
Tenyésztés az ellenálló képesség irányába, mint egy lehetséges előrelépés 

Különböző tenyésztési stratégiák alkalmazhatók a sertések egészségének javítására. A módszer 

azon egyedek kiválasztása, amelyek egy adott kórokozó-fertőzés esetén jobban reagálnak - 

vagy számos betegséggel szemben jobb választ mutatnak. Ez a megközelítés az úgynevezett " 

ellenálló képesség irányába tenyésztés." De ez mit jelent? 

Megfelelő fejlődés a kemény (patogén) kihívás ellenére; ez elég jól összefoglalja az ellenálló 

képesség irányába történő tenyésztési stratégia előnyeit. Dr. Jenelle Dunkelberger, a Topigs 

Norsvin amerikai genetikusa áll a koncepció élén. 

Mit jelent valójában az ellenálló képesség? 

„A jó ellenálló képesség arra utal, hogy egy állat képes fenntartani a teljesítményét a 

betegségnek való kitettség esetén is. A gyakorlatban néha olyan disznókat látunk, amelyek 

annak ellenére, hogy betegségnek vannak kitéve, képesek megbirkózni ezzel és fent tudják 

tartani a magas szintű teljesítményt. Nagyon jól ellenálló állatnak hívhatjuk ezeket. 

Másrészt olyan disznókat is látunk, amelyek az expozíciót követően a fertőzés klinikai jeleit és 

tüneteket mutatnak, nem fejlődnek megfelelően és a legszélsőségesebb esetben elhullanak. Ez 

egy példa a különösen nem jól ellenálló állatra. Célunk, hogy javítsuk a betegségekkel szembeni 

ellenálló képességet - több olyan állat legyen, amely attól függetlenül, hogy megfertőződik-e 

képes fenntartani a teljesítményét." 

Hogyan mozdíthatjuk a tenyésztést az ellenállás irányába? 

„A módszerünk, hogy hagyományos tenyésztési stratégiákat alkalmazunk a betegségekkel 

szembeni ellenállás fokozására. Ez ugyanaz a technika, amelyet az összes többi gazdaságilag 

fontos tulajdonság javítására használunk. Fenotípusok és genotípusok segítségével számítjuk ki 

a tenyészértékeket, amelyek felhasználhatók a párosítási döntések meghozatalához és fertőzés 

esetén fokozott teljesítményű utódok előállításához. A betegség okozta kihívást követően 

bizonyítékokat találunk arra, hogy természetesen is különböző variációk fordulnak elő, ahogy 

az állatok reagálnak. Amikor ezeket a variációkat számszerűsítjük, azt látjuk, hogy a 

fenotípusos variációk jelentős része genetikai eredetű. Ebből a szempontból könnyen 

alkalmazhatók a hagyományos tenyésztési stratégiák a betegségekkel szembeni ellenállóbb 

sertések tenyésztésére." 

Hogyan működik az ellenálló képesség a gyakorlatban? 

„Az ellenálló képesség alapvető meghatározása az, hogy az állatok képesek fenntartani 

teljesítményüket egy kórokozónak való kitettség esetén is. Különböző okai lehetnek, hogy egy 

állat képes-e erre. Az egyik az, hogy az állat ellenállóbb a betegséggel szemben, a másik 

pedig, hogy jobban tolerálja a betegséget. 

A betegséggel szembeni ellenállás az állat azon képességére utal, hogy valamilyen módon 

gátolja vagy elnyomja a kórokozók életciklusát. A sertés ellenállóbb, ha képes 

megakadályozni, hogy a kórokozó bejusson és megfertőzze a gazdasejteket; ez az egyik 

lehetőség. Vagy korlátozhatja az adott kórokozó replikációját, ha már megfertőződött. 

A tolerancia viszont az állat azon képességére vonatkozik, hogy azok képesek fenntartani 

teljesítményüket a kórokozók jelenlétének ellenére. Tehát ha egy állat teljesen toleráns, akkor 

nem számít, mekkora a vírusmennyiség - képes azonos teljesítményszintet fenntartani." 



A ma elérhető kifinomult technológia lehetővé teszi, hogy sokkal mélyebb 

összefüggéseiben értékeljük az adatokat, és megfontoltabb döntéseket hozzunk? 

"Pontosan. Azonosítani tudjuk azokat a géneket vagy gén csoportokat, amelyek a fertőzés 

során a kiváló teljesítményhez kapcsolódnak." 

Miért tartja fenntarthatónak az ellenálló képesség irányába történő tenyésztést? 

„Az ellenálló képesség definíciója szerint a betegség kevésbé érinti az állatokat, ezért 

kevesebb antibiotikumra van szükség. Az Egyesült Államok nagy termelői közt az 

antibiotikum-fogyasztás csökkentése a fenntarthatóság fokozására irányuló hosszú távú 

stratégia része. A sertések tenyésztése a betegségekkel szembeni nagyobb ellenálló képesség 

érdekében javítja a termelés biztonságát. Ezt a megközelítést alkalmazva olyan sertéseket 

tenyésztünk, amelyek nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni betegségek esetén is jól 

teljesítenek. 

