartására és tenyésztésére. 

Ezt a fejlődést igazolja egy Tolna megyei történet, amit Andrásfalvy 

(1975) így irt le: „Decs község parasztjai panaszt emeltek a környék 

nagybirtokosai ellen, mert 1749-ben a birkáik teljesen tönkre tették a 

szőlőhegyeiket.” Hasonló levelet írtak 1766-ban a Pilis környéki kispa-

rasztok a helyi hatóságoknak: „A nagybirtokosok már nem tartanak juho-

kat, hanem áttértek a birkatartásra, ami veszélyezteti a szőlőtermésüket”. 

Ez is utalás a cikta juhok bővülő tartására, melyeknek a gyapja jobb mi-

nőségű volt, mint a hazai juhoké. Ezek biztosan nem merinójuhok voltak, 

mert azokat Mária Terézia 1773-tól hozatta be országunkba. 
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Ezek a jó gyapjas juhok, a közép európai parlagi juhok voltak, valószínű 

a cikta birkák, melyeket Schandl (1940) nevezett el tolna-baranyai sváb 

juhnak. Ezek a juhnyájak aztán Fejér és Zala megyében 100 és 1000 lét-

számú nyájakban jelentek meg. A cikta juh Dunántúl más területeire elju-

tott, ahol a német juhászok, köznyelven birkapásztorok legelőket bérel-

tek. 

A „birka” szó már a 16-17. században megjelent és egy morva juhfajtát 

jelölt, amely szintén a közép európai parlagi juh leszármazottja volt. 

Morva pásztorok hozták be ezen állatok nyájait hazánk északi részére, 

amiket a mi kisparasztjaink átvettek. A birka szó használata lassan általá-

nos lett hazánk egész területén. A birka megjelöléssel ezeket a juhokat 

elhatárolták a magyar juhtól (rackától). 

Idővel a német birka tartása teljesen elterjedt hazánkban, így 

Grassalkovich gróf nagybirtokán is, Gödöllőn. Ezzel a német juh kezdte 

elnyomni hazánkban a magyar juhot. Ez az átalakulás az 1770-es évek-

ben a legtöbb nagybirtokos fajtaváltásával lezárult. Ezzel kapcsolatban, 

említésre érdemes egy eset, ami Kecskemét városát érintette, ahol 4 évig 

tartó társadalmi viszály keletkezett a magyar és német juhot tartók között. 

Ebben az időben a német juhnyájak annyira elszaporodtak, hogy egyes 

nagy parasztok az udvarukban már több mint 2500-at tartottak. A követ-

kező jelentős fajtaváltás 1775-től indult meg a merinó juhok behozatalá-

val, melyekkel átkeresztezték az egész hazai juhállományt és ez alapjá-

ban megváltoztatta a magyar juhtenyésztést. 

A kisparasztok, különösen a Dunántúlon továbbra is megtartották az 

igénytelen juhfajtákat, leginkább a Zaupelschaf leszármazottait, a mai 

cikta juhot. E vidékek nedves legelőin az elterjedt májmétely (Fasciola 

hepatica) nagy veszteségeket okozott a haszonállat állományokban. 
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A belterjessé váló állattartás ellenére a sváb lakta falvakban megtartották 

a háztáji juhtartást. A gyapjújukat ruházatnak dolgozták fel. Takarmá-

nyuk az útszéli gazok és akácosok voltak, amit a szarvasmarhák ott hagy-

tak. A juhokat télen sem kényeztették, ezért az érzékenyebbek ezt nem is 

élték túl. Az I. világháborút követően a kis- és középparasztok továbbra 

is a német birkát, azaz a cikta juhot tenyésztették. Schandl (1940) java-

solja a fajta termelési tulajdonságainak javítását. A Földművelésügyi 

Minisztériumi rendelete a cikta fajtát is említi az 1941-ben felhasználható 

155.000 tenyészkos között. 

A juhállomány legnagyobb részét megsemmisítette a II. világháború. Az 

itt élő német anyanyelvű lakosság Németországba való visszatelepítése, 

szintén nagymértékben csökkentette a ciktát tenyésztők számát. Ennek 

ellenére, Tolna és Baranya megyében, még mindig a cikta juhfajta volt az 

első helyen a juhtenyésztés rangsorában. Ezt bizonyítják a hivatalos köz-

leményben megadott számok a sváb cikta birkákról, 1947-ből. Ennek oka 

az, hogy a svábok még mindig a cikta juh tartását részesítették előnyben 

a gyapjújuk miatt. Akkoriban Tolna megyében 26.931 cikta anyajuhot és 

504 tenyészkost számláltak. 

A lakosság kicserélésével megszűnt az érdeklődés a cikta juh tartása 

iránt, ezért létszámuk drasztikusan csökkent. Annak ellenére, hogy 1948-

ban Konkoly Thege (1948) szerint a cikta juhok tenyésztése indokolt, 

mert gyapjújukat házilag jól fel lehet használni. Csak a tenyésztés irányí-

tására és a vérfrissítésre kell direktívákat kidolgozni. Ennek ellenére az 

akkori kormány 1950-től ezt a fajtát nemkívánatosnak minősítette. Ezért 

a cikta anyajuhokat a tenyésztési előírásoknak megfelelően, idegen faj-

tákkal való párosításba vonták (Czuppon, 1967). 

Valószínű, hogy a cikta juhfajta kipusztult volna, ha az érdeklődés az 
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őshonos haszonállatok iránt nem jelent volna meg. Így a racka és a cigája 

után, a még meglevő cikta juhokat 1974-ben, az utolsó pillanatban, ösz-

szegyűjtötték, és Nagydorogon, a Bezzeg-pusztai OTÁF (Országos Ta-

karmányozási és Állattenyésztési Felügyelet) juhtenyésztő telepén, Tolna 

megyében helyezték el. A következő években már a cikta juhok is részt 

vehettek a haszonállat-kiállításokon. Így a 80-as években a cikta juhok 

száma 200-ra emelkedett. A rendszerváltás után (1990) ez a juhnyáj ma-

gán kézbe került, 1992-től a nyáj tulajdonosa Tisch József lett (Dunka, 

1997). Halála után (2003), a család lassan elhanyagolta az állatok te-

nyésztését és 2008-2009-ben felszámolták a cikta juhnyájat. 

Közben, 2004-ben lényeges változás történt, amikor a Duna-Drávai 

Nemzeti Park 60 cikta anyajuhval (főleg a Tisch-féle nyájból), megint 

megindította a tenyésztést. Ehhez csatlakozott több magán juhtenyésztő 

is, hogy megmentse ezt a juhfajtát. Szükségszerűen, nem csak a törzs-

könyvezett állatok kerültek be a tenyésztésbe, hanem igazoltan ismert 

származás nélküliek is. A következő szerencsés fordulat 2010-ben tör-

tént, amikor az EU (Európai Unió) programmal támogatta az őshonos 

haszonállattartást, és ezek között a cikta juhfajtát is. Ez nagymértékben 

elősegítette a fajta terjedését. 2014-ben indult újra az MJKSZ (Magyar 

Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége) által szervezett központi 

kosnevelés ebben a fajtában, szintén Bezzeg-pusztán. 

2016-ben már 14-re növekedett cikta törzstenyészetek száma hazánkban. 

Így a létszám növekedése mellett a fajta genetikai diverzitásának megőr-

zése is biztos helyzetbe került. 

Napjaink kis létszámban fenntartott nyájai állami segítséggel léteznek. E 

veszélyeztetett őshonos fajta tenyésztésében cél a hármas hasznosítású 

típus megőrzése. 
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2.4. A hazai juhtenyésztés mai helyzete 

 

A mai helyzet megértéséhez érdemes nagyobb időszakot figyelembe 

venni, mert a juhtenyésztés is többek között a mezőgazdaság olyan ága-

zatához tartozik, amelynek fejlődése lassú, és fejlődését az újonnan fel-

bukkanó tényezők is lényegesen befolyásolják. 

 

Kiindulva a második világháború végétől (1945) amikor 350 ezer juhval 

rendelkeztünk, ami az 1938-as állomány 21%-ának felelt meg, azt láthat-

juk, hogy a hazai juhtenyésztés helyzete fejlődésnek indult a különböző 

módszerek (mint a „legeltetéses törzstenyészetek” rendszere, vagy az 

„intervenciós” nyájkihelyezés) bevezetésének következtében az akkori 

termelőszövetkezetekben, az 50-es években. Így 20 év alatt, 1965-re a 

juhállomány elérte 3,4 milliós nagyságrendet. Ekkor többnyire a fésűs-

merinót tenyésztették, így a gyapjúfeldolgozó ipart jól el tudták látni 

nyersanyaggal, ami akkor nagy aktualitásnak és támogatottságnak örven-

dett. Azonban a technológiai fejlődésnek köszönhetően az 1960-as évek-

től megjelentek a műanyag szálak a textil-iparban, ami hosszú távon 

megkérdőjelezte a gyapjú domináns szerepét a textiliparban. Ennek kö-

vetkeztében megindult a gyapjúárak csökkenése, ami magával vonta az 

ország juhállományának gyors csökkenését, különösen az állami gazda-

ságokban. 

 

Az 1968-tól bevezetett új gazdaságirányítási rendszer természetesen a 

juhtenyésztésre is hatással volt, mert az állati termékek árait ettől kezdve 

fokozatosan a világpiaci árakhoz igazították. Ez jelentős áremelkedést 

okozott, így megemelkedett a mezőgazdasági termékek rentabilitása. A 
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legnagyobb árbevétel-gyarapodást 1964-1980 időszakban éppen az élő 

vágójuh érte el 706%-os eredménnyel összehasonlítva például az élő vá-

góbaromfival, amit 152%-kal jegyeztek. A 80-as évekre teljesen megvál-

tozott a juhállomány tulajdonosi szerkezete: már csak 14%-a volt az ál-

lami gazdaságokban, 67% a termelőszövetkezetekben és 19% háztáji és 

egyéni tulajdonban. A gazdaságok ez irányú érdektelensége miatt számos 

parlagon fekvő legelőterületek keletkeztek. Ez lendítette fel ismét a legel-

tetéses juhtartást a magán juhtartók körében. Hamar jelentkezett az ex-

tenzív, télen-nyáron istálló nélküli tartás pozitív hatása nem csak a gyap-

jú színében és minőségében, hanem az állatok általános kondíciójában és 

ellenálló-képességében. A magán juhtartók egyéni munkájukkal kb. 

30%-kal tudták jövedelmezőbbé tenni juhtartásukat, mint bérmunkások-

kal. 

 

A 80-as években a juhok egyharmadát kézzel nyírták elavult módon, de a 

gyapjúválogatás és osztályzás sem felelt meg az akkori modern követel-

ményeknek. Ezért gyapjúfeldolgozó iparunk e termékek csak kis részét 

tudta feldolgozni. 

A mezőgazdaság bruttó termelési értékéhez 1981-ben a juhtenyésztés 

2%-kal járult hozzá, ami megfelelt az exportra értékesített állati termékek 

ára 5,2%-ának. Ez összesen 70 millió dollárt jelentett, míg a hazai feldol-

gozásra került gyapjú és szőrmés bőr értéke 17 millió dollár körül volt. 

Egy kb. 20 éves időszakot figyelembe véve – 1960-tól – a nyugat-európai 

börzéken a következő árváltozásokat lehetett megfigyelni: finom (64's) 

fésűsgyapjú 212%-kal, finom crossbred fésűs gyapjú (56-58's) 186%-kal, 

vágójuh árak 515%-kal, juhsajt ára 475%-kal, juh gerezna ára kb. 400%-

kal emelkedett. 
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Hazánkban, ez időben a merinó volt a vezető juhfajta, ami a juhállomány 

több mint a 90%-át képezte. Ez időben az egész vágóbárány-állományt 

nyugati export piacon értékesítették, ezért a húsmerinó mindkét fajtavál-

tozatát importálták, hogy evvel a húsformákat és az ivarzási szezonalitást 

javíthassák. Így érthetően a meglevő állományt tenyésztési munkával 

lehetett a hasznosítás irányába tovább javítani. 

 

Az 1. táblázat mutatja a magyar merinó anyák fontosabb termelési muta-

tóit 27 éves időszakban, miszerint a legnagyobb fejlődés a nyírósúlyban 

45,66%-kal és a testtömegben 27,5%-kal mutatkozott. 

 

1. táblázat: A törzskönyvi ellenőrzés alatt álló magyar merinó anyák 
fontosabb termelési mutatói (OTÁF adatok, cit. Veres és mtsai, 1982) 

Év 
Ellenőrzött 

anyalétszám, 
db 

Súly, 
kg 

Ellés- 
forgó 

Szaporu- 
lati arány 

Nyíró-
súly, 
kg 

Tiszta-
gyapjú, 

kg 

1953 30800 40 - - 3,92 - 

1957/58 40052 42 0,910 116,1 5,32 - 

1966/67 85765 44 0,811 117,4 5,10 1,92 

1971 65214 45 0,915 117,7 5,35 2,17 

1972 71291 45 0,897 115,9 5,51 2,20 

1973 78840 45 0,897 119,8 5,23 2,11 

1974 87236 46 0,859 116,2 5,40 2,25 

1975 101375 46 0,847 118,9 5,36 2,27 

1976 106555 48 0,926 117,2 5,39 2,28 

1977 99118 49 0,943 120,4 5,51 2,35 

1978 99808 50 0,943 119,5 5,57 2,42 

1979 106819 50 0,909 120,5 5,58 2,40 

1980 112187 51 0,997 120,0 5,71 2,47 
 

 

1977-ben végzett sajátteljesítmény-vizsgálatban 3200 kosbárány testtö-

mege 60-napos hízlalás alatt 19,7 kg-ról 35 kg-re emelkedett, ami  
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46,5%-os végsúly növekedést jelent, napi 287 g gyarapodással. Az akkori 

cél az optimális üzemi formák kialakítása volt, ami a gazdálkodási adott-

ságoknak a legjobban megfelel, összhangba hozva a fajta-politikával, 

valamint a tenyésztendő fajták nemesítési programjával. 

A következő 20 éves időszakot (1984-2004) a vágójuh termelés domi-

nanciája jellemzi a gyapjú- és tejtermeléssel szemben, aminek a fejlődé-

sét a 2. táblázat mutatja. A 60-as évek közepén a gyapjútermelésünk 

 

2. táblázat: Árbevételi arányok (%) változása a juhágazatban (Nábrá-
di, 1996; cit. Polgár és Toldi, 2011) 

Időszak Hús Gyapjú Tej 

60-as évek közepe 20 70 10 

70-es évek közepe 60 39 1 

80-as évek közepe 72 25 3 

2000 90 3 7 

 

 

az össztermelésünk 70%-a, a vágójuh-termelésünk 20%-a volt. Ez az 

arány 2000-re alapvetően megváltozott a vágójuh-termelés javára, ami 

90%-ra emelkedett, míg a gyapjútermelés drasztikusan 3%-ra csökkent, s 

ezzel egyidejűleg – még a merinó törzstenyészetekben is – csökkent a 

nyírósúly és durvult a bunda (Kukovics és mtsai, 2003). Érthető módon 

ezek a termelési arányok jóformán máig megmaradtak, ami azt jelenti, 

hogy évek óta évente 600-700 ezer élő pecsenyebárányt exportálunk fő-

leg Olaszországba, ami a mai juhtenyésztésünk egyik legfontosabb táma-

sza. 

