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1. BEVEZETÉS 
 

Hazánk halgazdálkodási gyakorlata évtizedek óta polikultúrás termelési rendszerben üzemel. 

Ennek ellenére a rendszer minden előnyét nem használjuk ki maximálisan, mivel ragadozó 

halfajaink aránya a termelésben alig haladja meg a 2-5%-ot. Kereskedelmi szempontból tógazdasági 

körülmények között nevelhető legértékesebb halfajaink a ragadozó fajok, ezért kiemelten fontos, 

hogy a gyakorlati szakemberek minél sikeresebb és hatékonyabb szaporító munkát tudjanak végezni 

keltetőházi körülmények között, ami ezeknek a halfajoknak egyik kritikus, gyakorlati lépése, vagyis 

a termelés megalapozása. 

A harcsa (Silurus glanis) - más néven leső vagy szürkeharcsa - indukált szaporítása régóta 

bevált technológia alapján történik. Problémák azonban még így is jelentkezhetnek: a tejesek kevés 

ivarterméket termelnek (LEGENDRE et al. 1996), amit jól bizonyít az a tény, hogy a gonado-

szomatikus index (GSI %) értéke a hím egyedeknek általában nem haladja meg az 1%-os értéket. A 

hím ivartermék kinyerésének módja napjainkban a herék kioperálása. Ez a módszer az értékes 

hímek csak egyszeri felhasználását teszi lehetővé. Másodsorban az ivarok megkülönböztetése nagy 

szakértelmet igényel, és még így is fennáll annak a veszélye, hogy éretlen, kistestű ikrást áldoznak 

fel hím egyedek helyett. Az ismertetett problémákból kifolyólag a szaporítás sikeressége veszélybe 

kerülhet (URBÁNYI et al. 2007). 

Süllő (Sander lucioperca) esetében az utóbbi években több gazdaságban és kutató 

intézményben egyidejűleg végeztek sikeres vizsgálatokat a süllő hormonálisan indukált keltetőházi 

szaporításának kidolgozására. A nőivarú egyedek fejésének szinkronizálása jelenleg még nem 

tökéletes, mivel a fejésre való felkészültségük nem számítható ki pontosan (mint pl. ponty 

esetében), ezért a sikeres fejés folyamatos figyelmet, ellenőrzést igényel. Éppen ezért a hímek 

jelenlétének minimalizálása és a sperma minél egyszerűbb módon történő biztosítása 

koncentrálhatja a figyelmet az ikrások felé, vagyis egyszerűsítheti a keltetőházi munkát. Ezen 

módszertan kiteljesítését segítik elő és felhasználhatóságát támasztják alá a dolgozatban 

érintőlegesen tárgyalt kősüllő (Sander volgensis) spermamélyhűtési vizsgálatok, melyeknek a süllő-

kősüllő hibridek létrehozásakor lehet jelentősége. 

Mindezen nehézségek és kockázatok csökkentésére megoldást jelenthet a mélyhűtött hím 

ivartermék felhasználása a gyakorlati keltetőházi halszaporítás folyamatában. A halsperma-

mélyhűtés története az 1950-es évek elejére nyúlik vissza, azóta több mint 200 halfaj spermáját 

hűtötték sikerrel a kutatók világszerte (RANA 1995). Ennek ellenére a mélyhűtött halsperma 

gyakorlatban történő felhasználása napjainkban még nem jelentős, szemben például a szarvasmarha 

ágazattal. A halsperma mélyhűtésre irányuló kutatások jelentős hányada megakad a folyamatok 
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optimalizálásán, a kis mennyiségű hím ivartermék hűtésén, azaz a laborkísérletek szintjén, alapvető 

gyakorlati kimenet nélkül. 

Sikeres, gyakorlatban is alkalmazható mélyhűtési módszer segítségével nemcsak a szaporítás 

kockázatainak csökkentésére nyílna mód, hanem többek között a haltenyésztésben eddig csak 

kezdeti szinten, a ponty esetében alkalmazott értékes tenyészegyedek örökítőanyagának hosszú távú 

tárolására és a szarvasmarha tenyésztésben alkalmazott spermabank kialakítására is, fokozva ezzel a 

haltenyésztésben eddig még kevéssé alkalmazott állattenyésztési szelekciós eljárások szerepét és 

értékét. 

További segítséget jelentene egy sikeres ikra- vagy embriómélyhűtési módszer kidolgozása, 

azonban ezt számos tényező nehezíti és messze áll a megvalósítás, és még messzebb a gyakorlati 

bevezethetőség állapotától (HORVÁTH 2001). Másik használható módszer a spermamélyhűtés 

és androgenezis együttes alkalmazása, mely lehetővé teszi a halfajok és fajták hatékony 

megőrzését (BERCSÉNYI et al. 1995), azonban a dolgozatom a gyakorlati, üzemi szintű 

alkalmazásra koncentrál, ezért a fajmegőrzés lehetséges módszereit, jelen dolgozatomban nem 

tárgyalom részletesen. 

Tanszékünk mélyhűtési kutatócsoportja 15 éves szakmai múlttal rendelkezik. Ez a dolgozat a 

hosszú évek mélyhűtési munkájának egyik állomása, mely a módszer gyakorlati felhasználását 

állítja a fókuszba. 

 

1.1. Célkitűzés 
 

A bevezetésben leírtak alapján kísérleteim megkezdése előtt a következő célokat tűztem ki:  

• A harcsasperma nagy mennyiségű mélyhűtési módszerének kidolgozását követően, a 

mélyhűtött sperma keltetőházi körülmények közötti sikeres alkalmazását kísérlem 

meg, alkalmazkodva a gyakorlati harcsaszaporítás menetéhez. 

• Kísérletet teszek harcsa esetében annak bizonyítására, hogy a mélyhűtött spermával 

termékenyített ikrából származó lárvák életképessége és növekedése nem marad el a 

friss spermával termékenyített ikrából származó lárvák hasonló paramétereitől, 

alátámasztva ezzel a mélyhűtött sperma gyakorlati alkalmazhatóságát. 

• Kísérletet teszek a süllő és a kősüllő spermájának sikeres mélyhűtésére, majd a 

módszert előkísérletek során tesztelem keltetőházi körülmények között süllő fajon. 

• Megkísérlem a harcsa és a süllő spermájának vizsgálatát egy számítógépes 

spermavizsgáló rendszer (CASA) segítségével. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A spermamélyhűtés alapjai 

2.1.1. A spermamélyhűtés története 

A spermamélyhűtés első mérföldkövének POLGE et al. (1949) munkáját tekintik, akik 

glicerin segítségével fagyasztottak baromfi spermát, majd a felolvasztást követően mozgó sejteket 

figyeltek meg. Ez a kísérlet bizonyította a védőanyagok jelentőségét és ezek után a krioprezerváció 

technikája jelentős fejlődésnek indult. A korszaknak megfelelően a gazdaságilag legjelentősebb 

állatfaj, a szarvasmarha esetében történt sikeres előrelépés SMITH és POLGE (1950) kísérleteivel, 

majd a fejlődés következő lépcsőfokaként az első mélyhűtésből származó borjú születését 

publikálta STEWART (1951), aki -79°C-ra mélyhűtött és felolvasztott bikaondót használt az 

inszemináció során. A szarvasmarha esetében napjainkra külön iparággá vált a spermamélyhűtés, 

mely üzemi gyakorlattá fejlődött és nagymértékben hozzájárult a genetikai előrehaladás 

gyorsításához. 

A halsperma-mélyhűtés hasonló mérföldkövének BLAXTER (1953) kísérletét tekintik, akinek 

a szárazjég (-79°C) hőmérsékletéről sikerült életképes hering spermiumokat felolvasztani. A ’90-es 

évek közepéig mintegy 200 halfaj spermáját hűtötték sikerrel kutatók a világ számos pontján 

(RANA 1995), mely érték napjainkig csak növekedett. A csontoshalak közül a pisztrángfélék 

(Salmonidae) spermamélyhűtése fejlődött a leggyorsabban, köszönhetően annak, hogy számos 

kutatócsoport dolgozott és dolgozik a világ minden pontján többek között a szivárványos pisztráng 

hímivarsejtjének mélyhűtési technikáján (LAHNSTEINER et al. 1997; CABRITA et al. 2001), 

mely így közel áll az üzemi alkalmazáshoz. 

Az utóbbi 10 évben a kutatások súlypontja az újabb halfajok spermamélyhűtési 

technológiájának kidolgozásán túl, a mélyhűtés okozta károsodások és a sperma minőség alaposabb 

vizsgálatára irányult. A mélyhűtés okozta DNS károsodások felderítésére a kutatók a Comet assay 

elnevezésű módszert alkalmazták sikerrel (LABBE et al. 2001; CABRITA et al. 2005). A 

mélyhűtést követően a spermiumok életképességének tesztelésére az élő-halott fluoreszcens festési 

eljárás adott lehetőséget (FLAJŠHANS et al. 2004). A módszer pontossága áramlásos citométeres 

(flow cytometer) vizsgálattal kombinálva tovább javítható (LIU et al. 2007a; HORVÁTH et al. 

2008), továbbá a számítógépes sperma vizsgálati és minősítési eljárások (CASA) térhódítása 

jellemzi az utóbbi évek mélyhűtős kutatásait (lsd. részletesen a 2.5. fejezetben).  
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2.1.2. A spermamélyhűtés módszerei 

A halaknál a hím ivartermék mélyhűtésére alapvetően három módszer ismert. A 

következőkben bemutatnám ezeket a módszereket. 

 

Mélyhűtés szárazjég segítségével 

Az eljárás során egy szárazjég tömb (-79°C, ami ideális a spermamélyhűtéshez) felületén 

mélyedéseket alakítanak ki (1. ábra) és ebbe cseppentik a hűtőmédiummal kevert spermát, mely a 

fagyást követően ún. pelletet képez. Majd ezeket a pelleteket folyékony nitrogénbe (-196°C) 

helyezik, ahol a mélyhűtés második, egyben végső szakasza befejeződik (URBÁNYI 1999). Ennél 

a technikánál a pelleteket általában csavaros fedelű műanyag csövek – krio-csövek – segítségével 

folyékony nitrogénben tárolják. Bizonyos esetekben a pelletek helyett műszalmákat is alkalmaznak 

a sperma tárolására, melyeket ilyenkor a szárazjég tömb felszínén vagy összetört szárazjég között 

hűtenek. Esetenként a szárazjeget metanollal vagy acetonnal keverik, majd a spermát műszalmában, 

üvegampullákban vagy alumíniumtasakban hűtik a folyékony nitrogénbe helyezést megelőzően 

(MAGYARY 1996). A módszer hátránya, hogy az állandó hőmérséklet miatt a hűtési sebesség nem 

változtatható az eljárás során, továbbá nehézséget jelent, hogy a pelletekhez felolvasztáskor egy 

speciális felolvasztó oldat szükséges, melynek térfogata a pellet térfogatától függ, ami bonyolítja az 

alkalmazhatóságot. Végezetül problémát jelenthet, hogy a pelletek felolvasztáskor 

összeragadhatnak, ami egyenlőtlen felolvasztási sebességet eredményez. A technika előnyeként a 

költségtakarékosság említhető (URBÁNYI 1999). 