Hogyan állíthatunk elő olyan sertéseket, amelyek ellenállóbak a betegségekkel szemben? 

Két fő vonal létezik - a hagyományos tenyésztés és a génszerkesztés. A hagyományos 

tenyésztés az a folyamat, amelyet régóta használunk a tenyésztési céltulajdonságok javítására. 

Megalapozott és hatékony, és ezen megközelítés elfogadottságával nincsenek problémák. 

Ugyanez nem igaz a génszerkesztésre, mivel számos kérdés áll fenn az állatoknál történő 

felhasználás hatósági jóváhagyásával (legalábbis az Egyesült Államokban) és a fogyasztók 

elfogadásával kapcsolatban. Ha összehasonlítjuk ezt a két megközelítést, akkor azt is 

állíthatjuk, hogy a hagyományos tenyésztés fenntarthatóbb, mint a génszerkesztés, a 

betegséggel szemben ellenállóbb állatok előállításához szükséges erőforrások száma miatt." 

Egyelőre nem világos, hogy a génszerkesztést genetikailag módosítottként szabályozzák-e az 

Egyesült Államokban. 

Miből gondolja, hogy a hagyományos ellenálló képesség irányába történő tenyésztés 

előrelépést jelent? 

„Jelenleg az Egyesült Államokban és a világ néhány más részén sem nem tudjuk, hogyan 

fogják jelölni vagy szabályozni a génszerkesztett termékeket. A hagyományos tenyésztésnél 

nem kell aggódnunk emiatt - a hagyományos tenyésztést felhasználhatjuk olyan sertések 

előállítására, amelyek ellenállóbbak a betegségekkel szemben. 

Azt is gondoljuk, hogy ez jobban megfelel annak, amit a jelenlegi és jövőbeni fogyasztóink 

igényelnek. Az amerikai piacon a természetes és nem GMO-termékek iránti kereslet, a 

fenntartható mezőgazdaság és az ökológiai termelés iránti kereslet jelentős növekedést mutat. 

Egyelőre nem világos, hogy a génszerkesztést genetikailag módosítottként szabályozzák-e az 

Egyesült Államokban. Ez számos nagy termelőt és csomagolót foglalkoztat, ezért nem 

szívesen fogadják el. Mindezen okokból úgy gondoljuk, hogy a hagyományos tenyésztés 

jobban illeszkedik a jövőbeni fogyasztóink igényeihez " 

  



A sertés reproduktív és légzőszervi szindrómája (PRRS) az egyik olyan egészségügyi 

probléma, amely eszembe jut, amikor az ellenállóbb állatok létrehozásáról beszélünk. 

Mit mutattak az eddigi kísérletek? 

„Nagyszabású kísérleti fertőzéses vizsgálatot végeztünk PRRS-sel, erősen virulens törzs 

alkalmazásával. Meg akartuk érteni, hogy az ilyen típusú kihívásokra adott válasz hogy néz 

ki. Az egyik cél az volt, hogy összehasonlítsuk állataink ellenálló képességét a versenytársak 

által felnevelt állatokkal. Az eredmények azt mutatták, hogy a TN Tempo vonal állatai 

szignifikánsan ellenállóbbak voltak a betegséggel szemben. Ezen a csoporton belül is jelentős 

eltéréseket figyeltünk meg a kihívásra adott válaszban." 

Tudna egy gyakorlati példát hozni a sikeres ellenálló képesség fejlesztéséről a PRRS 

vonatkozásában? 

„Sok évvel ezelőtt létrehoztak egy jelentős kutatási konzorciumot, amely több egyetemet és az 

Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumát foglalta magában. A munka legfontosabb 

megállapítása egy, a 4. kromoszómán elhelyezkedő fő régió azonosítása volt. A régió a 

PRRS-fertőzés során a teljesítmény genetikai variációinak nagy részével összefüggésben volt. 

Ezt a régiót "WUR SNP" -nek nevezzük. 2018 márciusában a Topigs Norsvin-nál a PRRS-

rezisztenciát hozzá adtuk vonalaink tenyésztési céljához. Az állatok egyéni genotípusát 

használjuk a WUR SNP vonatkozásában, hogy megkönnyítsük a szelekciót a magasabb 

PRRS-rezisztencia érdekében. A kedvező WUR genotípus nem biztosít teljes PRRS-

rezisztenciát, mint a génszerkesztés, de ez természetes, részleges rezisztencia és már 

rendelkezésre áll." 

Mit kell tudni a PRRS vírustól eltérő kórokozókról? 

„Ez a végső cél. Szeretnénk kihasználni a betegségre adott válaszként természetesen 

előforduló variációkat, különösen két betegség javítására, amelyek közül a PRRS az egyik, és 

a Streptococcus suis a másik. Ezt a két betegséget céloztuk meg kifejezetten magas gazdasági 

kártételük miatt, és azért, mert a hagyományos betegség-ellenőrzési stratégiák alkalmazásával 

nehéz őket kezelni. Nagyobb célunk azonban a betegségekkel szembeni teljes ellenálló 

képesség javítása." 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/2/Breeding-for-robustness-as-the-

way-forward-702322E/ 
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