A világ átlagos juhhús fogyasztásnak (2 kg per fő) egy tizede a hazai (0,2 

kg körüli értével; Nábrádi és Jávor, 2002). 
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A mai juhtenyésztés fejlesztése több okból még mindig indokolt, ezek a 

következők: 

1.) Olyan mezőgazdasági területeket és melléktermékeket hasznosít, 

amelyet más állatfajokkal nem, vagy csak kis mértékben volna lehetsé-

ges. 2.) Viszonylag gyorsan, kis befektetéssel fejleszthető. 3.) Élőállat-

ból, húsból és tejtermékekből jelentős exportot tesz lehetővé. 4.) A fel-

dolgozóipar számára nyersanyagot szolgáltat (gyapjú, gerezna stb.), ami 

import-megtakarítást eredményez. 5.) Kisüzemi keretek között is ered-

ményesen tartható, tenyészthető, e téren a felvesztési lehetőségek még 

kiaknázatlanok. 6.) A vidéki lakosság bizonyos részének munka- és meg-

élhetési lehetőséget, biztosit, ezzel a vidék népességfenntartó és helyben 

tartó képességét növeli. 7.) A tájképi környezet javításában jelentős sze-

repe lehet. 8.) Természetkímélő módon tartható, ami a jelenlegi környe-

zetvédelmi politikát és a „fenntarthatóság” elvét megvalósítja a gyakor-

latban is (Polgár és Toldi, 2011). 

A 3. táblázat mutatja a hazai juhállomány változását az utolsó tíz évben 

gazdasági szervezetek és egyéni gazdaságok szerint. 2007-ben a juhállo-

mány összesen 1.232 ezer állatot számlált, amiből 976,8 ezer volt anya-

juh. Tíz évvel később az összállomány lecsökkent 1.146,3-ra és 810,2 lett 

az anyajuhunk létszáma, ami 17% csökkenést jelent, míg az 

összállomány csökkenése az utolsó tíz évben 7% volt. Ez összefügghet a 

2004. évi uniós csatlakozásunk időpontjával, illetve a támogatás mérté-

kével. 

Egyre a kevesebb a fejősjuh, illetőleg a juhtej és tejtermék. Napjaink ár-

viszonyai azt mutatják, a fejős juhászatokban a tej csak mint „mellékter-

mék” 30%-kal részesedik (az 50%-os húshasznot követően) a teljes bevé-

telből (Kukovics és Nagy, 2000). 
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3. táblázat: A hazai juhállomány változása az utolsó tíz évben (KSH, 
2018) 

Év Üzemforma Juh létszám Anya létszám 

2007 Gazdasági szervezet    172,7 125,2 
 Egyéni gazdaság 1.059,4 851,5 

 Összesen 1.232,0 976,8 

2008 Gazdasági szervezet    167,6 118,4 
 Egyéni gazdaság 1.068,3 845,1 

 Összesen 1.235,9 963,5 

2009 Gazdasági szervezet    152,5 106,1 
 Egyéni gazdaság 1.070,3 861,5 

 Összesen 1.222,8 967,6 

2010 Gazdasági szervezet    151,5 105,3 
 Egyéni gazdaság 1.029,0 739,0 

 Összesen 1.180,5 844,3 

2011 Gazdasági szervezet    136,8   96,4 
 Egyéni gazdaság    983,5 761,9 

 Összesen 1.120,3 858,3 

2012 Gazdasági szervezet    155,1 105,8 
 Egyéni gazdaság 1.030,0 758,8 

 Összesen 1.185,1 864,7 

2013 Gazdasági szervezet    158,9 106,9 
 Egyéni gazdaság 1.054,9 767,0 

 Összesen 1.213,8 873,9 

2014 Gazdasági szervezet    150,6 101,7 
 Egyéni gazdaság 1.034,4 753,5 

 Összesen 1.185,0 855,2 

2015 Gazdasági szervezet    150,1   96,6 
 Egyéni gazdaság 1.039,6 752,1 

 Összesen 1.189,7 848,7 

2016 Gazdasági szervezet    156,0   98,2 
 Egyéni gazdaság    984,6 702,6 

 Összesen 1.140,6 800,8 

2017 Gazdasági szervezet    147,9   96,5 
 Egyéni gazdaság    998,4 713,7 

 Összesen 1.146,3 810,2 
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2.5. A cikta populációgenetika vizsgálatának háttere 

 

A cikta fajta törzskönyvének újranyitása 

A gazdasági haszonállatok államilag hivatalos tenyésztési programjait a 

tenyésztő egyesületek hajtják végre minden országban. Erre a célra szol-

gálnak a törzskönyvezések, amelyekben a tenyészállatok adatait beveze-

tik be, az egyedi megjelölés, a származás-ellenőrzés, a teljesítményvizs-

gálat és tenyészértékbecslés, valamint a párosítási terv. Az őshonos fajták 

törzskönyve többnyire zárt, abban csak a már regisztrált szülők utódait 

szabad felvenni, amennyiben más kritériumoknak is megfelelnek az 

egyedek. 

A hatósági és egyesületi tevékenységek mellett a veszélyeztetett háziállat 

fajták fenntartásának szervezett intézményrendszere alakult ki. Számos 

országos (pl. ÖNGENE - Österreichische Nationalvereinigung für 

Genreserven landwirtschaftlicher Nutztiere, GEH – Gesellschaft zur 

Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V., TRBA – 

Transylvanian Rare Breeds Association) és nemzetközi szervezet (pl. 

RBI – Rare Breeds International, SAVE – Safeguard for Agricultural 

Varieties in Europe, DAGENE – International Association for the 

Conservation of Animal Breeds in the Danube Region) felelős ezek mű-

ködtetéséért, illetve vesz részt civil szervezetként (NGO) a működtetés-

ben. 

 

Egy állatállomány létszáma akkor tekinthető kritikusnak, ha kevesebb, 

mint 100 anyaállata vagy csak 5 hímállata van; kihaltnak tekinthető az az 

állatállomány, amelyben nincsenek szaporodó állatok (Frölich és Kopte, 

2014). 
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Először a parlagi, helyi, kis teljesítményű (Maijala, 1970), illetőleg az 

ipari és kereskedelmi standardizálás előírásainak nem megfelelő 

(Sambraus, 2016) fajták szorultak ki a tenyésztésből, termelésből. 

 

Fontos eleme a központi, génbanki elhelyezése az állatoknak. E mellett 

szatellit-állomások (más kisebb telephelyek) látják el az állományok 

nagy részének fenntartását és felszaporítását, esetleg integrált végtermék-

előállító keresztezését. A hazai felfogás szerint ide tartozik a génvédelem 

és génmegőrzés fogalma és megvalósítása (Szalay, 2017). Az állatok 

szétosztott elhelyezése a lehetséges katasztrófa- vagy járványveszélyt 

nagymértékben csökkenti. 

Mindezeket kiegészíthetik a természetvédelemmel karöltve oktatási céllal 

kialakított „élő múzeumok” és génmentő állomások (rescue stations). 

Ehhez járulnak a génkutatás modern lehetőségei, amivel a kis populációk 

is fenntarthatók élő formában (in vivo; Bodó, 1985 és 1991), valamint a 

modern technikák, mint a mélyhűtött sperma vagy embrió előállítás, me-

lyek az un. in vitro formában nyújtanak nagy segítséget (Brem és mtsai, 

1990). 

 

A veszélyeztetett állatok fennmaradását támogató indokok között a kö-

vetkezőket találjuk: 1. lehetséges olyan még nem meghatározott tulajdon-

ságok létezése, aminek pozitív hatása lesz a megváltozott környezetre és 

a piaci feltételekre; 2. az intenzív állományok genetikai beszűkülését, 

illetőleg azok jobb alkalmazkodását a változó környezethez a veszélyez-

tetett fajtákkal elkerülhetjük, illetve elősegíthetjük; 3. az ősfajták átadják 

a falusi környezet történelmi és kulturális értékeit. 
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Értékes parlagi juhunk, a cikta a II. világháborút követően csaknem telje-

sen kiszorult a köztenyésztésből. 1974-ben az OTÁF 40 anya és 3 kos 

felmutatásával kezdte meg a cikta állomány megmentését. Ez a létszám 

10 év alatt 200-ra gyarapodott. Ez az egyetlen nyáj nagy részben a gyö-

kere a ma élő 600 körüli cikta tenyészállománynak. Az országos cikta 

állomány újkori törzskönyve 2000-ig nyúlik vissza. A törzskönyv sokáig 

nyitott volt, amibe a küllemi és termelési kritériumoknak megfelelő, de 

nem igazolt származású egyedeket is bevontak. 

 

A surlókórral szembeni rezisztencia fokozása 

A betegség első tüneteit 1735-ben Angliában írták le (Reckzeh, 2010). 

Egykori magyarázat szerint a betegség oka a beltenyésztés volt, ami kö-

vetkeztében egész nyájak pusztultak el az 1830-as években, Szászország-

ban, majd Sziléziában (Dzialas, 1898). Később úgy vélték, hogy a túl 

korai tenyésztésbe vétel következtében fellépő korai terméketlenné válás 

(Heyne, 1916), a helytelen tenyésztési program, illetőleg a finom gyapjú-

ra történt tenyészkiválasztás velejárója ez a betegség. E tévhit odáig ju-

tott, hogy már a testnagyságot is okolták és nem engedték az állatok nyí-

rását sem (Heyne, 1924). 

A surlókór (Traberkrankheit, scrapie) gyógyíthatatlan, bejelentési köte-

lezettség alá tartozó, fertőző betegség, amely a juhokat és a kecskéket 

támadja meg (Dexler, 1931; Rabenau, 2009). Ehhez hasonló a szarvas-

marhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE, Bovine Spongiform 

Encephalopathy) és a humán Creutzfeldt-Jakob betegség is. Típusos és 

atípusos formában fordul elő. A lassú, degeneratív betegség klinikai tüne-

tei a nagyfokú viszketegség, aminek következtében a beteg állat a falon, 

kerítésen, fatörzseken saját gyapjúját lesúrolja (innen a betegség neve), 
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továbbá ataxia, remegés, görcsök, vakság, lesoványodás, az agyszövet-

ben kóros elváltozások. Az atipikus formában hiányzik a viszketegség. 

 

A surlókórt a hibás, izoform prion fehérje PrPSC okozza, ami fertőző 

(Prusiner, 1982; Selbitz és Bisping, 1995; Bostedt és Dedié, 1996). A 

PrPC az idegsejtek felszínén elhelyezkedő protein normál változata. A 

kóros változat (PrPSC) a proteináz K enzim hatására nem bomlik le, 

szemben az egészséges változattal, ugyanakkor folyamatosan képződik, 

aminek következtében károsodnak a sejtek (Foster és Hunter, 1998; 

McCutcheon és mtsai, 2005; Kang és mtsai, 2017). A fertőző prion-

proteinben a β redők száma sokkal magasabb, mint az egészséges 

prionban. 

Több tanulmány bebizonyította, hogy a juhok surlókórral szembeni fogé-

konyságát, illetőleg ellenálló képességét jelentősen befolyásolja a prion 

gén polimorfizmusa. A prion gén 771 bp-t tartalmazó kódoló szakasza 

három helyen mutat báziscserét (Heaton és mtsai, 2010). A báziscserék 

következményeként a 136-os kodonban alanin (A, ellenállóbb) helyett 

valin (V), a 154-es kodonban arginin (R, ellenállóbb) helyett hisztidin 

(H) és a 171-es kodonban arginin (R, ellenállóbb) helyett glutamin (Q) 

vagy histidin (H) aminosav keletkezik (Baylis és mtsai, 2002). 

A báziscserék lehetőségeiből a prion gén öt haplotípusa fordulhat elő; a 

legellenállóbb homozigóta genotípus az A136R154R171/A136R154R171, a leg-

fogékonyabb homozigóta genotípus pedig a V136R154Q171/V136R154Q171. 

 

A surlókór mint a fertőző szivacsos agyvelőbántalom (TSE, transmissible 

spongiform encephalopathy) kiskérődzőkben előforduló megbetegedése 

ellen mentesítési programokat írtak elő az Európai Unióban az Európai 
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Bizottság a 999/2001/EK rendelete értelmében (EC, 2001). Magyaror-

szágon a surlókór elleni tenyésztési program ennek elfogadását követően 

2003-tól kezdődött meg (FVM, 2004). A hazai állami szabályozás szerint 

2005 óta megfelelő agyszövetmintákat kell venni a prionvizsgálatra a 

levágott és elhullott állatokból, valamint a felszámolás (fertőzött állomá-

nyok) keretében levágott állatokból. Ezenkívül minden tenyészjelölt kos-

nak meg kell állapítani a surlókór genotípusát, és csak az 1-3 rizikócso-

portba tartozók minősülhetnek tenyészállatnak, a VRQ haplotípust (al-

lélt) hordózók levágásra kerülnek (4. táblázat). 

Az éves súrlókór esetek száma (érintett állományok) 10 és 15 között vál-

tozott 2002-2014 Németországban (Balkema-Buschmann és mtsai, 

2014). Magyarországon az első súrlókór esetet 1964-ben diagnosztizálták 

(Áldásy és Süveges, 1964), azóta csak szórványosan fordult elő, de az 

utolsó tíz évben nem volt. 

 

4. táblázat: A surlókór elleni nemzeti program rizikócsoportjai 

Genotípusok 
Rizikó- 

csoportok 
A betegséggel szembeni rezisztencia mértéke 

ARR/ARR R1 A súrlókórral szemben leginkább rezisztens juhok 
ARR/AHQ 
ARR/ARH 
ARR/ARQ 

R2 
Genotípusokat illetően súrlókór rezisztens juhok, de 

a párosításukra gondot kell fordítani 

AHQ/AHQ 
AHQ/ARH 
AHQ/ARQ 
ARH/ARH 
ARH/ARQ 
ARQ/ARQ 

R3 
A súrlókórnak kevésbé ellenálló juhok, de a párosí-

tásukra gondot kell fordítani 

ARR/VRQ R4 
Surlókórra érzékeny juhok, szükséges kiselejtezni, 

kivétel lehet az ellenőrzött tenyésztés 
AHQ/VRQ 
ARH/VRQ 
ARQ/VRQ 
VRQ/VRQ 

R5 
Surlókórra nagyon érzékeny juhok, okvetlenül 

szükséges kiselejtezni, tenyésztésre teljesen alkal-
matlanok 
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A NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) 2016-ra vonatko-

zó kimutatása szerint Magyarországon klinikai formában a surlókór nem 

fordult elő, atípusos formában 23 eset került rögzítésre, amiket két éven 

át megfigyelés alatt tartanak (MK, 2017). A cikta nem szerepel közöttük. 

Az MJKSZ a VRQ hordozói a továbbtenyésztésből kizárja és levágásra 

kerülnek. 
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A mikroszatellit vizsgálatok elterjedése 

A populációgenetikai feldolgozások számára Magyarországon a juh vér-

csoport- és biokémiai polimorf rendszereit már az 1950-es évektől kez-

dődően alkalmazták. Az őshonos juh fajtáinkat 1964-től vonták be ilyen 

irányú vizsgálatokba, így a cikta juh genetikai jellemzése – a termelési 

tulajdonságokon túlmenően - ettől az időtől vált lehetővé (Fésüs, 1974, 

Fésüs és Al Dabbagh, 1991). 

A kilencvenes évek második felében megkezdődött a fehérje polimor-

fizmusok DNS-alapú kimutatása PCR technikával is (Anton és mtsai, 

1999a és 1999b). Majd, a kutatók igyekeztek a genetikai információ és 

változatosság leírásán túlmenően a DNS-polimorfizmusoknak más tulaj-

donságokkal (pl. a súlygyarapodással, Komlósi és mtsai, 2005; szaporo-

dással, Fésüs, 1999; a túlizmoltsággal, Fésüs, 2000; Zsolnai és mtsai, 

2003; a tejtermeléssel, Árnyasi és mtsai (2009) való kapcsolatát is megál-

lapítani. 