 

 
1. ábra. Szárazjégtömb felszínén a mélyedésekkel (kép: Horváth Ákos, 2000) 

 
 

Mélyhűtés folyékony nitrogén gőzében 

Az eljárás alapja, hogy a folyékony nitrogént egy hőszigetelő polisztirol (pl. Hungarocell 

doboz) tartályba öntik, majd a mintákat a nitrogén felszínétől meghatározott magasságban, a 
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párolgó nitrogén gőzében hűtik. A hűtés történhet egy fémlapon (pl. alumínium) pellet formájában, 

fémrácson műszalmában (MAGYARY et al. 1996a), vagy a nitrogén felszínén úszó polisztirol 

kereten (2. ábra) műszalmában (BAYNES és SCOTT 1987). A hűtés sebességét az állítható 

magasságú fémrács illetve a polisztirol keret vastagsága határozza meg. A módszer előnye, hogy 

olcsó és a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható. 
 

 
2. ábra. Mélyhűtés polisztirol dobozban (kép: Bokor Zoltán, 2005) 

 
Mélyhűtés programozható hűtőgép segítségével 

A leginkább kontrollálható módszer, amely laboratóriumi és üzemi szintű termelésre is 

kiválóan alkalmas, a programozható hűtőgép (3. ábra). A hűtőtérbe a folyékony nitrogén gőze 

elektronikus úton szabályozva kerül be, így az optimális hűtési sebesség pontosan szabályozható. 

Hátrányuk a magas ár, a többi módszerhez képest viszonylag drága üzemeltetés és a laboratóriumi 

háttér szükségessége. 
 

 
3. ábra. "Planer Kryo 10 series III" programozható hűtőgép (www.techtrader.com.au) 
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2.1.3. Mélyhűtési protokoll halsperma esetén 

Egy mélyhűtési eljárás kidolgozásakor a legfontosabb cél a sejtek minél nagyobb hányadának 

a túlélése a hűtési és felolvasztási folyamat során. 

 

A mélyhűtés egy olyan többfázisú folyamat, amely a következő főbb szakaszokból tevődik 

össze: 

1. Alkalmas tenyészegyedek kiválasztása és felkészítésük az ívásra. 

2. Kondícióbecslés és a spermaérés stimulációja. 

3. A spermaminták gyűjtése és előkezelése, hígítás a minősítéshez illetve védőanyagok és 

hígítók kiválasztása. 

4. Mélyhűtés. 

5. Felolvasztás. 

6. A sperma regenerációja. 

7. Termékenyítés. 

8. A sperma mélyhűtést követő minőségének és a mélyhűtés hosszú távú hatásainak értékelése. 

 

Minden szakaszra jellemző a változó erősségű és kihatású káros tényezők jelenléte. Mivel 

rengeteg tényezőnek van hatása a spermára a mélyhűtés során, így az optimális körülmények 

kialakításának leggyorsabb és legértékesebb módja a többtényezős kísérletek végrehajtása. Mivel az 

édesvízi halak spermája sokkal érzékenyebb a közegben bekövetkezett változásokra, mint a tengeri 

környezetből származó halak spermája, ezért a károsító tényezők hatásának vizsgálata a mélyhűtés 

egyes szakaszaiban jobban jellemezhető az édesvízi halaktól nyert spermával (KOPEIKA és 

KOPEIKA 2008). Mindezen tényezők befolyásolják az egyes halfajokra illetve halcsoportokra 

kialakított mélyhűtési módszereket. 

1. szakasz: A spermaérés sebességében szignifikáns különbségek lehetnek egyes tenyészhalak 

között, köszönhetően a takarmányozásnak, a vízben oldott oxigén mennyiségének, más halak 

jelenlétének és egyéb környezeti tényezőknek. Ráadásul, a halak korát és a szezonalítást is fontos 

vizsgálni, abban az esetben, ha jó minőségű spermát szeretnénk kinyerni. (KOPEIKA és KOPEIKA 

2008). 

2. szakasz: Annak érdekében, hogy jó minőségű spermát kapjunk fontos, hogy a sperma ne 

szennyeződjön vérrel, ürülékkel, vizelettel, vízzel és nyálkával. Ennek elkerülése végett a halakat 

megtöröljük miután kivettük őket a vízből, míg a vizelet eltávolításának érdekében annak lefejése is 

javasolható, a spermafejést megelőzően. A szennyeződések elkerülése különösen akkor fontos, 

amikor a tejet nem hűtjük azonnal a fejést követően (DONALDSON et al. 2000). Jóval 

megbízhatóbb módszer, ha katétert használunk a sperma gyűjtésére, ami jó hatásfokkal 
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minimalizálja a szennyeződés lehetőségét. Atlanti lazac (Salmo salar) esetében a katéterrel gyűjtött 

sperma ozmolalitása kiegyenlítettebb (300-330 mOsmol/kg) a fejéssel gyűjtött spermamintáknál 

kapott eredményeknél (180-290 mOsmol/kg) (KOPEIKA és KOPEIKA 2008). Fejéskor a 

minőségromlás elkerülésének érdekében az ivarterméket immobilizáló oldatba is lehet fejni. 

Szürkeharcsa esetében LINHART és BILLARD (1994) (oldat: 200 mM NaCl, 30 mM Tris–HCl, 

pH 7), compó esetében pedig RODINA et al. (2004) (oldat: Kurokura oldat és módosításai) 

használtak ilyen oldatot sikeresen. 

3. szakasz: Annak érdekében, hogy megőrizzük a sejtek funkcionális jellemzőit mélyhűtést, 

majd felolvasztást követően olyan speciális közeget szükséges használnunk, amely megvédi a 

sejteket a lehetséges sérülésektől és megőrzi az intracelluláris ion egyensúlyt. Mivel a mélyhűtés 

okozta károsodás jelentős hányadát a sejtek legfontosabb összetevője, a víz okozza, így a tudósok 

elsősorban az intracelluláris víz részleges helyettesítésére törekedtek. Igaz, a vizet helyettesítő 

anyag, ami védő funkciót lát el a hűtés során, egyben káros és mérgező is lehet a sejtekre. A 

védőanyagok káros hatása nem csupán az ozmotikus folyamatokban jelentkezik, hanem közvetlenül 

biokémiai sérülést is okozhatnak. A biokémiai toxicitás kifejtheti hatását közvetlenül a védőanyag 

és a sejten belüli enzimek kölcsönhatásán keresztül, vagy indirekt módon megváltoztathatja a sejten 

belüli molekulák környezetét, mely így változást okozhat a redox potenciál, a pH és a felületi 

feszültség értékeiben. 

A védőanyag kiválasztásának folyamata eddig empirikus úton folyt. A legközönségesebb 

csoportjai a védőanyagoknak az alkoholok (etilén-glikol, propilén-glikol, glicerin), az amidok 

(dimetil-acetamid (DMA) stb.), és az oxidok (dimetilszulfoxid (DMSO)). A sejtekbe bejutó, azaz 

intracelluláris (glicerin, DMSO, etilén-glikol, DMA, metanol) és a sejtekbe bejutni képtelen, azaz 

extracelluláris (szacharóz, glükóz, fruktóz, Na-sók, stb.) védőanyagok egyaránt használatosak 

halsperma mélyhűtés során (KOPEIKA és KOPEIKA 2008). 

A mélyhűtés 1953-1996-ig tartó története során az egyes védőanyagok használati gyakorisága 

a következő (csökkenő) sorrendben történt: DMSO, glicerin, etilén-glikol, metanol, propilén-glikol, 

DMA. Ezeket a védőanyagokat 5 és 50%-os koncentráció mellett használták a kutatók, ugyanakkor 

általánosságban elmondható, hogy a legjobb eredményeket 5 és 20%-os koncentráció mellett kapták 

(TIERSCH 2000). A felhasználási sorban első helyen szereplő DMSO azonban a tárolás során nem 

stabil molekula és az ismeretek szerint a DNS-ben száltöréseket okoz. Egyes fajok esetében a 10%-

nál nagyobb DMSO koncentráció aktiválhatja a spermát. A metanol és az etanol gyors behatoló 

képességgel rendelkezik, igaz toxicitásuknak köszönhetően a felhasználásuk számos megkötéssel 

jár. A megfelelő védőanyag kombinációt kísérletesen kell meghatározni. Magasabb koncentráció 

mellett hatékonyabb a sejtek védelme, azonban ezt ellensúlyozza a védőanyagok toxicitása. A 
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védőhatás javítható extracelluláris összetevők (pl. cukrok) hozzáadásával (KOPEIKA és KOPEIKA 

2008). 

Az equilibrációs időnek fontos szerepe van a mélyhűtés folyamatában, és halfajonként illetve 

védőanyagonként eltérések mutatkozhatnak az alkalmazását tekintve. Ideje a spermium membrán 

permeabilitásától és az adott védőanyag behatoló képességétől is függ. Az equilibráció a 

védőanyag-koncentráció kiegyenlítődése az extracelluláris és az intracelluláris tér között. 

KOPEIKA és NOVIKOV (1983) vizsgálataik során különböző equilibrációs idő után hűtött, majd 

felolvasztott kecsege sperma motilitási arányát hasonlították össze, és azt találták, hogy azok a 

minták, melyeket 40 percig, 5°C-on tartottak a védőanyagban 10%-kal magasabb motilitást 

mutattak, mint azok, melyeket a védőanyagba helyezés után szinte azonnal lefagyasztottak. Ha a 

spermiumok kisméretűek és jó membrán-permeabilitásúak (pl. a zebradániónál), DMSO és metanol 

alkalmazása esetén nincs szükség equilibrációs időre (HARVEY 1983). A brazíliai lepényhal 

(Paralichthys orbignyanus) esetében LANES et al. (2008) szintén nem alkalmaztak equilibrációs 

időt a mélyhűtési eljárás során. Az equilibráció hőmérséklete a toxikus hatások csökkentése 

érdekében 0°C körül kell legyen. Fontos megtalálni a védőanyag koncentrációjának és az 

equilibrációs időnek a pontos összhangját, ellenkező esetben az eljárás toxikus lehet az ivarsejtekre 

nézve. LAHNSTEINER et al. (2000) szerint a pontyfélék nem igényelnek hosszú equilibrációs időt 

köszönhetően a kis méretű spermiumoknak. Vizsgálataik szerint nem volt különbség a felolvasztást 

követő motilitásban 3 illetve 5 perces equilibrációs idő mellett, azonban a 10 perces equilibrációs 

idő alatt a hígító már toxikussá vált, függetlenül az equilibrációs hőmérséklettől (4 vagy 15°C). 