Mikroszatellit változatok alapján több magyarországi őshonos juhfajták 

jellemzésére került eddig sor. Ezekről a cigája fajták (őshonos és tejelő) 

esetében Kusza és mtsai (2008 és 2010), Gáspárdy és mtsai (2013, 2014), 

a fehér és fekete racka változatokban Zsolnai és mtsai (2014), a gyimesi 

rackákról és a cigájáról Neubauer és mtsai (2015) számoltak be. 

 

Baumung és munkatársainak (2006) meggyőződése szerint az alpesi 

Steinschaf, Waldschaf, tiroler Steinschaf és a krajnai Steinschaf szintén 

mind az úgynevezett „Steinschaf” fajtakörhöz tartozó fajták, másfelől 

mind élő képviselői Európa „zaupel-típusú” juhának, amelyhez történel-

mileg a magyar cikta is tartozik. Neubauer és munkatársainak (2015) 

vizsgálatai mikroszatellitek felhasználásával megerősítették, hogy a ma-
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gyar cikta genetikailag nagyon jól elkülönül többek között a magyaror-

szági „zackel-típusú” (magyar racka és erdélyi racka) fajtáktól. Pichler és 

munkatársai (2017) páros Nei féle genetikai távolságokon alapulva (19 

rövid tandem ismétlődő lókuszokat figyelembe véve) kétségtelenül meg-

különböztették a nyugati „zaupel típusú” juhot a keleti „zackel típusú” 

juhtól. 

 

A mitokondriális DNS-vizsgálatok elindítása 

A mitokondriális DNS (mtDNS) a mitokondriumban található örökítő 

anyag. A mitokondriumok minden sejtben nagy számban megtalálhatók 

és ATP (adenozin-trifoszfát) formájában szolgáltatnak energiát a sejtek 

élettani folyamataihoz. A mtDNS genomját, amely az emberben körülbe-

lül 16500 bázispárnyi, evolúciós kutatásokban használják fel, hiszen a 

mtDNS az emlősökben szigorúan anyai eredetű. Az apai oldal nem járul 

hozzá a mtDNS átörökítéséhez, mivel az a penetrációt követően a 

spermatocitákban vagy a korai embriógenezis (első embrionális sejtosz-

tódások) során elpusztul (Scarpulla, 2005), és az anyai és az apai szek-

vencia változatok közötti rekombináció sem ismert. 

A mtDNS mintegy 10-szer gyorsabban mutálódik, mint a magi DNS. 

Ugyanakkor az egyénekben sokkal nagyobb a mtDNS homogenitása, 

mert „palacknyak hatáshoz" hasonlóan csak korlátozott számú molekula 

jut az anyából adott utódjába, így a mtDNS alapján lényeges különbségek 

alakulhatnak ki a családtagok között már néhány nemzedék alatt (Paull és 

mtsai, 2013). 

 

A mitokondriális DNS körkörös vagy lineáris kettős hélixből épül fel, az 

emlősökben gyűrű alakú. A replikáció γ (kernel-kódolt) DNS-polimeráz 
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révén valósul meg, aszimmetrikusan, mivel egy nehéz szál és egy könnyű 

szál vesz részt a folyamatban. A nehéz szál része az elmozdulási hurok 

(D-loop), amely több mint száz nukleotidból áll. Amikor a nehéz szál 

félig lemásolódott, a könnyű szál replikációja is megindul. Végül két új 

hélix keletkezik (Seyffert és mtsai, 1998). A juhok mtDNS-e a háziasítás 

történetének tanulmányozására is szolgál, és e vonatkozásban a fajták 

egymáshoz viszonyított fejlődéséről kaphatunk képet. A juh mtDNS 

kontroll régiója szerint négy anyai vonal (A, B, C és D haplotípus cso-

port) létezik (Tapio és mtsai, 2006), amelyek közül a B csoport főként az 

európai fajták található, illetőleg a muflonokban fordul elő. 

 

A citokróm b a mitokondriális DNS Cyt-b régiója által kódolt fehérje, 

egyike a tizenegy fehérjéből álló komplex III-nak nevezett csoportnak, és 

az elektrontranszportlánc részeként működik, amellyel a redox energia 

egy olyan erővé alakul át, amely protonokat mozgat. Része annak a fo-

lyamatnak, amely alatt a kinon szubsztráthoz van kötve. 

A mitokondriális citokróm b (Cyt-b) gén diverzitását rendszertani vizsgá-

latokban használják fel az összehasonlítandó fajok, fajták eltéréseinek 

igazolására. Emlősökben ez az egyik legmegfelelőbb gén, mivel szek-

venciája jól ismert (Castresana, 2001). Ezen összehasonlító adatok fel-

használásával vérvonalakat és családi kapcsolatokat lehet meghatározni. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

 

 

 

Kutatásom célja a hazai tolna-baranyai sváb juh (cikta) fajtában korszerű 

populációgenetikai vizsgálatok elvégzése. Eredményeimmel egyrészt a 

fajta genetikai jellemzéséhez szeretnék hozzájárulni, másrészt alapot te-

remteni a fajta genetikai változatosságának további fenntartásához. A 

feldolgozás alapot teremt más juhfajtákkal történő összehasonlításra is. 

Kutatásomat az alábbi négy vizsgálati területen kívánom elvégezni. 

 

Állományszerkezeti vizsgálatok 

Ebben a feldolgozásban korszerű populációgenetikai paramétereket (pl. 

beltenyésztettségi együttható, pedigré teljesség, nemzedékköz) számolok, 

valamint azonosítom a családokat (maternal lineage) a cikta fajta orszá-

gos teljes törzskönyvi adatokon nyugvó változatosságának felderítése 

céljából. 

 

Surlókór elleni rezisztencia felmérése 

A jelenleg élő teljes cikta juhállományban a prion haplotípusok, genotí-

pusok és rizikócsoportok gyakoriságának meghatározása szintén célom 

volt, másfelől az eredmények összehasonlítom a 10 évvel ezelőtti ered-

ményekkel, hogy megállapítsam az időközben bevezetett megelőzési 

program hatékonyságát. 
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Mikroszatellit sokszínűség megállapítása 

E munka célja a FAO által ajánlott mikroszatellit polimorfizmusok alap-

ján a fajtában az állomány genetikai vizsgálatok kibővítése. Arra is vá-

laszt keresek, hogy az egyes cikta állományok között milyen szoros gene-

tikai azonosság áll fenn, illetőleg igazolható-e nyáj specifikus eltérés. 

 

Mitokondriális DNS-szekvencia diverzitásának értékelése 

Ebben a feldolgozásban célom a cikta fajta múltból eredeztethető anyai 

genetikai háttere diverzitásának felmérése a citokróm b régió szekvencia-

sorrendje alapján. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

 

4.1. Az állományszerkezeti vizsgálatok anyaga és módszere 

 

A cikta állomány törzskönyvi feldolgozásához a MJKSZ átengedte szá-

momra az országos adatbázist Excel fájl formában, amely 2000-től a 

vizsgálataim megkezdéséig, tehát 2014-ig foglalta magába az adatokat. 

Feldolgozásomban megállapítottam az anyai vonalak (családok) számát, 

értékeltem a pedigrételjességet, a beltenyésztettséget, az állomány gene-

tikai variabilitásához jelentősen hozzájáruló egyedeket, a hatékony állo-

mányméretet és a nemzedékközt. 

 

A pedigrételjesség kifejezi, hogy az egyedek származása hány teljes ge-

nerációra vonatkozóan ismert. A megalapozott eredmények eléréséhez a 

pedigréanalízis számításakor legalább 4-5 generáció teljes ismerete szük-

séges. Minél teljesebb ugyanis egy pedigré, annál megbízhatóbbak a be-

csült értékek (Boichard és mtsai, 1997). 

 

Abban az esetben van szó beltenyésztésről, ha egymással rokonságban 

lévő juhok után születnek meg az ivadékok. A beltenyésztési együttható 

annak a valószínűsége, hogy egy adott lókusz két allélja származásilag 

azonos. Egy egyed abban az esetben rendelkezhet két származásilag azo-

nos alléllal, ha szülei legalább egy közös őssel rendelkeznek. A 

beltenyésztettség mérőszáma a 0-1 közötti abszolút szám. Akkor 0 a bel-

tenyésztési koefficiens, ha az adott egyed nem rokon szülők párosításából 
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született. A folyamatos édestestvér párosítás a 20. nemzedékre megköze-

líti az 1-es értéket (100%-os homozigozitás). A beltenyésztési mutató 

számát befolyásolja a pedigré hossza és teljessége is. A rövid pedigrék 

ugyanis torzítják a beltenyésztési együttható nagyságát. 

 

Meghatároztam (a hozzájárulás mértéke szerint) a törzskönyvi cikta ál-

lomány genetikai variabilitását jelentő ősök számát. Itt kiegészítésképpen 

referencia populációnak a 2011 és 2014 között született egyedeket vá-

lasztottam. 

 

A hatékony populációmérettel az állomány genetikai variabilitását jelle-

meztem. A mérőszám meghatározásához az adott évben ivadékkal ren-

delkező a tenyészkosok (Nm) és az anyajuhok (Nf) száma alapján alábbi 

formulát használtam Wright (1923) nyomán: 

fm

fm
e NN

NN
N

+
=

4
. 

Nemzedékköz (generáció intervallum) a szülők átlagos életkora azon 

ivadékok megszületésekor, amelyek majd részt vesznek mint tenyészál-

latok a következő generáció létrehozásában. A veszélyeztetett, génvéde-

lem alatt álló fajtáknál az a kedvező, ha a generáció intervallum hosszú, 

mert ebben az esetben az évenkénti átlagos genetikai diverzitáscsökkenés 

nem lényeges (Gáspárdy és mtsai, 2003). Minél kevesebb létszámú egy 

fajta és szegényebb a genetikai diverzitás tekintetében, annál célraveze-

tőbb a generáció intervallumok kitolása. 

A statisztikai feldolgozást Pedigree Viewer (Kinghorn és Kinghorn, 

2010), az értékeléseket az Endog (Gutiérrez és Goyache, 2005) és Poprep 

(Groeneveld és mtsai, 2009) programokkal végeztem. 
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4.2. A surlókór vizsgálatának anyaga és módszere 

 

A juhok egyedi genotípusának meghatározásához a Magyar Juh- és 

Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ) instruktorai gyűjtötték a mintá-

kat a német Agrobiogen GmbH speciális mintavételi eszközével 

(TypiFixTM): fülkagyló közepéből porcszövet minta (Agrobiogen, 2016). 

A minták ezt követően genotipizálásra az Agrobiogen GmBH céghez 

kerültek Németországba a MJKSZ-szel kötött szerződésnek megfelelően. 

A prion gén analizálandó fragmentjeit primerrel jelölték meg, majd a 

DNS-szekvenciát in vitro multiplikálták PCR technikával. Ezután, a bá-

ziscserék helyeként kapott karakterisztikus részeket piroszekvenálással 

határozták meg. 

 

A feldolgozási adatállományt a 2013 és 2015 közötti évek 10 nyájának 

összesen 1145 (kosok n = 336 és anyák n = 809) egyedének genotípusa 

tette ki, ami gyakorlatilag kiterjedt a teljes cikta juhállományra, beleértve 

az összes tenyészállatot és növendéket. Kontrollként szolgált a cikta juh-

állomány egyetlen nyájban megvalósított első hazai vizsgálata (Fésüs és 

mtsai, 2004 és 2008), közvetlenül, amikor a nemzeti program 2003-ban 

hatályba lépett. 

Az egyedi genotípusok számából meghatároztam a genotípusok gyakori-

ságát, a genotípusokból megállapítottam a haplotípusok számát és ará-

nyát, valamint a rizikócsoportok számát és arányát a teljes állományra, és 

ivaronként. Chi2-teszt segítségével hasonlítottam az aktuális állapotot 

(2013-2015) a korábbi állapothoz, továbbá a kosokat és anyajuhokhoz. 

Ezenkívül, a jelenlegi cikta juhállomány teljes- és részállományaiban 

(nemek szerint) ellenőriztem a genetikai egyensúlyi helyzetet (Hardy-
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Weinberg genetikai egyensúly). 

A szükséges alapadatokat a MJKSZ Microsoft Excel adatbázisból vettem 

át és a Dell statisztikai program segítségével értékeltem ki statisztikailag 

(Dell Inc., 2015). 

 

 

4.3. A mikroszatellit vizsgálatok anyaga és módszere 

 

A vizsgálatra kijelölt egyedek a legöregebb családok képviselői voltak. 

Ezek a 6-5-4 ősi sorral rendelkező élő egyedek a törzskönyvi adatok sze-

rint 36 családba (anyai leszármazás szerint) tartoztak. A családok mintát 

szolgáltató két-két élő tagját úgy választottam ki, hogy a mintavétel érde-

kében a lehető legkevesebb üzemet kelljen meglátogatni. Így a biológiai 

minták három tenyészetből származtak. A kiválasztott tenyészetek közül 

egy az állami fenntartású Duna-Dráva Nemzeti Park nagydorogi telepe 

(20 család, 40 egyed), a másik kettő Nagy Tibor (Pénzesgyőr, 11 család, 

22 egyed) és Jánosi Jenő (Szécsénke, 5 család, 10 egyed) magángazdasá-

ga volt. 

A vérminták levételére 2015 őszén (október 22-én Szécsényke, 23-án 

Pénzesgyőr, és november 10-én Nangydorog; 3. ábra) került sor. A vér-

minták EDTA-t tartalmazó csövekben történő levételüket követően a 

lehető legrövidebb időn belül fagyasztásra kerültek. Tárolásuk a DNS 

kivonásáig -20 °C-on történt, fagyasztószekrényben. 

 



46 

 

3. ábra: Vérvétel Nagydorogon 2015. november 10-én 
(Fotó: Dr. Gáspárdy András) 

 

 

A DNS sokszorosítására Perkin Elmer programozható PCR készüléket 

(DNA Thermal Cycler) használtam. Két multiplex analízis formájában 

kilenc mikroszatellitet vizsgáltam, az 1. multiplexben a BM0757, 

BM8125, OarCP49, BM0827 és OarHH47 lókuszokat; míg a 2. multip-

lexben a CSSM47, MAF214, OarHH41, és OarVH72 lókuszokat. A 

forward primerek 5’ végei fluoreszcens festékkel voltak megjelölve az 

5. táblázat alapján. 
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5. táblázat: A cikta állomány vizsgálata során használt 
mikroszatellitek és primerek 

Mikroszatellit/ 
kromoszóma 

Primer szekvencia (5’-3’) 
Festés/ 

allél nagyság 
(bp) 

BM0757* 
9 

F: TGGAAACAATGTAAACCTGGG 
R: TTGAGCCACCAAGGAACC 

FAM 
178-198 

BM8125* 
17 

F: CTCTATCTGTGGAAAAGGTGGG 
R: GGGGGTTAGACTTCAACATACG 

FAM 
109-119 

OarCP49 
17 

F: CAGACACGGCTTAGCAACTAAACGC 
R: GTGGGGATGAATATTCCTTCATAAGG 

HEX 
82-102 

BM0827* 
3 

F: GGGCTGGTCGTATGCTGAG 
R: GTTGGACTTGCTGAAGTGACC 

HEX 
214-227 

OarHH47* 
18 

F: TTTATTGACAAACTCTCTTCCTAACTCCACC 
R: GTAGTTATTTAAAAAAATATCATACCTCTTAAGG 

ROX 
132-138 

CSSM47* 
2 

F: TCTCTGTCTCTATCACTATATGGC 
R: CTGGGCACCTGAAACTATCATCAT 

FAM 
129-132 

MAF214 
16 

F: AATGCAGGAGATCTGAGGCAGGGACG 
R: GGGTGATCTTAGGGAGGTTTTGGAGG 

FAM 
188-264 

OarHH41* 
10 

F: TCCACAGGCTTAAATCTATATAGCAACC 
R: CCAGCTAAAGATAAAAGATGATGTGGGAG 

HEX 
120-140 

OarVH72* 
25 

F: CTCTAGAGGATCTGGAATGCAAAGCTC 
R: GGCCTCTCAAGGGGCAAGAGCAGG 

ROX 
124-142 

* - a FAO által juhban ajánlott mikroszatellit markerek (FAO, 2011) 

 

 

A vérmintákból a Promega Wizard Genomic DNS Purification kit segít-

ségével végeztem a DNS kivonását. A minták DNS-koncentrációjának 

meghatározása NanoDrop 2000 spektrofotométerrel történt. 

A PCR elegy összemérésére steril fülkében került sor. Az amplifikálást a 

következő touchdown PCR körülmények között végeztem: 95°C 1 perc 

(denaturáció), majd a kapcsolódási (annealing) hőmérsékletet 3 cikluson-

ként 2°C-kal csökkentettük 60-ról 50°C-ra 1 per alatt, majd 15 ciklus kö-

vetkezett 50°C-os annealing mellett, míg az elongáció mindvégig 72°C-

on 1 percig tartott összesen 30 cikluson keresztül. A reakcióelegyben 100 

ng genomi DNS, 0,6 μL Taq DNA polymerase, 200-200 μM dNTP, 50-
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50 pM primer, MgCl2 1,5 mM koncentrációban és nukleáz mentes víz 

szerepelt összesen 25 μL-ben. 

 

A PCR termékek (mikroszatellit allélok) detektálását és analízisét ABI 

PRISM 3130XL Genetic Analyzer-rel (Applied Biosystems) végeztem. 

Az adatbegyűjtés az ABI PRISM 310 Data Collection Software segítsé-

gével történt. Az allélok azonosítására a 310 GeneScan Analysis Softwa-

re 3.1 programot használtam, amely a belső standard alapján határozza 

meg a mikroszatellit fragmentumok hosszát. Az adatok értékelését (és a 

fragmentumok hosszának ellenőrzését) a Genotyper programmal végez-

tem. 

A cikta állomány jellemzésére az alapvető populációgenetikai paraméte-

reket – mint az allélszám (Na), hatékony allélszám (Ne), megfigyelt és 

várt heterozigozitás (Ho és He), fixációs indexek (FIS, FST és FIT) – a 

Microsatellite Analyser (Dieringer és Schlötterer, 2003) és a GenAlEx 

6.503 (Peakall és Smouse, 2012) populációgenetikai szoftver segítségé-

vel határoztam meg. A Hardy–Weinberg egyensúly vizsgálata Chi2-

próbával történt a megfigyelt és az elvárt allélgyakoriságok összevetésé-

vel. 

A nyájak összehasonlítását diszkriminancia-analízissel végeztem el. Az 

analízis során az egyedi megfigyeléseket csoportba soroltam előre meg-

szabott feltételek szerint. Vizsgálatomban a megfigyelések a mikro-

szatellitek, a csoportok a nyájak voltak. Több mennyiségi tulajdonság 

(mikroszatellit hosszak, független változók) együttes figyelembe vételé-

vel értékeltem a csoportok (nyájak, függő változók) azonossá-

gát/különbözőségét és az átfedés mértékét. A csoportba sorolás Bayes 

féle klasszifikációval történt, a csoportok összehasonlítása a csoportra 
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vonatkozó centroidok alapján valósult meg. 

Adott megfigyelés centroidtól való eltérését a Mahalanobis féle távolság-

gal mértem (Dell Inc., 2015). 

 

 

4.4. A mitokondriális DNS-vizsgálatok anyaga és módszere 

 

Vizsgálatba vont egyedek, mintavétel 

A vérminták gyűjtésére 2015 őszén került sor (a mikroszatellit vizsgála-

tok érdekében vett mintákkal megegyezően ugyanazokból az egyedek-

ből), a vért a nyaki gyűjtőérből (vena jugularis) vettem alvadás gátlót 

(EDTA - etilén-diamintetraacetát) tartalmazó vércsövekbe. A vércsöve-

ket hűtóládába tettem, majd -20°C-on tároltam a feldolgozásig. 

 

DNS minták előkészítése, szekvenálása 

A DNS-t a SIGMA GenElute Blood Genomic DNA Kit segítségével izo-

láltam a gyártó előírása szerint. 

A mintánként előkészített, 25 μl PCR reakció keverék, 2,5 μl dNTP-t, 2,5 

μl puffert, 1,5 μl MgCl-t, 2 μl primert, 1 μl BSA-t, 0,4 μl Taq-

polymerase-t (Thermo Scientific) és desztillált vizet tartalmazott. A 

citokróm b kódoló szakaszhoz (1140 bp) tervezett primer Meadows és 

munkatársai (2005) nyomán a következő volt: CYTB-F 5’-

GTCATCATCATTCTCACATGGAATC-3’ és CYTB-R 5’-

CTCCTTCTCTGGTTTA CAAGACCAG-3’. 

A DNS szakasz felszaporításához programozható Thermal Cycler 2720 

PCR-készüléket (Applied Biosystem) használtam. A PCR terméket 

SIGMA GenElute PCR Clean-up Kit-tel tisztítottam a protokoll szerint. 

A terméket gél-elektroforézissel ellenőriztem (4. ábra). 
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4. ábra: A citokróm b gének gél-elektroforetikus futtatási eredményei 

 

A citokróm b kódoló szakasz szekvenálására a Magyar természettudo-

mányi Múzeum molekuláris taxonómiai laboratóriumában került sor. 

Összesen 67 egyed szekvenciáját, a szekvenciák 990 bázis hosszú szaka-

szát, – amelyek mindegyikét megtaláltam a mitokondriális genom 14130-

tól 15120-ig terjedő bázispár helyein – dolgoztam fel a későbbiekben. 

 

Statisztikai feldolgozás 

Elemzésemben a Tajima D-tesztet használtam. Ezt a tesztet használják a 

szekvencia-mutációk kimutatására. Ezt a tesztet Tajima (1989) fejlesztet-

te ki a populációgenetika értékelés új részeként. A fő hangsúly a véletlen 

(semleges) és nem véletlen (szelekciós előnyt élvező) mutációknak a 

szétválasztásán van. A véletlen mutációkkal ellentétben a nem véletlen-

szerű mutációk generálodnak a szelekcióval, és hatással lehetnek az 

egyén adottságaira. 

Az elemzésben a legérdekesebb a genetikai drift következtében fellépő 

genetikai egyensúlyi helyzet. Az állandó állomány méret és állandó mu-
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tációs sebesség folyományaként ennek a helyzetnek valamikor be kell 

állnia. 

Tajima D-tesztjében legalább három egyed kerül értékelésre, amely során 

homológ DNS-szekvenciáik hasonlítódnak össze egymással. A vizsgálat 

mutációs helyeket azonosít, amelyek a nem véletlen mutációk következ-

tében nincsenek egyensúlyi helyzetben (a megfigyelt gyakoriság túlha-

ladja a várt gyakoriságot), vagyis nagy D-értékek adódnak. 

 

Fu és Li (1993) által javasolt teszt azon az elven alapul, hogy a 

szingleton mutációk, amelyek a vizsgálati állomány egyetlen egyedében 

fordulnak elő, különös jelentőséggel bírnak a populációk történetében. 

Szerintük, adott állományban kétféle mutáció különböztethető meg: a 

belső mutációk a kérdéses populációban léptek fel, míg a külső mutációk 

bekerültek abba. Szelektív semlegesség feltételezése alapján a külső mu-

tációk várható száma, Θ egyenlő 4Neμ, ahol Ne a hatékony állománymé-

ret és μ adott gén nemzedékenkénti mutációs rátája. Érdekes módon ez a 

mutató független a minta számától. A külső mutációk száma valószínűleg 

eltér a semleges elvárástól, mert erre szelekciós erő hat, míg a belső mu-

tációk számát kevésbé befolyásolja a kiválasztás folyamata. 

Itt bemutattam a külső és belső mutációk számának statisztikai  

jellemzőit. 
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A Jukes és Cantor módszer olyan egyenlet, amelyet a szekvencián belüli 

bázis szubsztitúciók számának korrigálására használnak (Jukes és Cantor, 

1969). Két szekvenciát hasonlít össze a bennük fellépő nukleotid cserék 

figyelembe vételével: 

p43

3
ln

4

3

−
=μ , 

ahol μ adott helyen előforduló bázis különbözőségek korrigált száma, p 

egy bázis különbséggel bíró helyek száma (Jukes, 1990). 

 

A haplotípusok informatív mutációi alapján a köztük való genetikai kap-

csolat grafikus ábrázolására median-joining hálózatot (Bandelt és mtsai, 

1999) szerkesztettem a PopART szoftver (PopART) segítségével gén-

banki adatok (Hiendleder és mtsai, 2002; Lancioni és mtsai, 2013) mint 

kontroll szekvenciák figyelembevétele mellett. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSÜK 

 

 

 

5.1. Az állományszerkezeti vizsgálatok eredményei és megbeszélésük 

 

A cikta állomány törzskönyve (2000 és 2014 között) összesen 3648 

egyedből áll. Ebből 3176 egyed ismert szülőkkel, 472 pedig ismeretlen 

szülőkkel rendelkezett. Az előbbi csoport részét képezi mint tenyészállat 

50 tenyészkos és 657 tenyészanya, az utóbbi csoportot alkotják az alapító 

egyedek és a törzskönyvbe idővel felvett fajtaazonos, de szintén ismeret-

len hátterű egyedek (összesen 27 kos és 445 anya). Ennek megfelelően 

445 a törzskönyvben megállapítható családok (anyai vonalak) száma. Ez 

a szám azért érdekes, mert családon belüli szelekciót alkalmazva vala-

mennyi családban szükséges a továbbtenyésztésre nőivarú utódokat meg-

hagyni. 

Az egy tenyészkosra visszavezethető legnagyobb család 205 egyedet 

számlál, míg az egy tenyészanyára visszavezethető család 15-öt. 

 

A családok számának nemzedékenkénti alakulását a 6. táblázat mutatja 

meg. Az alapító nemzedéktől kezdve megfigyelhető a családok folyama-

tos csökkenése. A családok számának erőteljes fogyása mindenképpen 

génveszteséget sugall, amit csak részben kompenzálhat egyes családok 

genetikai információinak apai oldalon való továbbvitele. Miután közel 

másfél évtizedet takarnak az értékek, és jellemzően párhuzamosan élő 

nemzedékek élnek, véleményem szerint egyelőre csak az első két sor 

adatait szabad mértékadónak tekinteni. 
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6. táblázat: A cikta fajta családjainak alakulása nemzedékenként 

Nemzedékszám Anyák száma Családok száma 

0. nemzedék 445 445 

1. nemzedék 602 321 

2. nemzedék 470 211 

3. nemzedék 294 150 

4. nemzedék 178 86 

5. nemzedék 63 37 

6. nemzedék 8 7 

 

 

A pedigrételjesség vonatkozásában az 5. ábra tárja elénk a cikta állomány 

származásának ismertségét az születési évek szerint. Látható, hogy minél 

hosszabb a leszármazás, minél több az ősi sorok száma, annál kritikusabb 

a teljes származás ismerete, vagyis alacsonyabb fokú a pedigrételjesség. 

A cikta törzskönyv szabályos vezetéséből adódóan, azonban ez az idő 

előrehaladtával javul. A legfiatalabb egyedek már a 6. és 7. nemzedékhez 

tartoznak. 

 

 

5. ábra: A pedigrételjesség alakulása születési évenként 
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A teljes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettsége 1% volt. A 

beltenyésztettség nemzedékenként a 7. táblázat adatai szerint alakult. Az 

alapító-, és az azt követő nemzedék – miután a származás törzskönyvi 

szempontból ismeretlen volt – nem volt beltenyésztett. A harmadik nem-

zedéktől előfordult rokon egyedek párosítása, így a beltenyésztettség 1-

2% közöttire volt becsülhető. 

A teljes állomány legnagyobb beltenyésztési együtthatójú 10 egyed ro-

kontenyésztettsége egységesen 37,5%. Ezek az egyedek zömében nősté-

nyek, és a törzskönyv újranyitása után nem sokkal születtek. Ez nyilván-

valóan kedvezőtlen, de akkoriban szükségszerű volt. 

 

7. táblázat: A cikta nemzedékek beltenyésztési együtthatójának ala-
kulása (%) 

Nemzedékek Egyedszám Beltenyésztettségi együttható 

1 373 0 

2 742 0 

3 568 2,002641 

4 723 1,102178 

5 716 1,350794 

6 487 1,390471 

7 37 1,93727 

8 2 0 

Összesen, átlagosan 3176 1,000652 

 

 

A 8. táblázat a cikta állomány genetikai szerkezetéről nyújt áttekintést. 

Jól látható, hogy a törzskönyvi állomány genetikai variabilitása a tényle-

ges állományméretnél lényegesen kevesebb egyeddel adható meg: 476 

egyed felelős a teljes genetikai változatosságért, szemben a törzskönyvi 

nyilvántartásban tartott 3648 egyeddel. A referencia populációra lénye-

gesen kisebb létszámokat számítottunk, ami jelentős génveszteségre utal. 
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8. táblázat: Az állomány genetikai változatosságát befolyásoló egye-
dek száma 

A genetikai 
változatosság aránya 

Teljes állományban 
felelős állatok száma 

Referencia populációban 
felelős állatok száma 

50% 17 14 

60% 26 20 

70% 42 31 

80% 78 52 

90% 174 105 

100% 476 273 

 

 

A jelentősebb (3% fölötti parciális hozzájárulással bíró) ősök hatását a 

teljes állományra a 9. táblázat mutatja be. A kilenc, a cikta állomány va-

riabilitásához legnagyobb arányban hozzájáruló kos mindegyike alapító 

ős, de a legjelentősebb részesedése sem haladja meg a 10%-ot, ami  

 

9. táblázat: Az állomány genetikai variabilitásához legnagyobb 
arányban (%) hozzájáruló ősök 

Egyed azonosítója 
A teljes állomány 

variabilitás 
lefedettségének aránya 

A referencia állomány 
variabilitás 

lefedettségének aránya 

HU1323083201 7,7 9,9 

HU100032324 6,2 6,5 

HU9901001787 6,0 <3,0 

HU12160692 4,3 3,4 

HU9901004339 3,9 4,2 

HU9901004016 3,7 4,1 

HU9901001310 3,3 <3,0 

HU1011576101 <3,0 3,4 

HU100032288 <3,0 3,3 
 

 

kiegyenlítettnek tekinthető. Ugyanakkor, összességükben kb. 35%-os 

arányuk viszonylag alacsonynak tartható, hiszen más tenyészállatok is 

hozzájárulnak a diverzitáshoz. 
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A hatékony állományméret (effective population size) figyelembe veszi a 

szaporodó egyed ivararányát. A 10. táblázat létszámait felhasználva a 

citka állomány átlagos ivararánya 6,5% kos:93,5% anya. Ez azt jelenti, 

hogy 1 tenyészkos átlagosan 14 tenyészanyától hagy utódot, ami nagyon 

kedvező, szűk ivararánynak felel meg. A növekvő anyai létszámból adó-

dóan a hatékony állományméret is elfogadhatóan nagynak tekinthető 

évenként is, de főleg tendenciájában. 