4. szakasz: Szerves anyagok hosszú távú, károsodásmentes tárolása folyékony nitrogénben 

lehetséges (-196°C). Ezen a hőmérsékleten minden biológiai folyamat leáll, így a mintákat több 

száz évig is el lehet tárolni (VILENCHIK 1983). Atomi szinten, azonban, történhet változás, a 

háttérsugárzás mutagén hatása felhalmozódhat, mivel a DNS-t javító enzimek nem működnek. 

(ASHWOOD-SMITH 1986). Ez azonban igen lassú folyamat, pl. 2000 évnek megfelelő dózis sem 

okozott észlelhető elváltozásokat az egérembrión (GLENISTER és LYON 1986). Halsperma 

mélyhűtés során 0,5-1 vagy 2 ml-es térfogatú ampullák, műszalmák, és/vagy ún. krio-csövek 

alkalmazásakor kaptak jó eredményeket. A térfogat növelésével problémás lehet a megfelelően 

egyenletes hűtés és felolvasztás elérése a teljes mintán belül. A 10 ml-nél nagyobb méretű tárolók 

egyes szerzők szerint nem alkalmasak a halsperma mélyhűtésre, ugyanis ennél a méretnél már 

gyakorlatilag lehetetlen biztosítani ugyanazt a sebességet mind a fagyasztás, mind a felolvasztás 

során, melynek oka alapvetően az ozmotikus sokk. A hűtést végezhetjük egy vagy több (2-3) 

lépcsős fagyasztással és az azt követő részleges vitrifikációval, vagy egy ütemben vitrifikációval. A 

hűtési sebességnek édesvízi halak esetében lassabbnak kell lennie, de a pontos sebességet nehéz 

meghatározni, ugyanis függ a sperma méretétől, a sejt dehidratáltsági fokától, a membrán 
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áteresztőképességétől, az adott halfajtól és a védőanyag koncentrációjától (KOPEIKA és KOPEIKA 

2008). 

5.szakasz: A mélyhűtés során keletkező sérülések mértéke az optimális hűtési és felolvasztási 

sebességgel minimalizálható (MAZUR et al. 1972). A pellet-módszerrel hűtött sperma felolvasztása 

puffer oldatban történik (pl. pisztrángnál NaHCO3 oldatban, STOSS és HOLTZ 1981), melynek a 

mennyiségét és hőmérsékletét a felolvasztani kívánt pellet tömegétől függően kell meghatározni, 

úgy, hogy a szükséges felolvasztási sebesség biztosítható legyen. A műszalmában lévő spermát 

vízfürdőben olvasztják fel, amelynek hőmérséklete 0°C-tól 40°C-ig, ideje néhány másodperctől 1-2 

percig terjedhet. Az alacsony hőmérséklet előnye lehet a védőanyagok felolvasztás utáni 

toxicitásának csökkentése, hátránya viszont a lassú felolvadás eredményeként bekövetkező 

újrakristályosodás (rekrisztallizáció).  

6.szakasz: A kristályosodás folyamán gázok lépnek ki a fagyott sejtekből, ebből adódóan 

feltételezhető, hogy a sperma oxigénnel történő telítése javíthatja a sperma minőségét. KOPEIKA et 

al. (1997a) ezt a feltételezést mélyhűtött ponty spermán vizsgálták. A termékenyülési arány jelentős 

javulását figyelték meg az összes sperma mintában, amelyeket 5-15 percig szellőztettek 0°C-on. A 

hatás magyarázataként megvizsgálták a friss mintákban, a védőanyagokkal kezelt és a mélyhűtött 

majd felolvasztott mintákban lévő spermiumok energetikai komponenseinek dinamikáját 

(KOPEIKA et al. 1997b; CHEREPANOV 2003). Azt találták, hogy a védőanyagokkal történő 

equilibráció, csakúgy, mint a mélyhűtés, szinte az összes energia metabolizmussal kapcsolatos 

elemét érinti a spermiumoknak. A levegőztetés ATP szint csökkenést és kreatin-foszfát növekedést 

okozott, továbbá növelte a felolvasztott sperma termékenyítőképességet. 

7. szakasz: Amennyiben a felolvasztott spermát vízbe teszik, számos sejt elpusztul a poszt-

hipertóniás sokknak köszönhetően. A víz behatol a sejten belüli térbe, míg a védőanyagok 

elhagyják a sejtet. Az áramlás irányában történő változások igen károsak lehetnek a sejtre nézve. A 

termékenyítés során a sperma károsodásának mértéke függ a hűtést megelőző védőanyag-

equilibráció időtartamától, a spermiumok membránjának áteresztőképességétől, illetve azok 

méretétől, az aktiváló közeg ozmolalitásától, a hígítás mértékétől és a hím, illetve nőivarú egyedek 

ivarsejtjeinek egyéni sajátosságaitól. KOPEIKA és KOPEIKA (2008) eredményei szerint a 

felolvasztott sperma számára a tiszta vizet legjobb elkerülni, mint aktivátort. A tiszta víznél 

magasabb ozmolalitású, speciális aktiváló közeget kell alkalmazni a nagyobb károsodások 

elkerülése végett. A magasabb ozmolalitású közeg valószínűleg megóvja a sejteket a poszt-

hipertóniás sokkhatástól. Figyelembe kell azonban venni, hogy az ozmolalitás mértékének növelése 

nem károsíthatja az ikrákat. Különböző közeget alkalmaznak a sperma aktiválására (40mM 

NaHCO3 vagy 60mM NaCl + 50 mMTris-HCl) (KOPEIKA és NOVIKOV 1983), 

(Tris:NaCl:CaCl2 10:20:2 mmol 1-1, pH 8,5) (JACHINCHEN et al. 1999). Napjainkra számos 
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eredmény bizonyítja, hogy a termékenyítés során vagy közvetlenül utána hozzáadott kémiai 

anyagok növelhetik a mélyhűtött sperma termékenyítő képességét (KOPEIKA et al. 2003). 

8.szakasz: Korábbi munkák során a spermiumok minőségének értékelésére a motilitást és a 

termékenyülési arányt használták. Ezek a paraméterek egyszerűen mérhetők, nem szükséges 

semmilyen bonyolultabb felszerelés hozzá. Azonban a motilitás önmagában nem megbízható 

indikátora a sperma minőségnek (KOPEIKA és KOPEIKA 2008). Napjainkban természetesen a 

CASA rendszerek nagymértékben megkönnyítik a sperma objektív értékelését (részletek a 2.5-ös 

fejezetben). Értékes képet adhat a sperma minőségéről az élő-halott fluoreszcens festési eljárás 

alkalmazása a különböző minták esetében (HORVÁTH et al. 2008). Az élő és elhalt sejtek 

vizsgálatára GARNER et al. (1994) az egyszerűen használható SYBR 14 nevű DNS-specifikus 

floureszcens festéket és propidium-jodidot használtak. A fluorescens spermafestési eljárások nagy 

előnye, hogy azok flow citométer segítségével is értéklehetők. A flow citometria, vagy áramlásos 

sejtanalízis rövid idő alatt nagyszámú sejt objektív értékelését teszi lehetővé. A spermiumok egy 

vivőfolyadékban egyesével jutnak a mérőkamrába, ahol egy lézersugáron haladnak keresztül. A 

lézer a spermiumokhoz kötődő fluoreszcens festékeket gerjeszti, így értékelhető az élő és halott 

spermiumok aránya (NAGY 2001). 

 

2.2. A harcsaalakúak és a sügérfélék spermamélyhűtésének eddigi 

eredményei 

2.2.1. A harcsaalakúak spermamélyhűtésének eddigi eredményei 

A harcsaalakúak (Siluriformes) rendjébe tartozó fajok közül csupán néhány halfaj 

spermájának sikeres mélyhűtéséről találunk szakirodalmat. Napjainkban az egyik legkiterjedtebb 

irodalommal az Afrikában őshonos, de jelenleg a világ számos részén gazdasági jelentőséggel bíró 

afrikai harcsa (Clarias gariepinus) rendelkezik. 

Az egyik legkorábbi hivatkozás szerint STEYN et al. (1985) kísérletet tettek az afrikai harcsa 

spermájának hosszú-távú tárolására. A munka során a megfelelő hígító és védőanyag kombináció 

kifejlesztése szerepelt célként. A hím egyedekből műtéti úton eltávolították a herét, majd abból 

kipréselték a spermát. A kísérletben 7 hűtési sebességet, 3 védőanyagot (metanol, DMSO, glicerin) 

és 2 felolvasztási hőfokot vizsgáltak különböző kombinációban. Különböző hűtési sebességet 

figyeltek meg a szeminális folyadék nitrogén gőzbe (-80°C), majd folyékony nitrogénbe (-196°C) 

helyezését követően, illetve különböző mennyiségű szárazjég (+20°C – -75°C ) segítségével 

lehűtött izo-propanol esetében. A legjobb eredményt 5% glükóz hígító és 5% glicerin védőanyag 

alkalmazásával kapták (50%-os felolvasztás utáni motilitás). Felolvasztás esetében a gyorsabb, míg 
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hűtés során a viszonylag lassabb eljárás mutatott jobb eredményeket. Két évvel később STEYN és 

VAN VUREN (1987) végezték az első termékenyítési kísérleteket. A hűtőmédiumban glükóz 

szerepelt hígítóként, védőanyagként pedig különböző koncentrációjú glicerin, DMSO, illetve 

metanol szerepelt. A spermát 1:1 hígítási arány mellett hűtötték 1 ml-es krio-csövekben. Különböző 

hűtési módszereket alkalmaztak az egyes minták fagyasztása során, azonban a felolvasztásra 

minden esetben 25°C-os vízfürdőt használtak. A termékenyítés során 20 ml ikrához (±7600 

ikraszem) adtak 0,3 ml spermát (1 krio-cső tartalmát). Eredményként 5% glükóz hígítóval és 11%-

os glicerin és DMSO védőanyaggal a kontrollal megegyező kelést kaptak. STEYN (1993) egy 

későbbi kísérletsorozatban számos tényezőt újra megvizsgált. Az első kísérlet során a megfelelő 

védőanyagot, a másodikban a megfelelő védőanyag és hígító kombinációt kereste, míg a harmadik 

esetben a hűtési sebességet vizsgálta. Összességében a kísérletsorozat végén a legjobb túlélést a 

háromfázisú hűtés adta 5°C/perc-es hűtési sebességgel. A hűtőmédium 4% glükózt és 9% glicerint 

tartalmazott. VAN DER WALT et al. (1993) célja az volt, hogy meghatározzák a spermamélyhűtés 

hatását, az elektroforézis eredményei alapján szelektált szülőktől származó, mesterséges 

termékenyítéssel létrehozott afrikai harcsák specifikus biokémiai fenotípus gyakoriságára és az F1 

generáció növekedésére. A szerzők szerint a mélyhűtést fel lehet használni az elektroforézis 

eredményeivel együtt a tenyésztett állományok életképességének növelésére éppúgy, mint a 

természetes populációk genetikai variabilitásának megőrzésére. Egy újabb kutatás során VIVEIROS 

et al. (2000) 5-25% közötti koncentrációban DMSO-t és metanolt teszteltek védőanyagként. A 

szeminális folyadékot Ginzburg-féle ringer oldatban hígították, a hűtést pedig 1 ml-es krio-

csövekben végezték programozható hűtő berendezés segítségével. Az egységnyi ikrára jutó 

spermium felesleg elkerülése végett a felolvasztott spermát 1:20, 1:200 és 1:2000 arányban 

hígították a termékenyítést megelőzően. A kísérlet végeztével a legjobb kelési arányt a 10%-os 

metanol és az 1:200-as hígítás adta, továbbá a lassú hűtési sebességű szakasz (-2, -5 vagy -10 