 

10. táblázat: A cikta juh tenyészegyedei létszámának és hatékony ál-
lományméretének évenkénti alakulása 

Évek Kosok száma Anyák száma Hatékony állományméret 

2000 10 131 37,16 

2001 1 3 3,00 

2002 11 273 42,30 

2003 1 10 3,64 

2004 7 76 25,64 

2005 2 52 7,70 

2006 5 54 18,31 

2007 8 195 30,74 

2008 8 101 29,65 

2009 10 118 36,88 

2010 13 203 48,87 

2011 16 261 60,30 

2012 15 328 57,38 

2013 22 367 83,02 

2014 22 526 84,47 

Összesen 77 1102 287,88 

 

 

A generáció intervallum négy leszármazási úton számítható (apa-fiú, apa-

lány, anya-fiú és anya-lány összehasonlításban) az egyedek és szüleik 

születési dátumának segítségével. A leghosszabb generáció intervallumot 
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a kost előállító anyák (adott anya életkora, amikor kos utódjai megszület-

nek) mutatják (11. táblázat). Az egymást követő nemzedékek közötti 

legrövidebb távolságot a tenyészkosok és kos utódai (3,80 év) között 

lehetett számítani. Az apa-utód és anya-utód összevont utak között két-

mintás t-próbával statisztikailag igazolható eltérést tapasztaltam 

(P<0,05). Azonban, a fenti utakon belül, a bárányok ivara szerint már 

nem találtam igazolt különbséget (P>0,05). 

 

11. táblázat: A cikta fajta nemzedékköze a négyféle szülő–ivadék 
származási út alapján 

Szülő-ivadék 
kapcsolatok 

Ivadékok 
száma 

Nemzedékköz, 
év 

A nemzedékköz 
középértékének 

hibája 

Apa – fia 799 3,80a 0,056 

Apa – lánya 823 3,85a 0,056 

Anya –fia 754 4,26b 0,069 

Anya – lánya 800 4,09b 0,065 

Összesen, átlagosan 3176 3,99 0,031 
a, b, - az eltérő betűk statisztikailag igazolt eltérést jeleznek (P<0,05) 
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5.2. A surlókór vizsgálatának eredményei és megbeszélésük 

 

A 12. táblázat mutatja a haplotípusok eloszlását az aktuális évekből 

(2013-2015), ahol a leggyakoribb (74,93%) az ARQ haplotípus, azt kö-

veti az ARR (14,19%) és az AHQ (10,70%). Az ARH és VRQ 

haplotípusok előfordulása elhanyagolható. A jelenlegi analízisben, akár-

csak a korábbiban az ARR legrezisztensebb haplotípus a kívánatosnál 

jóval alacsonyabb előfordulási értékeket mutat. A Chi2-teszt nem ad 

szignifikáns különbséget (P=0,519) a haplotípusok jelenlegi és korábbi 

gyakoriságai között. Meg kell azonban említeni, hogy a korábbi vizsgá-

latban (Fésüs és mtsai, 2004 és 2008) hiányoztak az ARH és VRQ 

haplotípusok. 

 

A lehetséges 15-ből csak nyolc prion genotípus volt kimutatható (12. 

táblázat). A leggyakoribb genotípusok a kevésbé kedvező ARQ-hordozó 

genotípusok voltak, amelyek az ARQ haplotípus legmagasabb frekvenci-

ájából adódik. Ezeket követik a kedvezőbb ARR- és AHQ-hordozó geno-

típusok. A legérzékenyebb homozigóta VRQ/VRQ nem fordult elő. A 

genotípusok tekintetében az eltérő időben értékelt populációk között nem 

voltak szignifikáns különbségek (P=0,083), annak ellenére, hogy a leg-

kevésbé kedvező genotípus 10%-kal nőtt. A Chi2-teszt bizonyította, hogy 

a cikta juh jelenlegi populációja teljes Hardy-Weinberg genetikai egyen-

súlyban van (Chi2 = 0,269, df = 14, P=1,000, a várt frekvenciák itt nin-

csenek bemutatva). 

 

A kockázati csoportok a 12. táblázat alsó részében találhatók. A legfon-

tosabb megjegyezni, hogy az R4 hiányzik, és az R5-öt csak egy juh  
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12. táblázat: A Cikta juh prion haplo- és genotípusai, valamint a súr-

lókór kockázati csoportok eloszlása 

Csoportok 
2003-ban 

vizsgált juhok % 
2013-2015-ben 

vizsgált juhok % 

Haplotípusok: 
Chi2=3,235; df=4; P=0,519 

(n=138) (n=2290) 

ARR 20,29 (28) 14,19 (325) 

AHQ 9,42 (13) 10,70 (245) 

ARH 0,00 (-) 0,13 (3) 

ARQ 70,29 (97) 74,93 (1716) 

VRQ 0,00 (-) 0,04 (1) 
Genotípusok: 
Chi2=12,564; df=7; P=0,083 

(n=69) (n=1145) 

ARR/ARR 1,45 (1) 2,45 (28) 

ARR/AHQ 4,35 (3) 2,79 (32) 

ARR/ARH - - 

ARR/ARQ 33,33 (23) 20,70 (237) 

AHQ/AHQ 0,00 (-) 1,31 (15) 

AHQ/ARH - - 

AHQ/ARQ 14,49 (10) 15,98 (183) 

ARH/ARH - - 

ARH/ARQ 0,00 (-) 0,26 (3) 

ARQ/ARQ 46,38 (32) 56,42 (646) 

ARR/VRQ - - 

AHQ/VRQ - - 

ARH/VRQ - - 

ARQ/VRQ 0,00 (-) 0,09 (1) 

VRQ/VRQ - - 
Rizikó csoportok: 
Chi2= 8,846; df = 3; P=0,031 

(n=69)+ (n=1145) 

R1 1,45 (1) 2,45 (28) 

R2 37,68 (26) 23,49 (269) 

R3 60,87 (42) 73,97 (846) 

R4 0,00 (-) 0,00 (-) 

R5 0,00 (-) 0,09 (1) 
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képviseli. Az ARQ magas frekvenciája miatt az R3 csaknem 74%-kal 

van jelen, és tenyésztésre leginkább alkalmas egyedek rizikó csoportja 

(R1) csak körülbelül 2,5%-a a teljes állománynak. A két értékelés között 

statisztikailag bizonyított (P=0,031), hogy a cikta juh a kockázati besoro-

lás szempontjából változott; az R1 létszám növekedése mellett inkább az 

R3 létszám növekedése a figyelemreméltó. 

 

A 13. táblázatban összehasonlítottuk a megfigyelt gyakoriságokat a ko-

sok- és anyajuhok között. Bár az értékek kedvezőbbeknek tűnnek a ko-

soknál, a Chi2-teszt p-értékei azt mutatják, hogy nincsenek statisztikailag 

szignifikáns eltérések a haplotípus-, a genotípus- és a rizikócsoport gya-

koriságok tekintetében a nemek között. 

A Chi2-próba kimenetele fennálló genetikai egyensúlyról tájékoztat mind 

a kosok, mind az anyajuhok részpopulációjában (Chi2 = 1,5947, df = 9, 

P=0,996 és Chi2 = 0,1162, df = 14, P=1.000; a várt frekvenciák itt nin-

csenek bemutatva). 
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13. táblázat: A Cikta juhok prion haplo- és genotípusai, valamint a 
súrlókór kockázati csoportok ivar szerinti megoszlása 

Csoportok  Fiatal kosok 
2013-15 

% 

Anyajuhok 
2013-15 

% 
Haplotipusok 
Chi2=2,445; df=4; P=0,654 

(n=672) (n=1618) 

ARR 15,48 (104) 13,66 (221) 

AHQ 13,54 (91) 9,52 (154) 

ARH 0,15 (1) 0,12 (2) 

ARQ 70,83 (476) 76,64 (1240) 

VRQ 0,00 (-) 0,06 (1) 

Genotípusok 
Chi2=7,425; df=7; P=0,386 

(n=336) (n=809) 

ARR/ARR 3,87 (13) 1,85 (15) 

ARR/AHQ 3,27 (11) 2,60 (21) 

ARR/ARH - - 

ARR/ARQ 19,94 (67) 21,01 (170) 

AHQ/AHQ 2,38 (8) 0,87 (7) 

AHQ/ARH - - 

AHQ/ARQ 19,05 (64) 14,71 (119) 

ARH/ARH - - 

ARH/ARQ 0,30 (1) 0,25 (2) 

ARQ/ARQ 51,19 (172) 58,59 (474) 

ARR/VRQ - - 

AHQ/VRQ - - 

ARH/VRQ - - 

ARQ/VRQ 0,00 (-) 0,12 (1) 

VRQ/VRQ - - 

Rizikó csoportok: 
Chi2=2,325; df=3; P=0,508 

(n=336) (n=809) 

R1 3,87 (13) 1,85 (15) 

R2 23,21 (78) 23,61 (191) 

R3 73,81 (248) 74,41 (602) 

R4 - - 

R5 0,00 (-) 0,12 (1) 
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5.3. A mikroszatellit vizsgálatok eredményei és megbeszélésük 

 

Az allélok száma átlagosan 5,63 volt. Az allélok száma valamennyi 

mikroszatellit esetében (a CSSM47 kivételével) elérte, illetve meghaladta 

a négyet, ami megfelel a FAO (1998) genetikai sokféleséget vizsgáló 

tanulmányokra vonatkozó ajánlásának. A genetikai diverzitás mértékéről 

a 14. táblázat szolgál adatokkal. 

 

14. táblázat: Mikroszatellitek populációgenetikai paraméterei a vizs-
gált cikta állományban 

Mikrosatellit 
Na 

átlag ±sd 
Ne 

átlag ±sd 
I 

átlag ±sd 
Irel 
% 

Ho He 

BM0757 5,33±0,58 3,43±0,49 1,41±0,05 54,5 0,72 0,79 

BM8125 4,67±0,58 3,35±0,84 1,31±0,26 56,4 0,80 0,73 

OarCP49 5,67±0,58 4,12±0,18 1,53±0,05 59,2 0,88 0,78 

BM0827 6,00±1,00 4,59±0,74 1,63±0,13 58,1 0,92 0,81 

OarHH47 4,00±0,00 2,66±0,62 1,07±0,17 46,1 0,52 0,60 

CSSM47 3,33±1,53 2,54±0,55 0,98±0,28 42,2 0,77 0,65 

MAF214 6,00±0,00 3,60±0,26 1,46±0,09 52,0 0,84 0,74 

OarHH41 9,33±1,53 6,15±0,58 1,97±0,10 56,9 0,82 0,87 

OarVH72 6,33±1,53 3,44±0,31 1,42±0,05 47,3 0,81 0,71 

Főátlag ±sd 5,63±1,71 3,76±1,10 1,42±0,29 52,5± 0,78± 0,74±

Na = allélszám; Ne = hatékony allélszám; I = Shannon féle információs index; Irel = 
relative Shannon féle információs index; Ho = megfigyelt heterozigozitás; He = várt 
heterozigozitás 
 

 

Összehasonlítva az általam kapott hatékony allélszámokat az indiai 

kilikarsal juhfajta eredményeivel (Radha és mtsai, 2011) figyelemreméltó 

eltérések mutatkoztak mindkét irányban a következő mikroszatellitekben: 

BM8125 (3,35 vs. 1,53), OarHH41 (6,15 vs. 3,46), valamint OarHH47 

(2,66 vs. 4,52) és OarVH72 (3,44 vs. 5,17). 

A relatív Shannon féle információs index értékei (Irel) nagyobb tarto-
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mányban (kb. 40-től 60%-ig) fordultak elő. Az Irel a tényleges Shannon 

értéknek és az elméletileg legmagasabb Shannon értékének (azonos allél-

frekvencia feltételek mellett) az aránya. Ez az érték előnyös, ha a külön-

böző allélszámú mikroszatellit lokuszokat hasonlítjuk össze (Gáspárdy és 

mtsai, 2014). Tehát, a legnagyobb entrópia (59,2%) az OarCP49 

mikroszatellitre jellemző (annak ellenére, hogy csak a harmadik legna-

gyobb Shannon értéket vette fel). 

A megfigyelt és a várt heterozigozitás átlagai mindig 0,50 fölött voltak és 

széles tartományban (0,52-0,92 és 0,65-0,87 között) mutatkoztak. 

Naqvi és munkatársai (2017) öt pakisztáni juhfajtát vizsgáltak 

mikroszatellit segítségével, amelyek közül három közös volt az általam 

választottakkal (OarHH47, BM8125, MAF214). Megállapították, hogy a 

várt heterozigozitás átlagosan 70% -nál alacsonyabb, továbbá, hogy pozi-

tív FIS-értékeket mutatnak a fajták. A MAF214 esetében Crispim és 

munkatársai (2014) jóval alacsonyabb várt heterozigozitást (58%) és 

szintén pozitív FIS értéket közöltek a brazíliai pantaneiro juhról. 

 

A fixációs indexek eredményeit a 15. táblázatban mutatom be. A negatív 

FIS a heterozigóta fölénynek mutatója, amely kültenyésztett populációk-

ban előnyös jelenség. Az én feldolgozásomban a FIS átlagértéke -0,18, 

ami minden egyes cikta juh genetikai differenciálódásának magas szintjét 

tükrözi. A legmagasabb FIS értéket, pontosan 0,00-t az OarHH41 eseté-

ben, míg a legalacsonyabbat, -0,40-et a CSSM47 esetében találtam. 

A svéd Gotland szigeten élő ősi gute juhban Rochus és Johansson (2017) 

állapított meg heterozigóta fölényt (átlagos FIS = -0,11; itt a MAF214 

volt az egyetlen közös mikroszatellit). A barbarine juhban, Tunézia leg-

fontosabb őshonos húshasznosítású fajtájában Sassi-Zaidy és munkatár-
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sai (2016) pozitív FIS-t írtak le, ami a genetikai erózió kedvezőtlen jelé-

nek tekinthető (az OarCP49 és az MAF214 volt az enyémmel közös). 

 

15. táblázat: A mikroszatellitek alapján kapott fixációs indexek (FIS, 
FST és FIT) a vizsgált cikta állományban 

Mikroszatellit FIS FST FIT 
HWE 

Chi2 értékek 
PIC 

BM0757 -0,15 0,10 -0,04 18,7 0,74 

BM8125 -0,24 0,05 -0,18 25,4* 0,69 

OarCP49 -0,20 0,02 -0,17 21,3 0,73 

BM0827 -0,20 0,02 -0,17 21,7 0,78 

OarHH47 -0,02 0,06 0,04 9,5 0,53 

CSSM47 -0,40 0,08 -0,30 148,3* 0,57 

MAF214 -0,23 0,02 -0,20 93,1* 0,69 

OarHH41 0,00 0,02 0,02 59,1 0,85 

OarVH72 -0,23 0,02 -0,20 24,7 0,67 

Főátlag ±sd -0,18±0,12 0,04±0,03 -0,13±0,11 46,86±46,11 0,70±0,1

HWE = Hardy-Weinberg egyensúlyi helyzet; PIC = polimorfizmus információ tartalom 
* zéró értéktől való statisztikailag igazolt eltérés (P<0,05) 
 

 

Az FST-értékek 0,02 és 0,10 között változtak. Összességében 0,04 volt, 

ami azt mutatja, hogy a cikta fajta genetikai sokféleségének mintegy 4%-

a magyarázható az állományok közötti genetikai változatossággal. 

A Hardy-Weinberg egyensúlytól szignifikáns eltérést (P<0,05) három 

mikroszatellit esetében (BM8125, CSSM47 és MAF214) tapasztaltam. 