°C/perc) különböző hőmérsékleti végpontokat (-25 és -70°C között) eredményezett, mielőtt a 

folyékony nitrogénbe helyezéssel (LN2) megkezdődött a gyors hűtési szakasz. A kelési százalék 

megegyezett a kontroll értékekkel (P>0,05), abban az esetben, amikor a spermiumokat -5°C/perc 

sebességgel hűtötték -45°C -ről -50°C-ra, majd 10°C/perc sebességgel -55°C-ra. A három lépcsős 

hűtés során megvizsgálták, hogy mi történik abban az esetben, ha a spermiumokat -5°C/perc hűtési 

sebesség mellett 0, 2 és 5 percig -30°C, -35°C és -40°C-on tartják, mielőtt folyékony nitrogénbe 

helyezéssel elindul a gyors hűtési szakasz. A kelési eredmények -35°C-on 5 percig, illetve -40°C-on 

2 és 5 percig tartott spermiumok esetében egyeztek (P>0,05) meg a kontroll eredményekkel. 

HORVÁTH és URBÁNYI (2000) 6 védőanyag hatását vizsgálták afrikai harcsa spermájának 

mélyhűtése során. Glicerint (5-11%), etilén-glikolt, metanolt, propilén-glikolt (5-15%) és DMSO-t, 

illetve DMA-t (10%) teszteltek különböző equilibrációs idővel (2-30 perc). A kutatók NaHCO3-
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CO2-val pufferelt 6%-os fruktóz oldatot használtak hígítóként a kísérletben. A hűtőmédiumot 250 

µl-es műszalmákba töltötték és programozható hűtőberendezés (Cryocell-15, BLS) segítségével 

4°C/perc sebességgel 3°C-ról -4°C-ra, majd 11°C/perc sebességgel -4°C-ról -80°C-ra hűtöttek. Ezt 

követően folyékony nitrogénbe helyezték a mintákat. A felolvasztás során 5 másodpercig 40°C-os 

vízfürdőbe merítették a szalmákat. A termékenyítési és kelési próbákat csak DMSO-val és DMA-

val hűtött spermával végezték el nedves (MAGYARY et al. 1996c, leírásuk alapján: ezzel az 

eljárással csökkenthető a védőanyagok ikrára kifejtett toxikus hatása) és száraz (hagyományos 

keltetőházi technológia) termékenyítési eljárással. Az etilén-glikol, a glicerin, a metanol és a 

propilén glikol gyenge eredményeket adott. Átlagos felolvasztás utáni motilitást (44±9,7 és 

22,6±18,1%) értek el 10 perces equilibrációs idő mellett DMSO, illetve DMA védőanyag 

segítségével. A legmagasabb termékenyülési (86,8±3,1%) százalékot DMA, a legmagasabb kelési 

(67,1±11,9%) százalékot pedig DMSO segítségével érték el 200 µl hígított sperma és nedves 

termékenyítési eljárás esetében. Megállapításuk szerint a védőanyagok használata növelte a torz 

lárvák arányát a kontrollhoz képest. Továbbá a DMA-nak némileg gyengébb a mélyhűtés során a 

védő hatása, azonban szobahőmérsékleten kevésbé káros a DMSO-hoz képest. Szintén ebben az 

évben a kutatócsoport az előző, illetve korábbi években elvégzett kísérletek alapján (URBANYI et 

al. 1999; STEYN és VAN VUREN 1987; MAGYARY et al. 1996c) összefoglaló közleményükben 

meghatározták az afrikai harcsa spermamélyhűtésének módszerét (URBANYI et al. 2000). A leírás 

szerint a hígító 6% fruktózt (6 g fruktóz 100 ml desztillált vízben feloldva) és 10% végső 

koncentrációban DMSO-t vagy DMA-t tartalmaz. A hígító 7,73-as pH-ját NaHCO3 pufferrel 

állították be. Megjegyzésük szerint fontos a hígítót és a védőanyagot összekeverni, mielőtt a puffert 

hozzákeverik, a megfelelő pH érték biztosításának érdekében. A sperma és hígító aránya 1:1 volt. 

Az equilibriációs időt 10 percben határozták meg 3°C-os hőmérsékleten. Ezt követően a sperma és 

hígító elegyét 0,25 ml-es műszalmákba töltötték, elkerülve a légbuborékok képződést a műszalmák 

belsejében. Csak 200 µl spermát töltöttek a műszalmákba, azért, hogy a felolvasztás során vízzel ne 

érintkezzen a sperma. A szalmákat programozható hűtőberendezés segítségével hűtötték a már 

korábban is közölt módon: 4°C/perc sebességgel 3°C-ről -4°C-ra, majd 11°C/perc sebességgel -

4°C-ről -80°C-ra. Ezt követően a szalmákat folyékony nitrogénbe helyezték. A felolvasztás során 5 

másodpercig 40°C-os vízfürdőbe merítették a szalmákat. Az előbbiekben leírt mélyhűtési módszert 

vették alapul MISKOLCZI et al. (2005) is, annyi különbséggel, hogy ők a mintákat 0,25, 0,5 és 1,2 

ml-es műszalmákban hűtötték. Munkájuk során találtak deformált lárvákat. Meglepetésre a 

mélyhűtött, majd felolvasztott spermából származó deformált lárvák egy része haploid volt, de csak 

0,25 és 0,5 ml-es műszalmákból származó spermiumok esetében. Az egyik lehetséges magyarázat 

szerint a spermiumok genomja a mélyhűtés során károsodott, ennek ellenére a hímivarsejtek még 

képesek a mozgásra illetve a termékenyítésre, azonban örökítőanyaguk nem vesz részt az embriók 
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fejlődésében. Ezt a hipotézist támasztja alá a tény, hogy nem találtak haploid egyedeket a friss 

spermából származó deformált, kontroll egyedek között. 

RURANGWA et al. (2001) az elsők között használtak a Siluriformes rend képviselőjén 

számítógépes spermaanalizáló rendszert (CASA) a mélyhűtés során. Felolvasztást követően a 

módosított Mounib-féle hígítók (1. 8% DMSO + 10% friss tojássárgája; 2. 5% DMSO + 5% 

glicerin +10% friss tojássárgája) eredményezték a legjobb spermaminőséget. Egy másik vizsgálat 

során VIVEIROS et al. (2001) optimalizálták a megszakított, lassú spermamélyhűtési eljárást. A 

spermát Ginzburg-féle ringer oldattal (123,2 mM NaCl, 3,75 mM KCl, 3,0 mM CaCl2, 2,65 mM 

NaHCO3, pH 7,6, 244 mOsm) és metanollal hígították. A programozott hűtést megelőzően 500 µl 

hígított spermát töltöttek 1 ml-es krio-csövekbe. A hűtés során egyidejűleg mérték a hűtőkamra és a 

sperma hőmérsékletét. Az első esetben a kutatók tesztelték a kétlépcsős hűtési eljárást különböző 

hűtési sebességek mellett (-2, -5 és -10°C/perc) és azt, hogy a mintáknak milyen hőmérsékletre kell 

lehűlni a folyékony nitrogénbe helyezést megelőzően. A berendezés és a sperma hőmérséklete 

közötti különbség növekedett a gyors hűtési szakaszban. Minden kísérletben a spermiumok túlélése, 

mely a kelési aránnyal mérhető, a nullához közelített, amennyiben a folyékony nitrogénbe helyezés 

pillanatában a sperma hőmérséklete -30°C vagy annál magasabb volt. Ezzel ellentétben a -38°C 

vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű spermánál, amikor a kelés megegyezett a kontroll 

eredményekkel. Amennyiben a hűtési folyamatba beiktattak egy állandó hőmérsékletű periódust (3 

lépcsős hűtési eljárás) a folyékony nitrogénbe helyezést megelőzően, akkor a sperma és a kamra 

hőmérséklete kiegyenlítődött, ami javította a spermiumok túlélését. Összességében elmondható, 

hogy lassú hűtési sebességnél (-2-től -5°C/perc) a kelési arány akkor maximalizálható, ha a 

nitrogénbe helyezéskor a szeminális folyadék hőmérséklete eléri a -38°C-ot. A legjobb 

eredményeket akkor kapták, amennyiben a -5 és -10°C/perc sebességű hűtést egy 5 perces -40°C-os 

állandó hőmérsékletű periódussal kombinálták. 

Az eddigi legfrissebb afrikai harcsa spermamélyhűtésére vonatkozó irodalmi ajánlásban 

VIVEIROS és KOMEN (2008) Ginsburg-féle ringer oldatot javasolt hígítóként 7,6-os pH és 244 

mOsm paraméterekkel. A végső hígítás a következőképpen alakult: 1 rész sperma : 8 rész hígító : 1 

rész metanol. Véleményük szerint equilibrációs idő nem szükséges. Az eljárás során 0,5 ml mintát 

pipettáztak 1 ml-es krio-csövekbe. A spermát programozható készülékben hűtötték a következő 

sebességgel: először -5°C/perc sebességgel kell hűteni a spermát +5°C -ról (ennyi behelyezéskor a 

kamra kezdő hőmérséklete) -40°C-ig, majd -40°C-on állni hagyni 5 percen át. Ez az 5 perces 

fenntartási periódus lehetővé teszi az elégséges dehidratációt és jó felolvasztás utáni 

spermaminőséget eredményez. Ezt követően lehet a mintákat folyékony nitrogénbe helyezni. A 

mintákat polisztirol kereten 27°C-os vízfürdőben 3-5 percig olvasztották fel. Az afrikai harcsa 
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sperma koncentrációja 1,8 és 21×109 spermium/ml között váltakozik. Ebben az esetben egy 0,5 ml-

es krio-cső 9-105×107 spermiumot tartalmaz, ami 10-123 g ikra termékenyítéséhez elegendő. 

Az afrikai harcsa mellett a másik gazdaságilag fontos halfaj, a csatornaharcsa (Ictalurus 

punctatus), mely az amerikai kontinensen őshonos. GUEST et al. (1976) foglalkoztak elsőként a faj 

spermájának mélyhűtésével, akik 10% DMSO használatával és 2 órás equilibrációs idővel érték el a 

legjobb eredményt, ám csak a felolvasztás utáni motilitást vizsgálták. Ezt követően TIERSCH et al. 

(1994) végeztek egy átfogó kísérletet, mely során különböző koncentrációban (5%, 10%, 15%) 

teszteltek 5 védőanyagot: metanolt, glicerint, DMSO-t, szacharóz-t és a polivinil-pirrolidon-t, 

melyeket Hank’s féle sóoldatban (HBSS) oldottak fel. Az összes védőanyag az 5%-os metanolt és 

az 5%-os DMSO-t kivéve csökkentette a motilitást 6 órán belül. Az 5 és 10%-os metanol esetében 

figyelték meg a legmagasabb motilitás eredményeket, miután a spermát -80°C-on hűtötték, majd -

196°C-on tárolták 2 napig. Az 5, 10, 15%-os metanollal hígított mintákat használták a 

termékenyítési kísérletek során is. Az termékenyülési arányok 24% és 97% között szórtak, és nem 

találtak szignifikáns eltérést a kontroll és kezelt minták eredményei között. CHRISTENSEN és 

TIERSCH (1997) az előző kísérletben kapott eredményeket próbálták finomítani. Ennek érdekében 

összehasonlították, hogy az 5, 10, 15%-os metanol vagy DMA megfelelőbb védőanyag gyanánt. 

Leírásuk szerint az 5%-os metanol szignifikánsan magasabb motilitás értékeket eredményezett, 

mint az 5, 10, 15%-os DMA. Bármelyik védőanyag 5%-os koncentrációban szignifikánsan 

magasabb értékeket mutatott a 10, illetve 15%-os koncentrációknál. Összehasonlították a 0,5 és 

0,25 ml-es műszalmák használatának hatékonyságát, mely szerint a 0,25 ml-es műszalma 

szignifikánsan magasabb motilitás értékeket eredményezett. Minden esetben szignifikáns 

kölcsönhatást találtak a védőanyag és a védőanyag koncentrációja, a védőanyag és a szalma méret, 

a koncentráció és a szalma méret, a koncentráció a védőanyag és a szalma méret között. Ugyanez a 

kutatópáros vizsgálta a csatornaharcsa sperma-mélyhűtésének folyamatát egyre részletesebben 

(CHRISTENSEN és TIERSCH 2005). Munkájuk során az 5%-os metanol toxicitását, a hűtési 

sebességet, illetve a felolvasztási időt és hőmérsékletet kutatták. Nem csökkent a minta motilitása, 

amikor 5%-os metanolban 1, illetve 48 órán és 1 óra, illetve 5 napon keresztül hagyták állni a 

spermát. A 45°C/perc-es hűtési sebesesség szignifikánsan kisebb motilitás csökkenést okozott a 

3°C/perc-es sebességnél (33±9%, illetve 83±13%). A felolvasztási kísérletek során azt tapasztalták, 

hogy az 50°C-os víz szignifikánsan kisebb motilitás csökkenést okozott a 30°C, illetve a 40°C-os 

víznél (25±14% illetve 51±21% és 59±11%). A felolvasztási idő tekintetében a 10 másodperc 

eredményezett kisebb motilitás csökkenést az 5 másodperccel ellentétben (38±12% és 52±12%). A 

felolvasztási hőmérséklet és idő között nem találtak összefüggést. Az 5%-os metanol kisebb 

motilitás csökkenést okozott szemben a 10%-os metanollal (43±17% és 67±14%). A regresszió 
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analízis szerint 5 és 10%-os metanol esetében nincs kapcsolat (r2=0,012 és r2=0,011) a mélyhűtést 

megelőző és a felolvasztást követő motilitás értékek között. 

Az észak-amerikai kék harcsa (Ictalurus furcatus) spermáját BART et al. (1998) 3 

koncentrációban (3,75×108 spermium/szalma, 1,5×109 spermium/szalma és 6×109 

spermium/szalma) 0,25 ml és 1 ml-es műszalmákban, fölözött tejből készült tejporral kiegészített 

metanol, illetve DMSO védőanyagok segítségével 12 hónapig hűtötték. HBSS oldatban 5% 

metanolt és 15% tejport (pH 7,4), míg szintén HBSS oldatban 10% DMSO-t (pH 7,2) oldottak fel. 

A termékenyítési kísérlet során 450 csatornaharcsa ikraszemet termékenyítettek. A két faj 

keresztezésére azért van szükség, mert a hibridek gyorsabban és egyenletesebben nőnek, 

stressztűrőbbek, hatékonyabban értékesítik a takarmányt és a betegségekkel szemben ellenállóbbak 

(DUNHAM és SMITHERMAN 1987). Az alkalmazott equilibrációs idő kevesebb, mint 3 perc volt. 

A mintákat folyékony nitrogén gőzében hűtötték 6,5 cm-rel a nitrogén felszíne felett. A 

műszalmákban 6 perc után -66°C-ot mértek. A felolvasztás szobahőmérsékleten történt (25°C) 

390°C/perc sebességgel. A kontrollhoz viszonyított termékenyítési arány DMSO esetében 32% (23-

54%) volt. A metanol-tejpor keverék alkalmazásakor a kutatók nem kaptak megfelelő 

termékenyítési eredményeket. A legmagasabb relatív termékenyítési eredményt (54%) a 

legmagasabb spermakoncentrációval rendelkező minta esetében kapták. A másik két koncentrációjú 

sperma által kapott termékenyítési arányok esetében nem találtak szignifikáns különbséget. A 

műszalmák mérete sem befolyásolta szignifikánsan a termékenyítési arányt. Több esetben észlelték, 

hogy felolvasztást követően a sperma gyakorlatilag termékenyítés nélkül, zselészerűen koagulált 

egy csomóban, és nem keveredett el az ikrával. Ezt a jelenséget cápaharcsa (Pangasius sutchi) 

esetében már korábban is megfigyelték (WITHLER 1982). Ezt követően LANG et al. (2003) 

kísérletet tettek üzemi körülmények között a kék harcsa spermamélyhűtésre, illetve a mélyhűtött 

sperma segítségével hibridek létrehozására. Négy különböző védőanyag különböző 

koncentrációjának friss spermára kifejtett akut toxicitását vizsgálták meg: DMSO (5%, 10%, 15%, 

20%), metanol (5%, 10%, 15%, 20%, 25%), glicerin (5%, 10%) és DMA (5%, 10%, 15%) esetében. 

Eredményként a kutatók azt kapták, hogy a metanolt (5%, 10%, 15%) tartalmazó minták motilitása 

szignifikánsan magasabb volt a többi védőanyagénál. Részletesebb analízis szerint az 5%, illetve 

10%-os metanol esetében nem kaptak szignifikáns eltérést a motilitás értékek között. A spermát 1:1 

arányban hígították HBSS és védőanyag keverékével, majd a motilitást a hígítást követő 0, 15 és 30 

percben értékelték. A mélyhűtést a bika spermán alkalmazott eljárás segítségével végezték, mely 

során védőanyagként metanolt (10%) használtak. A hígított spermát 0,5 ml-es műszalmákba és 110 

ml-es sertés ondózsákokba (5, illetve 10 ml-es adag/110 ml-es ondózsák) helyezték. A mintákat 

üzemi hűtő berendezésbe rakták és 16°C/perc sebességgel -140°C-ig hűtötték, majd folyékony 

nitrogénbe helyezték őket tárolás céljából. Felhasználás előtt a szalmákat 7 másodpercig (40°C), 
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míg a 10 ml-es adagot tartalmazó ondózsákokat 12 másodpercig olvasztották fel (40°C). A 

termékenyülési arány 83±13% (2000. év) és 54±27% (2001. év) volt műszalma esetében. A kezdeti 

motilitás és a termékenyülés között nem volt szignifikáns összefüggés. A termékenyülés 57±24% 

volt 5 ml-es adagot tartalmazó ondózsák esetében, míg 10 ml-t tartalmazó ondózsák esetében 

55±10%-a termékenyült az ikrának. A vizsgálatok alapján a szerzők alkalmasnak találták a 

módszert gyakorlati felhasználásra hibrid harcsa előállítására. 

Az Ázsiában honos Heteropneustes fossilis és Clarias batrachus spermáját hűtötte PADHI és 

MANDAL (1995), akik három hűtőmédium kombinációt (hígító és védőanyag) próbáltak ki 

munkájuk során. A védőanyag minden esetben glicerin volt. A mintát 1,5 ml-es centrifugacsövekbe 

töltötték, mely 500 µl spermából állt, és a glicerin végső koncentrációja 10% volt. A 

szobahőmérsékletről egyenesen -70°C-os ultramélyhűtőbe tették a mintákat, ahol is vagy tovább 

tárolták vagy folyékony nitrogénbe helyezték őket. A mintákat 25°C-on olvasztották fel 120 

másodpercig, majd a szuszpenziót 5000 percenkénti fordulatszámon 2 percen keresztül 

centrifugálták. A felülúszó részt eltávolították, a kiülepedett spermiumokat pedig 1 ml 0,6%-os 

sóoldatban szuszpendálták a termékenyítést megelőzően, majd 100-120 ikraszemet 

termékenyítettek kontroll és kezelt spermával. Utóbbi esetben 87%-os termékenyülést értek el. 

Az afrikai eredetű Heterobranchus longifilis spermáját OTÉMÉ et al. (1996) hűtötték, akik 

5% DMSO-t, 5% glicerint és 10% tojássárgáját használtak védőanyagként és az 1 órán keresztül a 

folyékony nitrogénben tárolt minta esetében 81,1%-os, míg a 8 hónapig a folyékony nitrogénben 

tárolt minta esetében 83%-os kelést értek el az így hűtött spermával (kontroll: 78,9%). A kelést 

követően az észlelt deformált lárvák aránya a következőképpen alakult: az 1 órán keresztül a 

folyékony nitrogénben tárolt minta esetében 5,8%, a 8 hónapig a folyékony nitrogénben tárolt minta 

esetében 6,0%, a kontroll esetében pedig 6,2%. 

A Dél-Amerikában őshonos pintado (Pseudoplatystoma corruscans) spermáját 10% metanol 

és 15% tejpor segítségével mélyhűtötte egy kutatócsoport, és a kontrollal megegyező 

termékenyülést értek el (CAROLSFELD et al. 2003).  