A mikroszatelliták polimorfizmus információ tartalma (PIC) mindig ki-

sebb értéket vett fel, mint a megfelelő várt heterozigozitás értéke. Ami a 

PIC értékeket illeti, Agaviezor és munkatársai (2012) átlagban nagyobb 

számokat kaptak a nigériai őshonos juhfajták egyesített feldolgozásában, 

mint én az OarHH47 (0,83 vs. 0,53) és az OarVH72 (0,85 vs. 0,67) ese-

tében. 
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A 16. táblázatban adok áttekintést a mikroszatellitek hosszáról az egyes 

nyájak szerint. Három esetben (OarCP49, CSSM47 és OarHH41) talál-

tam csak különbségeket, ami azt jelenti, hogy a nyájak nagyfokú identi-

tást mutatnak, a cikta fajta családjai genetikailag közel vannak egymás-

hoz. 

 

16. táblázat: A bázispárok számában megadott mikroszatellit méretek 
cikta nyájanként (n= mintaszám) 

Mikroszatellit 
Nagydorog 

n=80 
átlag  ±sd 

Pénzesgyőr 
n=44 

átlag  ±sd 

Szécsénke 
n=20 

átlag  ±sd 

Teljes 
n=144 

átlag  ±sd 

P-
érték 

BM0757 182,4 ± 4,6 183,2 ± 10,0 183,8 ± 5,3 182,8 ± 6,5 0,645 

BM8125 114,4 ± 2,3 114,8 ± 2,8 114,2 ± 2,1 114,5 ± 2,4 0,596 

OarCP49 91,0b ± 8,4 88,5ab ± 7,9 86,3a ± 6,3 89,5 ± 8,1 0,020 

BM0827 220,6 ± 3,5 220,0 ± 2,9 219,9 ± 2,7 220,3 ± 3,2 0,513 

OarHH47 133,8 ± 3,0 134,1 ± 3,4 134,7 ± 2,5 134,0 ± 3,0 0,283 

CSSM47 129,5a ± 1,3 130,0b ± 1,5 131,0b ± 1,0 129,9 ± 1,4 0,005 

MAF214 206,6 ± 21,3 202,4 ± 19,0 202,4 ± 22,0 204,8 ± 20,8 0,334 

OarHH41 129,8b ± 8,0 125,9a ± 6,1 131,8b ± 7,5 129,2 ± 7,7 0,015 

OarVH72 131,1 ± 5,7 132,8 ± 6,4 129,3 ± 5,2 131,2 ± 5,9 0,073 
a,b eltérő betűk statisztikailag igazolt különbséget jeleznek (P<0,05) 

 

 

Három albán juhfajta (bardhoka, ruda és shkodrane) négy közös 

mikroszatellitje (BM8125, OarHH47, MAF214 és OarVH72) is az enyé-

imhez hasonló alléltartományt (mikroszatellit méretet), továbbá a ciktától 

eltérő heterozigóta hiányt is mutattak (Hoda és Marsan, 2012). 

Yilmaz és munkatársai (2014) szintén vizsgálták az OarCP49-et és átla-

gosan nagyobb allélméretet (82-141) találtak kilenc helyi törökországi 

juhfajtában, mint mi (kb. 90). Az OarCP49 általam kapott negatív FIS-

értékei azonban azt mutatták, hogy a heterozigóta többlet (kültenyésztés) 

az én eredményeimhez hasonló. 
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Az én eredményeimtől lényegesen különbözőek (mintegy 100 bázis pá-

ros hosszabbodás és kb. 80 bp-os rövidülés) jellemzik a BM8125 és az 

MAF214 mikroszatelliteket a Kdidi és munkatársainak (2015) feldolgo-

zásában szereplő négy tunéziai juhfajtában. 

Sharma és munkatársainak (2016) India veszélyeztetett tibeti juhának 

vizsgálatában, amelyik az általam értékelt valamennyi mikroszatellitát 

tartalmazta, a mérettartomány eredmények minden esetben váratlan 

egyezést mutattak az enyémmel. 

 

A diszkriminancia függvények vizsgálatának közös Wilk-féle lambda 

értéke 0,606 volt (F = 18,2 és P<0,001); ez a magasabb érték a függvé-

nyek igazoltan jó diszkrimináló képességét mutatja. E mellett, azonban, 

nem mindegyik független változó esetében kaptam szignifikáns hatást 

(P>0,05), tehát nem mindegyik mikroszatellit játszik a nyájak (és a nyá-

jak családjainak) elkülönítésében szerepet (17. táblázat). Mindemellett, 

akadt három olyan mikroszatellit (OarCP49, CSSM47 és OarHH41), 

amelyekben jelentős a nyájak közötti eltérés (P-érték és viszonylagos 

hatás). 

Klasszifikációs eredményként a teljes besorolási pontosságra 64,2%-ot 

kaptam; a besorolás nyájankénti pontossága a következőkben alakult: 

Nagydorog 85,2%, Pénzesgyőr 21,4% és Szécsénke 60,0%. Az alacsony 

pontossági értékek azt jelzik, hogy a nyájak (és a családokat mintázó 

egyedek) hasonlóak, a fajtát a három nyáj szinte hasonlóképpen repre-

zentálja. 
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17. táblázat: A diszkriminancia analízis összegzése 

Mikroszatellit 
Wilk-féle 
lambda 

F-érték P-érték R2 
Viszonylagos 

hatás, % 

BM0757 0,607 0,048 0,953 0,220 0,18 

BM8125 0,607 0,036 0,965 0,303 0,14 

OarCP49 0,665 4,752 0,011 0,232 18,23 

BM0827 0,612 0,497 0,610 0,382 1,91 

OarHH47 0,607 0,038 0,963 0,192 0,15 

CSSM47 0,778 13,904 <0,001 0,351 53,33 

MAF214 0,614 0,604 0,549 0,261 2,32 

OarHH41 0,652 3,703 0,028 0,263 14,21 

OarVH72 0,637 2,488 0,088 0,338 9,54 

 

 

A csoport centroidoktól való négyzetes Mahalanobis féle eltérésre az 

alábbi értékeket kaptam nyájanként: Nagydorog 9,6 (P=0,56), Pénzes-

győr 9,7 (P=0,257) és Szécsénke 11,1 (P=0,184). Ezen alacsony és nem 

szignifikáns értékek azt erősítik meg, hogy az összehasonlított nyájaknak 

nincs páronkénti centroidtól való eltérése. 

Ezt az állapotot jól szemlélteti az 6. ábra, ahol a legnépesebb nagydorogi 

nyáj egyedei között helyeződnek el a kisebb létszámú pénzesgyőri és 

szécsénkei állományok egyedei, noha az első háttérváltozó Szécsénkét 

erősen diszkriminálja (valamennyi háttérváltozó P-értéke <0,001). A 

függőlegesen szemléltetett második háttérváltozó nem mutatja az eloszlá-

sok központi vonaltól (0) való tendenciózus eltérését (az első háttérválto-

zó eltávolítását követően a statisztikai teszt a maradék háttérváltozókra 

0,102-es P-értéket adott). 
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6. ábra: A három cikta nyáj (és családjaik) elhelyezkedése a kanoni-
kus analízis két legfontosabb háttérváltozója szerint 
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5.4. A mitokondriális DNS-vizsgálatok eredményei és megbeszélésük 

 

A 18. táblázat megmutatja a tenyészetenként kiértékelt egyedek, valamit 

mutációk számát. 

 

18. táblázat: A tenyészetenkénti létszámok és mutációk 

Megnevezés Szécsénke Pénzesgyőr Nagydorog 

Családok száma 5 11 20 

Egyedek száma 10 16 41 

Kiértékelt szekvenciák száma 10 16 41 

Sokalakú bázishelyek száma 12 12 15 

Mutációk száma 12 12 15 

 

 

A teljes vizsgálati állományban a Cyt-b mitokondriális genom 990 bázis 

hosszú szakaszán az egyalakú (monomorphic) bázishelyek száma 920 

volt, míg a többalakú (polimorphic, mutáns) bázishelyeké 16. Az utóbbi 

vonatkozásában 1 egyedüli (singleton) és 15 több egyedben is előforduló 

(parsimony) informatív mutációt találtam az alábbi bázishelyeken: 687, 

valamint 135, 237, 249, 339, 423, 426, 456, 506, 525, 613, 705, 726, 743, 

765, 843. A haplotípusok összlétszáma 10, míg az átlagos nucleotid di-

verzitás (π) 2,93*10-3 volt. 

 

Egy másik magyarországi őshonos juh fajtában, a cigájában Pásztor 

(2016) 22 variábilis bázishelyet talált a citokróm b régióban, amelyből 11 

singleton és szintén 11 több egyedben is közös mutáció volt felismerhető. 

Ebből az szűrhető le, hogy a cigája változatosabb genetikai összetételű-

nek tűnik, mint a cikta. 
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A szécsénkei tenyészet 11 polimorf helyen osztozik a pénzesgyőri tenyé-

szettel, míg 12 helyen a nagydorogi nyájjal; így, a cikta állományok (és 

családok) közötti genetikai azonosság jelentősnek tekinthető. 

 

A különböző állományok értékelésében különösen hasznos az átlagos 

nukleotid eltérések száma (k) és a nukleotid diverzitás (π) kimutatása. A 

nukleotid diverzitás (π) egy állomány két véletlenszerűen kiválasztott 

kromoszómájának adott bázishelyén található különböző nukleotidjainak 

a száma. Ez egyúttal meghatározza az állomány egyedeinek genomikus 

változatosságát. 

Mindkettő mutató az állományon belüli sokalakúság mértékéről tájékoz-

tat (19. táblázat). 

 

19. táblázat: A k és π értékei tenyészetenként 

Megnevezés Szécsénke Pénzesgyőr Nagydorog 

átlagos nukleotid eltérések száma, k 4,067 2,258 2,961 

nukleotid diverzitás, π 4,34*10-3 2,41*10-3 2,99*10-3 

 

 

Látható, hogy a szécsénkei nyájra jellemző a legnagyobb változatosság, 

itt legmagasabb átlagos nukleotid eltérések száma (4,067), valamint a 

nukleotid diverzitás (4,34*10-3). Ezt az állományt a nagydorogi követi, 

majd a pénzesgyőri a legkisebb diverzitással. 

Azonban, ezek a nukleotid diverzitás értékek nagyjából megegyeznek az 

emberben megállapított értékekkel (3-11*10-3) és körülbelül egy tizede 

az ecetmuslinca (Drosophila melanogaster) populációk diverzitásának 

(Li és Sadler, 1991). 
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A 20. táblázat adja közre az átlagos nukleotid eltérések számának (k) és a 

nukleotid diverzitásnak (π) értékeit tenyészetenkénti összevetésben. 

 

20. táblázat: A k és π értékei tenyészetek páronkénti összehasonlítá-
sában 

Megnevezés 
Szécsénke és 
Pénzesgyőr 

között 

Szécsénke és 
Nagydorog 

között 

Pénzesgyőr és 
Nagydorog 

között 

átlagos nukleotid eltérések száma, k 2,898 3,148 2,754 

nukleotid diverzitás, π 3,10*10-3 3,18*10-3 2,94*10-3 

 

 

Szécsénke és Pénzesgyőr összevetésében az átlagos nukleotid eltérések 

száma 2,898-nak adódott. Itt, a bázis szubsztitúciók korrigált száma 

Jukes és Cantor szerint számítva (Dxy(JC)) 3,27*10-3 volt 1,36*10-3 szó-

rás mellett. 

Az átlagos nukleotid eltérések száma Szécsénke és Nagydorog viszonyla-

tában 3,148, míg Jukes és Cantor szerint számított bázis szubsztitúciók 

korrigált száma (Dxy(JC)) 3,47*10-3 volt 1,12*10-3 szórással. 

A harmadik összehasonlításban (Pénzesgyőr és Nagydorog) az átlagos 

nukleotid eltérések száma 2,754 volt, a Jukes és Cantor féle (Dxy(JC)) 

érték 2,77*10-3, 0,68*10-3 szórással. 

A teljes vizsgálati állományban elvégzett Tajima-teszt szerint a páron-

kénti nukleotid eltérések átlagos száma (k) 2,926, a nukleotid diverzitás 

(π) 3,13*10-3 volt. 

 

A Tajima D-teszt értéke -0,3751 lett, statisztikailag nem szignifikánsan 

(P>0,10). Szignifikáns negatív érték mentesítő (nemkívánatos géntől 

megválni szándékozó) szelekciónak, vagy alkalmasint demográfiai ex-
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panziónak lenne a jelzője, míg szignifikáns pozitív érték az adott fajta 

genetikai beszűkülésének (palacknyak hatás), vagy al-populációkra való 

széthasadásának indikátora. 

 

A Fu és Li féle D* teszt 1,1378 (P>0.10) értéket, a Fu és Li féle F* teszt 

0,7179 (P>0.10) értéket eredményezett a teljes vizsgálati állományban; 

egyik sem volt szignifikáns. 

 

A Fu és Li teszt értéke a haplotípus diverzitásra (Hd) 0,853, 0,61*10-3 

varianciával. A Fu féle Fs statisztika értéke 0,123 lett. 

A cigája fajtában Pásztor (2016) 0,911-nek találta a haplotípus diverzitást 

(Hd) 0,077 szórással; π = 2,26*10-3. Tehát ezen mutatókra alapozva is a 

cikta szűkebb genetikai változatosságot mutat, mint a cigája. A magyar 

racka Romániában élő változatában Dudu és munkatársai (2016) na-

gyobb értékeket állapítottak meg: Hd = 0,958 (szórás 0,009), π = 

7,00*10-3 a citokróm b és a kontroll régió együttes figyelembe vételével. 

A magasabb értékhez a mutábilisabb kontroll régió is hozzájárulhat, 

nemcsak a romániai racka változatosabb citokróm b szekvenciája. 

 

A cikta állománynak sem a Tajima D-teszt értéke (-0,3751), sem pedig a 

Fu féle Fs statisztika értéke (0,123) nem volt statisztikailag igazolt. Ez 

arról tájékoztat, hogy a fajta genetikai egyensúlyi helyzetben van, ettől 

való eltérés nem veszélyezteti a fajtát. 

 

A cikta juh citokróm b haplotípusainak az informatív mutációkat figye-

lembe vevő median-joining hálózatát vehetjük szemügyre a 6. ábrán. A 

körök mérete egyenes arányban áll az adott haplotípust képviselő egye-
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dek számával. A cikta fajta esetében a körök megjelölésében a kezdőbetű 

az adott haplotípust leginkább reprezentáló üzem nevének kezdőbetűje (S 

– Szécsénke, P – Pénzesgyőr, és N – Nagydorog). Jól látható, hogy a 

cikta haplotípusai közel helyeződnek egymáshoz. A dél-olaszországi 

fajták (I_GP – Gentile di Puglia, I_CO – Comisana, és I_AP – 

Appeninica) ezektől különálló, de önmagukban egységes csoportot al-

kotnak az I_MI (Merinizzata Italiana, közép Olaszország merinó vérhá-

nyadú fajtája; Lancioni és mtsai, 2013). 

Az ázsiai arkal és argali mindezektől lényegesen messzebb helyeződik 

(Hiendleder és mtsai, 2002) mutatván, hogy a cikta fajta genetikai kap-

csolata nagyon távoli az arkallal és uriallal. 

 

6. ábra: A cikta juh citokróm b haplotípusainak hálózati diagrammja 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

 

6.1. Az állományszerkezeti vizsgálatok következtetései és javaslatai 

 

A cikta állomány törzskönyve közel másfél évtized alatt csaknem négy-

ezer állat felvételét rögzítette. A törzskönyv – a szükségszerű engedmé-

nyek következtében – ma még jelentős hányadban tartalmaz ismeretlen 

származású alapító ősöket. 

A törzskönyvet alapító tenyészanyák, így a családok (anyai vonalak) 

száma ennek megfelelőn jelentős, és remélhetőleg a későbbiekben sem 

csökken. Nagyon fontos ezeket az adatokat a tenyésztők számára is eljut-

tatni a családon belüli szelekció elősegítése érdekében. 

A pedigrételjesség vonatkozásában a várható eredményt kaptam; minél 

hosszabb a leszármazás, annál alacsonyabb fokú a pedigrételjesség. Mára 

ott tartunk, hogy a legfiatalabb egyedek már a 6. és 7. nemzedékhez tar-

toznak. 

A teljes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettsége nagyon ala-

csonynak (1%), egyúttal kedvezőnek tekinthető, és a beltenyésztettség 

sem változik nemzedékenként, mert a legalább két ősi sorral bíró egye-

dekből álló részpopuláció beltenyésztettsége is csak 1 és 2% közé volt 

becsülhető. Ez az érték hasonló a veszélyeztetett asztúriai (Spanyolor-

szág) xalda juh fajtára számított 1,46%-hoz (Goyache és mtsai, 2003). 

Törekedni szükséges a túl közeli rokonok párosításának elkerülésére, 

hiszen előfordultak 37,5%-os mértekben rokontenyésztett egyedek is. 

Ezeket a diverzitás fenntartása érdekében nem szabad tenyészállatként 

meghagyni, illetve rokonaival párosítani. 
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Kiderült, hogy a törzskönyvi állomány genetikai variabilitása a tényleges 

állományméretnél (3648) lényegesen kevesebb egyeddel adható meg 

(476 egyed felelős a teljes genetikai változatosságért). A számok közötti 

kb. 1:8 arányú eltérés jelentős génveszteségre utal, amire részben magya-

rázat lehet a nem legkörültekintően folytatott fenntartó szelekció, a néha 

tágabb ivararány, a kiindulási kosvonalak és anyacsaládok elvesztése a 

továbbtenyésztés számára. 

Az állomány genetikai változatosságához hozzájáruló ún. jelentősebbnek 

tartható ősök száma soknak, ellenben hozzájárulási arányuk kevésnek 

tartható. Vagyis, a kilenc apaállat egyenkénti 3-10%-os részesedése 

egymáshoz képest kiegyenlítettnek, összességükben kedvezően ala-

csonynak tekinthető. 

Az 1 tenyészkosra átlagosan jutó 14 tenyészanya létszáma nagyon ked-

vező, ami szűk ivararánynak felel meg. Törekedni szükséges a jövőben is 

nagyszámú tenyészkos jelölt kiválasztására és csak a fenti létszámú 

anyákhoz beosztani. Ez vagy kevés (akárcsak egy) tenyészidényben való 

használatra, vagy több éven át tartó, de nagyon körültekintő célpárosítás-

ra kell, hogy korlátozódjon a tenyészállat-előállítás vonatkozásában. 

A nemzedékköz a cikta állományban átlagosan 4 év. Az apaállat-utód 

rövidebb, az anyaállat-utód hosszabb, statisztikailag igazolt intervalluma 

a hagyományos hágatást és a külterjes tartást tükröző helyzet. A különb-

ség azonban nem olyan nagy (kb. fél év), hogy a két szülői oldal hozzájá-

rulása a következő nemzedék képességeihez túlzottan aránytalanná vál-

hatna, feltéve a szülők hasonló, az átlagtól nem eltérő átlagos genetikai 

képességeit. 
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6.2. A surlókór vizsgálatának következtetései és javaslatai 

 

Nagyszámú minta jelenlegi feldolgozása megerősítette a korábbi ered-

ményt, miszerint a cikta juhállomány genetikai ellenálló képessége a súr-

lókór fertőzéssel szemben alacsonynak tekinthető. Meg kell jegyeznem, 

hogy a cikta juh ARR haplotípusának aránya sem javult. Ennek lehetsé-

ges magyarázata az, hogy a kiválasztás a tenyészkosok esetében volt 

mérvadó, illetve, hogy a 10 esztendő viszonylag kevés idő lehet átütőbb 

változás eléréséhez. 

Mivel Magyarországon súrlókórt az elmúlt 10 évben nem diagnosztizál-

tak a kérődző fajok egyikében sem, így a súrlókór kockázatának becslése 

különösen a külterjesen tartott legelő állatokra nézve meglehetősen bi-

zonytalan. 

Mindemellett, a fogékony állatokat (VRQ alléllal) ki kell zárni a tenyész-

tésből, és lehetőség szerint R1-es és R2-es kosokat felhasználni apaállat-

ként. A még mindig gyakori ARQ haplotípust és a 3. kockázati csoportot 

fajta specifikusnak kell tekintenünk. Tenyésztésük megengedett, és gene-

tikai anyaguk összességét tekintve a fajta sokszínűségének megőrzésére 

szolgálnak. 

Baylis és munkatársai (2004) erősen feltételezik, hogy a homozigóta 

ARQ/ARQ genotípusú egyedek súrlókór kockázata nagyobb, mint másik 

két, VRQ-hordozó genotípus (ARR/VRQ és AHQ/VRQ) esetében (noha 

egyikben sem tudták vélelmüket statisztikailag igazolni). Ugyanakkor, 

megnyugtató az a tény, hogy az ARQ/ARQ genotípusban sokkal kisebb a 

súrlókór kockázata, mint az ARQ/VRQ vagy VRQ/VRQ genotípusban. 

Utóbbi vezethetett szigorúbb kiválasztási szempontokhoz a cseh surlókór 

mentesítési programban, amelyben már csak az ARQ-hordozó genotípu-
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sú kosok használatát engedélyezik (a homozigóta ARQ/ARQ kosokat 

nem; Stepanek and Horin, 2017). 

A jövőben is cél, hogy elkerüljük a súrlókór megjelenését a VRQ 

haplotípust nem hordozó kosok használatának növelése, illetőleg a VRQ-

hordozó egyedeket kiszűrése. A VRQ-tól mentes cikta juh populáció 

nagymértékben ellenállna a súrlókórnak, amely időnként megfertőzheti. 

Az AHQ, ARH és ARQ allélok hosszú ideig maradhatnak a tenyésztés-

ben. 

A mentesítési programnak köszönhetően a súrlókór rezisztens juhok ará-

nya világszerte megnőtt (főként intenzív fajtákban, Drögemüller és mtsai, 

2001), amit az ARR haplotípus gyakoriságának általános növekedése is 

bizonyít. Ugyanakkor, még rosszabb és nem kielégítő eredményeket is 

tapasztalhatunk mint a ciktáé. Például Cameron és munkatársai (2014) 

felfedték, hogy a kanadai arcott fajtában magasabb volt a fogékony juhok 

aránya és a VRQ allélék gyakorisága (15% VRQ egy 183 egyedből álló 

populációban), és a hátrányos R4 és R5 csoport részesedése (mindkettő 

10%-nál gyakoribb). 

Tanulmányomban a növendék kosok csoportja ugyanazokat az értékeket 

mutatta, mint az anyai állomány, ami természetszerű, és nem utal az apai 

oldal módosító hatására. A rezisztens egyedek és különösen az ellenálló 

kosok fokozatos szelekciója maga után vonná a súrlókór esetleges elő-

fordulási gyakoriságának a csökkenését. 

Másfelől, a szelekció során a termelés és a genetikai sokféleség fenntar-

tását is figyelembe kell venni. Nagy és munkatársai (2009) megállapítot-

ták, hogy az ARR haplotípust hordozó húshasznú juhok gyengébb gyara-

podásúak voltak az ARR haplotípust nem hordozó társaiknál. Álvarez és 

munkatársai (2007 és 2009) arra a következtetésre jutottak, hogy a fajta-
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megőrzési program megkezdése előtt az ARR-hordozó egyedeket előny-

be kell részesíteni, viszont nem szabad minden surlókór genotípusában 

kedvezőtlen (R4 és R5) egyedtől sem azonnal megválni a veszélyeztetett 

fajták genetikai diverzitásának csökkenésének elkerülése céljából. 

Ezek érvek az integrált mentesítési programok folytatásához, mint példá-

ul a Magyarországon alkalmazott Nemzeti Súrlókór Terv, amely több 

tulajdonság együttes figyelembe vételével dönthet a veszélyeztetett fajták 

továbbtenyésztésében. 

További célkitűzés lehet a prion genotípusok összehasonlítása más ősho-

nos magyar fajtákkal és más Zaupelschaf rokonokkal, amelyekben az 

ARQ haplotípus hasonlóan magas (Brem és mtsai, 1982; Feldmann és 

mtsai, 2005; Fésüs és mtsai, 2004). 

 

 

6.3. A mikroszatellit vizsgálatok következtetései és javaslatai 

 

A mikroszatellit lókuszok vizsgálatán alapuló eredményeimmel megerő-

sítést kapott az a tény, hogy a 21. század eleji hazai cikta állomány volta-

képpen genetikailag egymáshoz közeli egyedekből, családokból, illetőleg 

nyájakból tevődnek össze. A hasonlóságot az 1970-es évekre kicsiny 

nyájjá zsugorodó országos állomány, és az ennek következtében kialakult 

palacknyak hatás magyarázza. Miután a juhtartó üzemek a vizsgálatban 

szereplő anyai vonalaknál többet tartanak fent, osztozva a családok egye-

dein, ezért a nyájak közötti különbség valójában még kisebb. A kialakult 

helyzet ellenére nagy allél változatosságot, heterozigóta fölényt, geneti-

kai elkülönülést és genetikai egyensúlyi helyzetet találtam a legtöbb 

mikroszatellit esetében. A heterozigozitás foka kedvezően nagynak te-
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kinthető (kb. 75-80 %), ami valószínűleg a szokásosnál nagyobb arány-

ban és szerencsésen használt kosoknak tulajdonítható. Az apaállatok 

szervezett üzemek közötti használatához járul hozzá a 2011-től újraindí-

tott központi kos nevelési program. 

A nagyobb allélváltozatosság önmagában még nem záloga a nagyobb 

mértékű heterozigozitásnak, ahhoz a nem rokon (eltérő genotípusú) 

egyedek párosítása is nélkülözhetetlen! 

A fajta létszámának növelése érdekében az utóbbi években fajtajellegeket 

hordozó, de ismeretlen származási hátterű egyedek is bekerültek a fajta 

tenyésztésében. Ezek hatása is jelentkezhetett ebben a feldolgozásban. 

Az ismeretlen egyedek minden valószínűség szerint növelik a genetikai 

sokszínűséget. 

Ugyanakkor, felvetődhet a gondolat, hogy az állomány frissítése céljából 

más, rokon fajta egyedeit is bevegyék a cikta fenntartásába; talán legin-

kább a Waldschaf fehér színváltozatára gondolhatunk. 

A fajtán belüli sokszínűség megőrzését szolgáló érdekes felvetés a nőiva-

rú egyedek rendszeres cserélése a nyájak között. Ez megoldható, ugya-

nakkor az állatok mozgatása még több és körültekintőbb állategészség-

ügyi intézkedést is magával von. 

Minden állandóságot fenntartó szándék ellenére a nyájak folyamatosan 

alakulnak genetikai összetettségüket illetően is. Az őshonos állatfajták 

fenntartásában központi helyet foglal el a genetikai változatlansághoz 

való ragaszkodás, de az elfogadható genetikai megváltozás kételye is. 
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6.4. A mitokondriális DNS-vizsgálatok következtetései és javaslatai 

 

Ebben a feldolgozásban a cikta juhot a mitokondriális DNS citokróm b 

régiója alapján értékeltem 67 egyed képviseletével. 

A nukleotid- és haplotípus diverzitás vonatkozásában a fajta bizonyos 

fokú beszűkülést mutat, ami a palacknyak hatás következménye lehet. A 

törzskönyvbe később bekerült ismeretlen származási hátterű egyedek 

hatása ebben a feldolgozásban nem jelentkezhetett. A páronkénti 

nukleotid eltérések átlagos száma ugyanakkor viszonylag magas, ami az 

üzemekben talált családok egymástól eltérő genetikai jellegére utal. 

A cikta állománynak sem a Tajima D-teszt, sem pedig a Fu féle Fs sta-

tisztika értéke nem volt statisztikailag igazolt, vagyis a fajta – a fajtatör-

ténetből ismert egykor erősen lecsökkent létszáma sem okozott genetikai 

sodródást, a fajta genetikai egyensúlyi helyzetben van. 

Az üzemekben talált családok genetikai elkülönülése és a genetikai 

egyensúlyi állapot alapot ad arra, hogy a fajta jelenlegi változatosságát 

megőrizhessük. Ehhez nélkülözhetetlen az ősi családok ismerete és kö-

vetkezetes fenntartása. 

Reményeim szerint a ritka, őshonos fajták genetikai változatosságának 

megőrzésében fontos szerephez jut az mtDNS variabilitásának figyelem-

bevétele. Az anyai oldal fokozottabb előtérbe állítását az is indokolja, 

hogy a nőivar nagyobb arányban van jelen, mint a hímivar, illetve hosz-

szabb ideig marad tenyésztésben, ezáltal nagyobb mértékben lehet a ge-

netikai sokszínűség megvalósításának és fenntartásának letéteményese. A 

mtDNS változatosságának a felmérésével támpontot szeretnénk adni a 

hatékonyabb, családon belüli szelekcióval megvalósítandó fajtafenntartó 

tenyésztéshez is.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

 

E munka egyik célja többek között a Zaupelschaf juhfajta történetének 

kiterjedt magyar feldolgozása és kipusztulása okainak feltárása volt. To-

vábbi célja a Zaupelschaf ma élő leszármazottainak – közük a cikta juh-

nak – a bemutatása volt. A régi fajták adottságai, mint például a durva 

gyapjú, megnehezítették a fennmaradásáért folyó küzdelmét, hiszen a 

magasabb hozamú, újabb fajták felé fordult a juhtenyésztők érdeklődése. 

E munka másik célja a cikta juh korszerű, jelen állapotában való jellem-

zése a fajtafenntartást a családon belüli szelekció módszerével való tá-

mogatása érdekében. Ezért folytattam vizsgálatokat a törzskönyvi adato-

kon nyugvó állományszerkezet, és a molekuláris genetikai információkon 

nyugvó állomány genetikai jellemzők megállapítására. 

Az állományszerkezeti feldolgozáshoz a MJKSZ rendelkezésemre bo-

csájtotta a teljes országos törzskönyvet. Ez alapján számoltam a ma hasz-

nálatos populáció genetikai paramétereket számítógépes szoftverek al-

kalmazásával. A molekuláris genetikai feldolgozáshoz részben szintén a 

MJKSZ szolgáltatott alapadatokat (surlókór egyedi genotípusok), részben 

pedig magam gyűjtöttem biológiai mintákat a mintagyűjtésre tudomá-

nyosan kiválasztott egyedekből, és dolgoztam fel azokat, hogy az ősi 

cikta családokat (és nyájakat) a genetikai diverzitásuk alapján értékeljem, 

hasonlóan, a jelenleg használatos szoftverek segítségével. 

 

Az állományszerkezeti vizsgálatokban megállapítottam, hogy a cikta ál-

lomány törzskönyve összesen 3648 egyedből áll. 3176 egyed ismert szü-
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lőkkel, 472 pedig ismeretlen szülőkkel rendelkezik. A családok (anyai 

vonalak) száma 445, és az alapító nemzedéktől kezdve megfigyelhető a 

családok folyamatos csökkenése. 