Egy trópusi halfaj, a Mystus nemurus spermáját kutatók 1:20 arányban oldották Ringer 

oldatban, védőanyagként DMSO-t, etanolt, metanolt és glicerint használtak 5, 10 és 15%-os végső 

koncentrációban (MUCHLISIN et al. 2004). Az elegyet 5 ml-es ampullákba töltötték, majd 

jégtörmelék közé helyezték 5 percig equilibráció céljából. Mielőtt folyékony nitrogénbe kerültek 

volna a minták, áthelyezték őket 5 percre szárazjeget tartalmazó jégdobozba. Az ampullákat 15 nap 

múlva olvasztották fel 40°C-os vízfürdőben 5 perc alatt. A védőanyagok között, a védőanyagok 

koncentrációja között, illetve a védőanyag és a koncentráció között szignifikáns összefüggéseket 

találtak. A legjobb motilitás eredményt, 58%-ot, a 10%-os metanol adta (kontroll 92%), ezt követte 

a 10 és a 15%-os etanol, majd az 5%-os DMSO (49, 49 és 48%). 
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Egy ázsiai faj a Pangasius gigas spermájára dolgoztak ki MONGKONPUNYA et al. (2000) 

mélyhűtési eljárást. Kísérletükben fejt, illetve heréből préseléssel kinyert spermával dolgoztak. A 

fejt sperma esetében a tejet fejést követően azonnal hígították NaCl-al vagy módosított HBSS 

oldattal. A heréből kipréselt spermát streptomycinnel és penicillinnel kezelték a baktériumos és 

gombás fertőzések elkerülése végett. Védőanyagként DMSO-t használtak, így a hígítás fejt sperma 

esetén 1:3 (sperma:hígító, v:v), míg a heréből kifejt sperma esetében 1:10 (g:ml) arányban alakult. 

A sejtsűrűség 4,2×109 volt milliliterenként. A mintákat ezután 2 és 5 ml-es krio-csövekbe töltötték, 

majd 15 perces equilibrációs idő elteltével nitrogéngőzbe helyezték őket és lehűtötték -80°C-ra. Ezt 

követően a minták folyékony nitrogénbe kerültek a végső felhasználásig. 

Másik két ázsiai Pangasius faj a P. hypophthalmus (régebbi nevén P. sutchi) és a P. larnaudii 

spermáját Kwantong és Bart hűtötte hasonló módszerrel. A Pangasius hypophthalmus esetében 4 

védőanyagot (metanol, DMSO, DMA, etilén-glikol) és 3 hígítót (Ca mentes HBSS, HBSS és 

HBSS, illetve NaCl keveréket), használtak munkájuk során (KWANTONG és BART 2003). A 

hígított spermát 250 µl-es műszalmákban, programozható hűtő berendezés segítségével 

fagyasztották, majd 2 hétig folyékony nitrogénben tárolták a mintákat. A szobahőmérsékleten 

történő felolvasztás után, motilitás vizsgálatot, illetve termékenyítési próbát végeztek. A legjobb 

termékenyülési százalékot a 12% DMSO-val és NaCl-dal, egy lépcsőben -10°C sebességgel hűtött 

minta adta (a kontroll 81%-a). A 12%-os DMA is magas értéket eredményezett (a kontroll 51%-a) a 

metanolhoz (a kontroll 38%-a), illetve az etilén-glikolhoz (a kontroll 12%-a) képest. Ezekre az 

eredményekre alapozva a kutatók a másik faj (P. hypophthalmus) esetében 3 hűtőmédiumot 

teszteltek: 1. DMSO (10%) és NaCl (0,9%); 2. DMA (10%) és Ca-mentes HBSS, 3. metanol (5%) 

és NaCl (0,9%) (KWANTONG és BART 2006). A mélyhűtés folyamata megegyezik az előző 

kísérletben leírtakkal. A legjobb termékenyülési eredményt (a kontroll 70%-a) az 1. hígítóval 

kapták. A 2. hígító eredményei (a kontroll 42%-a) magasabbak voltak a 3. hígító eredményeinél (a 

kontroll 12%-a). A két kísérlet alapján megállapították, hogy a sperma életképesség teszt nem 

megbízható eljárás a termékenyítő képesség megbecsülésére. KOLDRAS és BEINIARZ (1987)-hoz 

hasonlóan a termékenyítési próbát javasolják a felolvasztott spermiumok minőségének értékelésére. 

Emellett megállapították, hogy amennyiben egy működő módszert egy halfajra már kifejlesztettek, 

akkor a módszer alkalmas lehet más hasonló fajok esetében is. 

PAN et al. (2008) kutatásukat a Pelteobagrus fulvidraco fajon végezték. A spermamélyhűtés 

során különböző hígítók (Ringer, D-15, Kurokura-1) és védőanyagok (DMSO, glicerin, metanol) 

kombinációját vizsgálták. A legjobb motilitási (65±5%), termékenyülési (90,47±3,67%, kontroll: 

(97,55±2,74%) és kelési (88±4%, kontroll: 92±5%) eredményeket 10%-os metanol és Ringer 

kombinációja esetében kapták. 
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A harcsafélék (Siluridae) családjának egyik legelterjedtebb képviselője Európában a harcsa 

(Silurus glanis). A faj spermamélyhűtésével több kutató foglalkozott már. Elsőként magyar kutatók 

tettek kísérletet a mélyhűtés sikeres megvalósítására. KRASZNAI és MÁRIÁN (1985) hígítóként 

Alsever-oldatot (0,42% NaCl, 0,8% trinátriumcitrát, 0,55% citromsav, 2,05% dextróz), 

védőanyagként 15% DMSO-t használva 1:5 hígítási arány és 10°C/perc (-80°C-ig) és 20°C/perc (-

150°C-ig) hűtési sebesség mellett 90%-os termékenyülést és 85%-os kelést értek el. Ezt követően 

LINHART et al. (1993) publikáltak ismét sikeres mélyhűtési eredményeket. Munkájuk során a 

spermát egy aktivációt gátló oldatba (200 mM NaCl, 30 mM Tris, pH 7) fejték. Az első kísérlet 

során ezt az elegyet különböző koncentrációjú glicerin (5, 10, 20, 30, 40 és 50%), DMSO (5, 10, 20, 

30%) vagy etilén-glikol védőanyaggal keverték. Az így hígított mintákat equilibrációs idő nélkül 40 

µl-es adagokban alumínium lemezre cseppentették, mely 4 mm magasságban úszott a folyékony 

nitrogén felszínétől a nitrogén gőzben, majd 10 perccel később a mintákat a folyékony nitrogénbe 

helyezték. Felolvasztás során a pelleteket egy 5 ml-es kémcsőbe tették hígítás nélkül, majd kézzel 

melegítve 10 másodpercig rázták őket. A második kísérletben tesztelték a hűtési sebességet és a 

felolvasztás közegét. A kis alumínium lemezeket nyitott polisztirol dobozban lévő folyékony 

nitrogén felszínétől 2 mm-re (-80°C -tól -85°C –ig), 4 mm-re (-70°C-tól -75°C-ig) és 20 mm-re (-

50°C-tól -55°C-ig) úsztatták vagy közvetlenül a nitrogén felszínére (-100°C-tól -105°C-ig) 

helyezték a mintákat. Védőanyagként glicerint használtak. A felolvasztást 30°C-on végezték 10 

másodpercig, aktivációt gátló oldattal, illetve oldat nélkül. A harmadik kísérlet során termékenyítési 

teszteket végeztek. A friss spermát, az aktivációt gátló oldatot és a 12%-os glicerint összekeverték, 

majd alumínium lemezen 5 ml-es pelletekben hűtötték (-80°C-tól -85°C-ig terjedő hőmérsékleten) 

10 percen át, majd folyékony nitrogénbe helyezték a mintákat. Felolvasztáskor a minta felét (2,5 

ml) üveg kémcsőbe helyezték és 30°C-on 20 másodpercig olvasztották. Ezt követően 25 ml 

desztillált vízzel hígították és 80 g ikrához keverték. Az első kísérlet értékelésekor a mélyhűtést 

megelőzően 10%-os glicerin és 10%-os DMSO eredményezte a legmagasabb motilitás értékeket. A 

mélyhűtést követően 13-36% motilitást figyeltek meg 10-30%-os glicerin koncentrációnál. DMSO 

esetében nem találtak mozgó sejteket a hűtést követően. Már a hűtést megelőzően megszűnt a 

spermiumok mozgása etilén-glikol esetén, a toxicitás miatt. A második kísérlet során azt kapták a 

kutatók, hogy az optimális hűtési magasság 2 mm a folyékony nitrogén felszínétől. A 

termékenyítési kísérlet során a termékenyülési arány 42,3 és 48,1% között volt (átlag 45,2%), míg a 

kontroll érték 64 és 74,8% (átlag 70,6%). A két eredmény között szignifikáns különbség nem volt. 

A mélyhűtésből származó embriók 52,3%-a, míg a kontroll embriók 31,5%-a (nem volt szignifikáns 

különbség) deformált volt. Később ismét LINHART et al. (2005) foglalkoztak a harcsa sperma 

mélyhűtésével. A hűtést több lépcsőben programozható hűtőberendezés (PLANER Kryo 10 series 

III) segítségével végezték: +4°C-ról -9°C-ra 4°C/perc sebességgel, -9°C-ról -80°C-ra 11°C/perc 
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sebességgel, majd -80°C-on 6 percig állni hagyták a mintákat, mielőtt azok folyékony nitrogénbe 

kerültek. A felolvasztást 40°C-on 105 másodpercig végezték. Az első kísérlet során 3 védőanyag (8, 

10, 12%-os DMSO, 5, 7,5 10%-os metanol, 8, 10, 12%, 1:1 arányú DMSO és propándiol elegye) 

különböző koncentrációját és kombinációját vizsgálták 2 tárolási idő (1 és 5 óra) mellett. A 

mintákat 1,8 ml-es krio-csövekben mélyhűtötték. A második kísérlet során 3 equilibrációs időt 

teszteltek. Az 5 órán át tárolt hígított spermához 10% DMSO-t adagoltak, majd a mélyhűtést 

megelőzően 0, 5 és 20 percig jégen equilibrálták a mintákat. A harmadik kísérletben 3 különböző 

méretű krio-csövet teszteltek. Egy ml mintát töltöttek 1 és 1,8 ml-es, illetve 4 ml mintát 4 ml-es 

krio-csövekbe. A legjobb kelési eredményt (82-86%) a DMSO (8, 10, 12%), illetve az 5% DMSO 

és 5% propándiol elegye mellett az 5 órás tárolás esetében figyelték meg. Ezek az eredmények nem 

különböztek szignifikánsan a kontroll eredményektől. A legmagasabb kelési arányt a kontroll és az 

5 percen keresztül equilibrált minták esetében kapták. Az equilibrációs időnek nem volt 

szignifikáns hatása a sperma mozgására és a felolvasztást követő motilitásra. A kelési eredmény 

jobb volt abban az esetben, amikor 1 és 1,8 ml-es méretű krio-csöveket használtak. Az élő 

spermiumok aránya azonban szignifikánsan magasabb volt az 1,8 és 4 ml-es minták esetében az 1 

ml-es mérethez képest. OGIER de BAULNY et al. (2008) is leírtak egy módszert, mely alkalmas a 

harcsasperma mélyhűtésére. Javaslatuk szerint a spermát nem fejéssel, hanem a here eltávolításával 

és abból az ivartermék kipréselésével érdemes begyűjteni. A kipréselt spermaszuszpenziót 4°C-on, 

20 percig, 200 g-on centrifugálták, és a centrifugálást követően kiülepedett sperma 9×109 

spermiumot tartalmazott milliliterenként. A spermát 1:3 arányban hígították Cryo-Fish 

védőanyaggal. A védőanyagot 0,8-ad rész Cryo-Fish puffer, 0,1 rész tojássárgája és 0,1 rész DMA 

összekeverésével állították elő. Ezt követően az elegyet 0,5 ml-es műszalmákba töltötték, majd a 

4°C-os 10 perces equlibrációs időt követően hűtötték egy, a folyékony nitrogén felszínén úszó 3-4 

cm-es kereten. A műszalmákat 10 perc múlva nitrogénbe helyezték. A felolvasztás során 37°C-os 

vízfürdőt használtak 10 másodpercig. Javasolják a spermát 2-3 perccel a felolvasztást követően 

felhasználni. A leírásuk alapján érdemes 10-szer annyi mélyhűtött spermát használni 

termékenyítéshez, mint amennyi friss spermából használatos. 

2.2.2. A sügérfélék spermamélyhűtésének eddigi eredményei 

A sügéralakúak (Perciformes) rendjéből számos édesvízi és tengeri halfaj hímivarsejt 

mélyhűtését írták le kutatók az évek során. Ilyen faj például az aranydurbincs (Sparus aurata) 

(CHAMBEYRON és ZOHAR 1990, FABBROCINI et al. 2000, CABRITA et al. 2005a) vagy a 

nílusi tilápia (Oreochromis niloticus) (RANA és MCANDREW 1989, GODINHO et al. 2003). 

Ellentétben az előbbiekben felsorolt halfajokkal, a sügérfélék (Percidae) – ahova az általam vizsgált 
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süllő (Sander lucioperca) és kősüllő (Sander volgensis) is tartozik - esetében a sperma 

mélyhűthetőségének kevesebb figyelmet szenteltek.  

A sügérfélék családjából ismereteink szerint legkorábban MOORE (1987) foglalkozott az 

egyik amerikai süllőfaj, a walleye (Sander vitreus) spermamélyhűtésével. Vizsgálatai során a 

walleye szeminális folyadékának összetétele alapján készített hígítót kombinálta DMSO, 

szarvasmarha szérum albumin (BSA) és PRO-FAM szója fehérje védőanyaggal 4 különböző 

kombinációban. Az egyes kombinációk a követezőképpen alakultak: 1. 5% DMSO; 2. 7% DMSO - 

BSA (4 mg/ml) - PRO-FAM (7,5 mg/ml) keveréke; 3. 5% DMSO - BSA (4 mg/ml) – PRO-FAM 

(7,5 mg/ml) keveréke; 4. 7% DMSO - BSA (4 mg/ml). Mindegyik hígító tartalmazott további 15 g 

glükózt és 5 g mannitolt 2 literenként. A spermát 1:2 arányban hígította a hígító kombinációkkal, 

majd a mintákat 0,25 ml-es műszalmába töltve 30 percig hűtötte szárazjégen. A műszalmákat 

folyékony nitrogénben tárolták. A felolvasztás során a hígító fürdő hőmérséklete 21,1 vagy 32,1°C 

volt. A szerző 1985-ben 59 ml ikrát, míg 1986-ban 118 ml ikrát termékenyített 2 ml mélyhűtött, 

majd felolvasztott spermával. A kísérlet eredménye szerint, a mélyhűtött walleye sperma 

szignifikánsan kevesebb ikrát termékenyített minden ismétlésben a friss spermához képest. A 

mélyhűtött sperma termékenyülési százaléka 55 és 83% (1985), illetve 39 és 68% (1986) között 

volt. A natív sperma 1985-ben 94%-os termékenyülést eredményezett, míg 1986-ban 83 és 97% 

között ingadozott. A legjobb termékenyülési eredmények 1985-ben a 2 és 3-as hígító 

kombinációval születtek, melyek szignifikánsan eltértek az 1. és 4. hígítók eredményeitől. Az 1986-

os évi kísérletek során a 2. sperma-hígító kombináció eredményezett szignifikánsan magasabb 

értéket a másik három sperma-hígító kombinációnál. 

Egy újabb kísérlet során (BERGERON et al. 2002) 3 különböző DMSO-ra alapozott hígítót 

(1. 7% DMSO, 4 mg/ml BSA, 7,5 mg/ml PRO-FAM és Rathbun hígító keveréke; 2. H2O, 3,6 

mg/ml NaCl, 10 mg/ml KCl, 0,09 mg MgCl2, 0,2 mg/ml NaHCO3 és 10% DMSO keveréke; 3. 

H2O, 0,3 M glükóz, 10% DMSO keveréke) és 3 hígítási arányt (1:5, 1:9, 1:15) vizsgáltak a kutatók 

szintén walleye fajon. A legjobb eredményt az 1:15-ös arányban az 1. hígítóval kevert sperma 

esetében kapták. Ez az eljárás 46±3%-os felolvasztás utáni motilitást eredményezett, szemben a 2. 

és 3. hígító 10 és 5%-os értékeivel. A friss sperma motilitása 75 és 80% között mozgott. Az 1. 

hígítóval, 1:15 arányban kevert sperma mélyhűtést és felolvasztást követően 29±7 és 59±1% közötti 

termékenyítést eredményezett (12 napos szempontos ikrán vizsgálva), míg natív spermánál ez az 

érték 83±3% és 91±1% között alakult. 

A másik halfaj, a szintén az amerikai kontinensen honos sárga sügér (Perca flavescens) 

spermájának hosszú távú tárolásával először CIERESZKO et al. (1993) próbálkoztak. A kísérlet 

során a kutatók két hígítót használtak: a DMSO hígító 125 mM szacharózt, 6,5 mM redukált 

glutationt, 100 mM kálium-bikarbonátot (KHCO3), 8% DMSO-t és 10% tojássárgáját tartalmazott, 
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míg a glicerin-glükóz hígító összetétele a következőképpen alakult: 0,3 M glükóz, 20% glicerin. 

Mindkét hígító esetében 4×, illetve 8× hígítást alkalmaztak. A spermát 0,5 ml-es adagokban 

szárazjégen hűtötték -79ºC-on (az un. pellet-módszerrel), amelyeket utána az erre szolgáló 

ampullákban tároltak cseppfolyós nitrogénben 1,5-2 hónapig. A termékenyítést megelőzően 3 vagy 

4 mélyhűtött adagot szobahőmérsékletű fiziológiás sóoldatban olvasztottak fel, majd ezt követően a 

spermaszuszpenziót összekeverték egy adag ikrával (1175±267 db). A termékenyülést 8-10ºC-os 

vízben 7 nap múlva számolták. Annak ellenére, hogy a 8×-osan hígított DMSO hígítóval magasabb 

termékenyülési %-ot lehetett megfigyelni, mint a 4× hígításnál (29±27%, illetve 18±13%), a két 

érték között statisztikailag kimutatható különbség nem volt. A glükóz-glicerin hígítóval kevert 

sperma gyakorlatilag minden termékenyítő képességét elvesztette (0,3%), így a DMSO hígító 

termékenyülési eredménye (23%) szignifikánsan jobb értéket eredményezett a másik hígítónál, 

azonban mindkét hígító eredménye szignifikánsan elmaradt a friss sperma használatával kapott 

termékenyülési százaléktól (53%). 

Később GLOGOWSKI et al. (1999a) számoltak be ismét sikeres sárga sügér 

spermamélyhűtésről. A kutatás során 4 védőanyagot teszteltek: 1. DMSO (15% DMSO); 2. DMSO-

tojássárgája keverék (15% DMSO és 10% tojássárgája); 3. DMA (15% DMA); 4. DMA-

tojássárgája keverék (15% DMA és 10% tojássárgája). Mindegyik hígítóhoz 0,45 M szacharózt 

kevertek. A mélyhűtést az előző kísérletben leírtak szerint végezték, azzal a különbséggel, hogy 

ebben az esetben 0,05 ml-es adagokban hűtötték a spermát. A felolvasztás 0,5% NaCl oldatban 

történt 21ºC-on. Megközelítőleg 3×106 spermium jutott egy ikraszemre. A friss sperma 61±3% 

termékenyülést eredményezett szempontos embrió stádiumban. Mélyhűtött sperma esetében 42-

47% közötti értéket kaptak (ami a friss sperma 70-77%-a), és az egyes hígítók között nem volt 

szignifikáns különbség. Ez az eredmény már jelentős fejlődést mutat (~30%), az előzőekben 

leírtakhoz képest. 

Az Európában is megtalálható fajok közül a sügér (Perca fluviatilis) spermamélyhűtésére 

találhatunk irodalmi forrásokat. Az elsők között saját kutatócsoportunk végzett mélyhűtési 

kísérleteket sügéren. HORVÁTH és URBÁNYI (2001) leírása szerint a spermát 1:9 arányban 

hígították, 0,25 ml-es műszalmákat használtak és 5 különböző hígítót (300 mM szacharóz és 30 mM 

Tris (pH 8,0); 350 mM glükóz és 30 mM Tris (pH 8,0); 200 mM KCl és 30 mM Tris (pH 8,0); 

Magyary-féle módosított Kurokura-hígító: 360 mg NaCl, 1000 mg KCl, 22 mg CaCl2, 8 mg MgCl2 

és 20 mg NaHCO3 100 ml vízben feloldva, MAGYARY et al. 1996b), illetve 2 védőanyagot 

(DMSO, illetve metanol 10% végső koncentrációban) teszteltek a vizsgálatok során. A mélyhűtés 

folyamata során az előző kísérletben is leírt polisztirol dobozos technikát alkalmazták (hűtés 3 cm-

rel a folyékony nitrogén felszín felett, 3-5 percig). A mélyhűtött szalmákat folyékony nitrogénnel 

töltött kaniszterekben tárolták 2-3 hétig. A termékenyítés során 350-400 db ikrát termékenyítettek 1 
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műszalma tartalmával. A felolvasztás 40ºC-os vízfürdőben 5 másodpercig tartott. A megfigyelések 

szerint a felolvasztást követő motilitás eredményekben nem volt szignifikáns különbség az egyes 

hígítók és védőanyagok között. Azonban a cukor alapú hígítók előnyösebb hatását észlelték a 

sperma túlélését tekintve, szemben az ionos összetételű hígítókkal. A legmagasabb motilitást a 

glükóz-DMSO párosítás eredményezte (33±22%). A termékenyülési eredményeket tekintve 

mélyhűtött sperma esetében a legmagasabb érték 63%, míg a friss sperma esetében 61% volt. 