A pedigrételjesség vonatkozásában látható, hogy minél hosszabb a le-

származás, minél több az ősi sorok száma, annál kritikusabb a teljes 

származás ismerete, vagyis alacsonyabb fokú a pedigrételjesség. 

A teljes törzskönyvi állomány átlagos beltenyésztettsége 1%. 

A törzskönyvi állomány genetikai variabilitása a tényleges állománymé-

retnél lényegesen kevesebb egyeddel adható meg: 476 egyed felelős a 

teljes genetikai változatosságért. A referencia populációra kisebb létszá-

mokat számítottam, ami génveszteségre utal. 

A kilenc, cikta állomány variabilitásához jelentősebben (3% fölötti parci-

ális hozzájárulással bíró) kos mindegyike alapító ős, de ezek részesedése 

sem haladja meg a 10%-ot. 

A generáció intervallum átlagosan 4 év volt, a legrövidebb távolságot a 

tenyészkosok és kos utódai (3,80 év) között lehetett számítani. Az apa-

utód és anya-utód összevont utak között kétmintás t-próbával statisztikai-

lag igazolható az eltérés (P<0,05). 

 

A surlókór elleni rezisztencia felmérése kapcsán kiderítettem, hogy a 

leggyakoribb az ARQ haplotípus (74,93%), azt követi az ARR (14,19%) 

és az AHQ (10,70%). A Chi2-teszt nem mutatott szignifikáns különbséget 

(P=0,519) a haplotípusok jelenlegi és korábbi gyakoriságai között. 

A leggyakoribb genotípusok a kevésbé kedvező ARQ-hordozó genotí-

pusok. Ezeket követik a kedvezőbb ARR- és AHQ-hordozó genotípusok. 

A legérzékenyebb homozigóta VRQ/VRQ nem fordul elő. A genotípusok 

tekintetében sincs szignifikáns különbség (P=0,083) a mai és a korábbi 



84 

állományban, annak ellenére, hogy a legkevésbé kedvező genotípus 10%-

kal nőtt. A Chi2-teszt bizonyította, hogy a cikta juh jelenlegi populációja 

teljes Hardy-Weinberg genetikai egyensúlyban van (Chi2 = 0,269). 

A kockázati csoportok közül az R4 hiányzik, és az R5-öt csak egy juh 

képviseli. Az ARQ magas frekvenciája miatt az R3 csaknem 74%-kal 

van jelen, és tenyésztésre leginkább alkalmas egyedek rizikó csoportja 

(R1) csak körülbelül 2,5%-a a teljes állománynak. A két időbeli értékelés 

között statisztikailag bizonyított (P=0,031) mind az R1, mind pedig az 

R3 arányának növekedése, ami kétségtelen az állomány módosulását 

mutatja. 

A Chi2-teszt P-értékei azt mutatják, hogy nincsenek statisztikailag szigni-

fikáns eltérések a haplotípus-, a genotípus- és a rizikócsoport gyakorisá-

gok tekintetében a nemek között. 

A Chi2 próba kimenetele fennálló genetikai egyensúlyról tájékoztat mind 

a kosok, mind az anyajuhok részpopulációjában (Chi2 = 1,5947 és Chi2 

= 0,1162). 

 

A mikroszatellit sokszínűség megállapításakor az allélok tényleges és 

effektív száma átlagosan 5,63- és 3,76-nak adódott. 

A relatív Shannon féle információs index értékei (Irel) nagy tartományban 

(kb. 40-től 60%-ig) fordultak elő; a legnagyobb entrópia (59,2%) az 

OarCP49 mikroszatellitre volt jellemző (annak ellenére, hogy csak a 

harmadik legnagyobb Shannon értéket vette fel). 

A megfigyelt és a várt heterozigozitás átlagai mindig 0,50 fölöttiek vol-

tak és széles tartományban (0,52-0,92 és 0,65-0,87 között) mutatkoztak. 

A FIS átlagértéke -0,18, ami minden egyes cikta juh genetikai differenciá-

lódásának magas szintjét tükrözi. A legmagasabb FIS értéket, pontosan 
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0,00-t az OarHH41 esetében, míg a legalacsonyabbat, -0,40-et a CSSM47 

esetében találtam. 

Az FST-értékek 0,02 és 0,10 között változtak. Összességükben 0,04, ami 

azt mutatja, hogy a cikta fajta genetikai sokféleségének mintegy 4%-a 

magyarázható az állományok közötti genetikai változatossággal. 

Hardy-Weinberg egyensúlytól szignifikáns eltérést (P<0,05) három 

mikroszatellit esetében (BM8125, CSSM47 és MAF214) tapasztaltam. 

A mikroszatellitek polimorfizmus információ tartalma (PIC) mindig ki-

sebb értéket vett fel, mint a megfelelő várt heterozigozitás értéke. 

A mikroszatellitek hosszát illetően három esetben (OarCP49, CSSM47 és 

OarHH41) találtam csak különbségeket, ami azt jelenti, hogy a nyájak 

nagyfokú identitást mutatnak, a cikta fajta családjai genetikailag közel 

vannak egymáshoz. 

A diszkriminancia függvények vizsgálatának közös Wilk féle lambda 

értéke 0,606 (P<0,001) volt; ez a magasabb érték a függvények igazoltan 

jó diszkrimináló képességét mutatja. E mellett, azonban nem mindegyik 

független változó esetében kaptam szignifikáns hatást (P>0,05), tehát 

nem mindegyik mikroszatellit játszik a nyájak (és a nyájak családjainak) 

elkülönítésében szerepet. Mindemellett akadt három olyan mikroszatellit 

(OarCP49, CSSM47 és OarHH41), amelyekben jelentős a nyájak közötti 

eltérés. 

Klasszifikációs eredményként a teljes besorolási pontosságra 64,2%-ot 

kaptam; és a besorolás nyájankénti pontossága a következőkben alakult: 

Nagydorog 85,2%, Pénzesgyőr 21,4% és Szécsénke 60,0%. Az alacsony 

pontossági értékek jelzik, hogy a nyájak (és a családokat mintázó egye-

dek) hasonlóak, a fajtát a három nyáj szinte hasonlóképpen reprezentálja. 

A csoport centroidoktól való négyzetes Mahalanobis féle eltérésre ala-
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csony és nem szignifikáns értékek (Nagydorog 9,6 és P=0,56; Pénzes-

győr 9,7 és P=0,257; Szécsénke 11,1 és P=0,184) jellemzőek, melyek 

megerősítik, hogy az összehasonlított nyájaknak nincs páronkénti 

centroidtól való eltérése. A legnépesebb nagydorogi nyáj (n=40) egyedei 

között helyeződnek el a kisebb létszámú pénzesgyőri (n=22) és 

szécsénkei (n=10) állományok egyedei, noha az első háttérváltozó Szé-

csénkét erősen diszkriminálta (valamennyi háttérváltozó P-értéke 

<0,001). 

 

A mitokondriális DNS-szekvencia diverzitásának értékelésében azt talál-

tam, hogy a Cyt-b mitokondriális genom 990 bázis hosszú szakaszán az 

egyalakú (monomorphic) bázishelyek száma 920, míg a többalakú 

(polimorphic, mutáns) bázishelyeké 16. Az utóbbi vonatkozásában 1 

egyedüli (singleton) és 15 több egyedben is előforduló (parsimony) in-

formatív mutációt találtam. A haplotípusok összlétszáma 10, míg az átla-

gos nucleotid diverzitás (π) 2,93*10-3 volt. A szécsénkei tenyészet 11 

polimorf helyen osztozott a pénzesgyőri tenyészettel, míg 12 helyen a 

nagydorogi nyájjal; így, a cikta állományok (és családok) közötti geneti-

kai azonosság jelentősnek tekinthető. 

A szécsénkei nyájra jellemző a legnagyobb változatosság, itt volt legma-

gasabb az átlagos nukleotid eltérések száma (k = 4,067), valamint a 

nukleotid diverzitás (π = 4,34*10-3). Ezt az állományt a nagydorogi köve-

ti, majd a pénzesgyőri a legkisebb diverzitással. 

Szécsénke és Pénzesgyőr összevetésében az átlagos nukleotid eltérések 

száma 2,898-nak adódott. Itt, a bázis szubsztitúciók korrigált száma 

Jukes és Cantor szerint számítva (Dxy(JC)) 3,27*10-3 volt, 1,36*10-3 

szórás mellett. 
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Az átlagos nukleotid eltérések száma Szécsénke és Nagydorog viszonyla-

tában 3,148 volt, míg a Jukes és Cantor szerint számított bázis szubszti-

túciók korrigált száma (Dxy(JC)) 3,47*10-3, 1,12*10-3 szórással. 

A harmadik összehasonlításban (Pénzesgyőr és Nagydorog) az átlagos 

nukleotid eltérések száma 2,754 volt, a Jukes és Cantor féle (Dxy(JC)) 

érték 2,77*10-3, 0,68*10-3 szórással. 

A teljes vizsgálati állományban elvégzett Tajima-teszt szerint a páron-

kénti nukleotid eltérések átlagos száma (k) 2,926 volt, a nukleotid diver-

zitás (π) 3,13*10-3. A Tajima D-teszt értéke -0,3751 volt, statisztikailag 

nem szignifikánsan (P>0,10). A Fu és Li féle D* teszt 1,1378 (P>0,10) 

értéket, a Fu és Li féle F* teszt 0,7179 (P>0,10) értéket eredményezett a 

teljes vizsgálati állományban; egyik sem szignifikánsan. 

A citokróm b haplotípusainak az informatív mutációkat figyelembe vevő 

median-joining hálózata azt mutatta, hogy a cikta haplotípusai közel he-

lyeződnek egymáshoz. A dél-olaszországi fajták különálló, de önmaguk-

ban egységes csoportot alkotnak, és az ázsiai arkal és argali mindezektől 

lényegesen messzebb helyeződik. 

 

Eredményeim hasznosan felhasználhatók a fajta megőrzésében. Felhívják 

a figyelmet arra, hogy a törzskönyvben nyilvántartott állomány genetikai 

változatossága nagy, viszont időben csökkenő; a fajta – a genetikai hátte-

rét tekintve – továbbra is jellemzően érzékeny a surlókórral szemben; az 

ősi családokat nagyfokú mikroszatellit heterozigozitás jellemzi a jelenle-

gi genetikai hatások (részben aktuális apai oldal) alapján; ugyanakkor, a 

mitokondriális diverzitás (anyai háttér) vonatkozásában a fajta bizonyos 

fokú beszűkülést mutat.  
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

 

1. A cikta teljes törzskönyvi adatát feldolgozva állománygenetikai vizs-

gálatok keretében elsőként határoztam meg a családok számát, a pedigré-

teljességet, a beltenyésztettséget, a genetikai variabilitáshoz hozzájáruló 

egyedek számát és a nemzedékközt. Ez alapján megállapítom, hogy a 

fajta heterogenitása magas fokú, de a változatosság időben csökkenő 

mértéket mutat. 

 

2. Elvégeztem a cikta juh súrlókórral szembeni ellenálló képessége mo-

lekuláris genetikai hátterének összehasonlító vizsgálatát a jelenlegi teljes 

állományban. Megállapítottam, hogy napjainkban is az ARQ haplotípus a 

leggyakoribb. Az eredményeim felhívják a figyelmet a cikta fajta súrló-

korral szembeni fokozott genetikai érzékenységére. 

 

3. A legöregebb családokra alapozva elsőként értékeltem a mikroszatellit 

polimorfizmust a cikta fajtában. Kiderítettem, hogy az egyes családok 

genetikailag nagyon hasonlóak, és a fajtát a három nyáj szinte hasonló-

képpen reprezentálja. Egyidejűleg, a heterozigozitás foka kedvezően 

nagynak tekinthető. 

 

4. Elsőként szekvenáltam a cikta ősi családjaiban a mtDNS citokróm b 

régióját. Igazoltam, hogy ebben a populációban a családok és tenyészetek 

közötti genetikai azonosság jelentősnek tekinthető. Ugyanakkor a popu-

láció genetikai egyensúlyi helyzetben van, és azt genetikai beszűkülés, 

vagy al-populációkra való széthasadás nem veszélyezteti, ami jó lehető-

séget biztosít a fajta megőrzésre.  
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Köszönetnyilvánítás 

 

 

Megköszönöm egyik témavezetőmnek, Dr. Bali-Papp Ágnes professzor 

tanszékvezető úrasszonynak aktív, meggyőző és eredményes ajánlását, 

hogy idős korom – 80 év feletti – ellenére részt vehettem a Széchenyi 

István Egyetem PhD képzésében, valamint hathatós segítségét a komplex 

vizsgám sikeres letételéhez, továbbá azt, hogy az Állattudományi Tan-

szék genetikai laboratóriumában elvégezhettem Dr. Tempfli Károly 

egyetemi adjunktus segítségével a mikroszatellitek feldolgozását. 

 

Különös köszönettel tartozom másik témavezetőmnek, Dr. Gáspárdy 

András tanszékvető egyetemi docens úrnak, aki minden segítséget meg-

adott, hogy viszonylag rövid idő alatt bedolgozhassam magam ismét a 

tudományos munka elméleti és gyakorlati részeibe. Nagy segítség volt 

számomra a vérmintavétel és feldolgozásának optimális szervezése és 

végrehajtása. Rendkívül nagy segítség volt disszertációm elkészítéséhez, 

hogy mint előadó részt vehettem már több alkalommal a DAGENE nem-

zetközi konferenciáján; Németországban, Horvátországban és tavaly ha-

zánkban, amely szervezetnek ő lett az újonnan megválasztott elnöke. 

 

Hálás vagyok A Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének, min-

denekelőtt dr. Sáfár László tenyésztésvezető úrnak, aki a törzskönyvi 

adatokat bocsájtotta rendelkezésemre. 

 

„Last but not least” köszönetemet fejezem ki az Állatorvostudományi 

Egyetem, Állattenyésztési, Takarmányozástani, és Laborállat-tudományi 
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Tanszéke összes dolgozója felé, akik minden lehető eszközzel támogatták 

és segítették munkámat, ami nélkül sokkal nehezebb lett volna a kitűzött 

határidő teljesítése. A Zaupelschaf történelmi áttekintésének irodalmazá-

sa és a surlókór vizsgálat kiértékelése Suzanne Mitro német állatorvos-

nőnek Budapesten, az Állatorvostudományi Egyetemen 2017-ben elké-

szített szakdolgozatához is kapcsolódik, amiért őt is köszönet illeti. To-

vábbá köszönetet érdemel Anna Maria Rabe 2018-ban Budapesten, az 

Állatorvostudományi Egyetemen diplomát szerzett német állatorvosnő, 

korábbi szakdolgozatos hallgatóm, aki a cikta juhok mitokondriális DNS 

vizsgálatához a vérminták gyűjtésében nyújtott nekem hathatós segítsé-

get. 

 

Köszönetet mondok, mert a vizsgálatok az MVH „Genetikai erőforrások 

megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett me-

zőgazdasági állatfajták megőrzése (1547262485)" c. pályázat támogatá-

sával valósultak meg. 

 

Tisztelettel és hálás köszönő szeretettel hajtom meg a fejem 100 éves 

korában elhunyt Édesapám előtt, akinek egyetlen fiával szemben, ha ab-

bahagyja teljes munkakörű tevékenységét a kölni kisállat rendelőjében, 

három kívánságát teljesítse: két idegen nyelvvizsga letétele, egy tudomá-

nyos fokozat megszerzése (PhD) és számos zsoltár megtanulása, melyek 

között az első legyen „Te benned bíztunk eleitől fogva......”. 

Ha a sors is úgy akarja, akkor jövőre kezdhetem a zsoltárok tanulását. 
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