Az egyik tanulmányban a normális és ivarátfordított sügér hímek mélyhűtött, majd 

felolvasztott spermájának motilitását és termékenyítőképességét hasonlította össze egy nemzetközi 

kutatókból álló csoport (LINHART et al. 2008). Az ivarátfordított egyedek heréjét eltávolították a 

hasüregből, majd a szeletekre vágott heréből a spermát nylon hálón keresztül préselték ki. A 

normális halak spermáját fejéssel gyűjtötték. Mindkét mintát 300 mM-os glükóz oldattal hígították 

1:6 arányban. Védőanyagként DMSO-t használtak 10% végső koncentrációban. Az így kapott 

elegyet 0,5 ml-es szalmákba töltötték, majd polisztirol dobozban hűtötték cseppfolyós nitrogén 

gőzében 3 cm-rel a folyékony nitrogén felülete felett 10 percig. A felolvasztás 40ºC-os vízfürdőben 

8 másodpercig tartott. 1 g ikrát (451 db) 12×105, illetve 2,4×105 spermával termékenyítettek. A 

normális egyedek mélyhűtött spermája hasonló kelési arányt eredményezett, mindkét sperma-ikra 

arány esetében (12×105: 37% és 2,4×105: 29%). Az átfordított ivarú hímek spermájának esetében 

nem volt különbség a két érték között (12×105: 7% és 2,4×105: 7%). A kapott eredményekből az is 

kiderült, hogy a fejt sperma alkalmas a mélyhűtésre, azonban a heréből préselt sperma gyengébb 

minőségű, mint a normális hímek fejt spermája.  

A Szent István Egyetem kutatócsoportja tett kísérletet 3 sügérféle, a magyar bucó (Zingel 

zingel), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni) és a kősüllő (Sander volgensis) spermájának 

mélyhűtésére (KERESZTESSY et al. 2003). Sikeres fagyasztást azonban, csak a magyar bucó 

esetében sikerült kivitelezni. A sperma hűtéséhez 3 féle hígítót használtak: 1. 350 mM fruktóz, 30 

mM Tris, pH 8.0; 2. 200 mM KCl, 30 mM Tris; 3. Magyary-féle módosított Kurokura-hígító 100 

ml-re 350 mg NaCl, 1000 mg KCl, 22 mg CaCl2, 8 mg MgCl2, 20 mg NaHCO3. A hígítókhoz 

kétféle védőanyagot, DMSO-t és metanolt adagoltak 10%-os végső koncentrációban. A spermát 1:9 

arányban hígították a hűtőmédiummal, majd mindezt 0,25 ml-es műszalmákba szívták fel és szintén 

polisztirol dobozban hűtötték (4 cm-re a nitrogén felszínétől 3 percig). A szalmákat 40ºC-os 

vízfürdőben 5 másodpercig olvasztották fel. A legmagasabb átlagos felolvasztás utáni 

eredményeket KCl hígítóval és 10%-os metanol védőanyag használatával kapták. A metanol 

használatával hűtött minták motilitása általában magasabb volt, mint DMSO esetében. 
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2.3. Mélyhűtésből származó ivadék életképesség vizsgálatának eddigi 

eredményei 

Annak ellenére, hogy több mint 200 halfaj spermamélyhűtésével foglalkozó számos 

tudományos közlemény született napjainkig, kevés rendelkezésre álló irodalom található a 

mélyhűtésből származó ivadékok életképességével, a megmaradásával és növekedésével 

kapcsolatosan. 

Azonban a mélyhűtésből származó lárvák vitalitásának vizsgálata két okból lehet fontos. Ki 

kell zárni a vizsgálatokkal az esetleges mélyhűtés okozta genetikai és az ebből fakadó szervi 

torzulások lehetőségét, továbbá szükségesnek tartom a gyakorlati szakemberek mélyhűtés iránti 

hiedelmeit eloszlatni. 

Az egyik legkorábbi munkában a csíkos sügéren (Morone saxatilis) vizsgálták amerikai 

kutatók a spermamélyhűtésből származó lárvák növekedését és túlélését (KERBY et al. 1985). A 

kísérlet során a lárvákat 5-6 napig keltetőházban tartották a tavakba történő kihelyezést 

megelőzően. Az első, illetve második kísérletben 6-6 db 0,4 ha-os és 0,2 ha-os tavat használtak. Az 

egyes tavakat 5-6 napos lárvával 3-3 ismétlésben (kezelt-kontroll) 500 000 lárva/ha sűrűségben 

népesítették. A tavakat 47 (1. kísérlet) és 43 (2. kísérlet) nappal a kihelyezést követően lecsapolták, 

majd lehalászták. Összehasonlítva a kezelt és kontroll lárvákat, sem a lehalászott egyedszámban és 

tömegben, sem a megmaradásban nem találtak szignifikáns különbségeket, habár, a mélyhűtött 

spermából származó lárvák mérete szignifikánsan nagyobb volt a friss spermából származó 

lárvákénál. Az egyedileg lemért 1988 db kezelt lárvából mindössze 5 db, míg 1970 db kontroll 

egyedből 7 db volt torz. A 12 db-ból 10 egyednek volt enyhén rövidebb felső állkapcsa és 2 az 

átlagnál nagyobb fejjel rendelkezett. 

Ehhez hasonló eredményeket kapott RANA és McANDREW (1989) is tilápia fajok 

(Oreochromis spp.) esetében. Ebben az esetben 30 l-es kádakból álló recirkulációs rendszerbe 

helyezték az elúszó lárvákat, majd 30 napos korban egyesével mérték le őket. A kísérletben 

vizsgálták a mélyhűtött sperma tárolási idejének hatását is a lárvák túlélésére. A 30 napos ivadék 

növekedése és túlélése nem különbözött szignifikánsan a kontroll egyedek paramétereitől. 

TIERSCH et al. (1994) csatornaharcsán végeztek megmaradási kísérletet. Az 5 nap alatt kikelt 

lárvákat a szikhólyag felszívódását követően, az exogén táplálkozás kezdetének időpontjában 80 l-

es, majd 4 hónapos korban 160 l-es, végül 9 hónapos korban 800 l-es kádakba helyezték át. A 

nevelés elején megfelelő méretű, 49% fehérjetartalmú, süllyedő táppal, majd a nevelés végén 35%-

os fehérjetartalmú lebegő táppal etették a lárvákat. Minden hónapban 25 egyed tömegét mérték le. 

Az egy éven keresztül havonta mért tömeg nem tért el szignifikánsan a mélyhűtött és friss 

spermából származó lárvák esetében. 

 25



Irodalmi áttekintés  

A nagy rombuszhal (Psetta maxima) spermájának esetében is többször vizsgálták a mélyhűtés 

hatását a lárvák túlélésére. Az előző kísérlethez hasonlóan medencében tartották az egyedeket a 

nevelés során, és a mélyhűtött spermából származó, 10 napos lárva tömege és megmaradása nem 

különbözött szignifikánsan a kontroll egyedekétől (SUQUET et al. 1998). Ezzel ellentétben 

CHEREGUINI et al. (2001) már találtak eltérést a mélyhűtött, illetve friss spermából származó 

lárvák vizsgálata során. A szerzők 31 napig neveltek 4 különböző szaporításból származó lárvákat, 

melyek növekedési paramétereit a 0, 7, 14 és 31. napon mérték. A lárvák hosszában és nedves 

tömegében nem találtak szignifikáns különbséget a 0, 7 és 14. napokon. A 31. napon azonban, két 

esetben szignifikáns volt az eltérés a mélyhűtött, illetve a friss spermából származó lárvák 

tömegében, a négy csoportból az egyikben a kezelt, míg a másikban a kontroll egyedek mutattak 

jobb eredményt. A munka során azonban nem volt szabályszerű különbség az egyes csoportok 

között, így a talált eltéréseket a szerzők az egyedi hatásoknak, illetve a különböző szaporítási 

kísérletek által okozott varianciának tulajdonították.  

Egy későbbi munka során ugyanez a kutatócsoport már 4 hónapos rombuszhal ivadékot vetett 

összehasonlító vizsgálat alá egy éven keresztül. Az eredmények szerint a kezelt és kontroll egyedek 

növekedés regressziós egyenesének meredeksége nem mutatott különbséget (CHEREGUINI et al. 

2002), hasonlóan a legrégebbi összehasonlító vizsgálathoz, melyben MOCZARSKI (1977) 1 éves 

korig vizsgálta a mélyhűtött, illetve friss spermából származó ponty ivadékok növekedését. 

Szivárványos pisztráng (Oncorhyncus mykiss) esetében 4-9 hónapon keresztül vizsgálták a 

mélyhűtött és normál spermából származó ivadék tulajdonságait (HAYES et al. 2005). Az 1996-os 

kísérlet során a két csoportot külön kádakban, 130 napig nevelték, intenzívebb takarmányozás 

mellett, és a vizsgálatokban nem volt kimutatható szignifikáns különbség a megmaradás, a testhossz 

vagy a testtömeg tekintetében. Ezzel ellentétben a második kísérletben a két csoportot azonos 

kádakban nevelték, alacsonyabb táplálási intenzitás mellett (kompetíciót előidézve) 210 napon át. 

Ennek eredményeképpen a megmaradás azonos mértékű volt, míg a kontroll egyedek hossza 4%-al, 

az átlagtömege pedig 15%-al nagyobb volt a mélyhűtésből származó lárvák paramétereinél. Az 

1997-ben elvégzett harmadik kísérletben a második kísérletet ismételték meg, 313 napos neveléssel. 

Sem megmaradásban, sem tömegben, sem pedig hosszban nem találtak eltérést a két csoport között. 

Az eddigi szakirodalomtól eltérően az 1996-os kísérletben megvizsgálták a kezelt és kontroll 

egyedek stresszre és betegségekre adott reakciói közötti eltéréseket is. Az ivadékok akut stressz 

hatására mért kortizol szintjében nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, míg a 48 

órás stressz hatására mért kortizol szint szignifikánsan magasabb volt a friss spermából származó 

csoportban. A háromféle dózisban Listonella anguillarium baktériummal fertőzött egyedekben nem 

volt szignifikáns különbség a mortalitási %-ot tekintve a mélyhűtött és friss spermából származó 

ivadékok csoportjai között. 
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Egy indiai pontyféle, a Tor khudree esetében sem találtak a kutatók szignifikáns különbséget a 

15 napig nevelt, mélyhűtött spermából származó lárvák morfológiájában a kontroll egyedekhez 

képest (BASAVARAJA et al. 2002). A kísérlet során azonban megvizsgálták a lárvák 

megmaradásának és a különböző equilibrációs időknek az összefüggéseit 3 különböző DMSO 

védőanyag koncentráció használatakor. A legmagasabb túlélési rátát (75%, kontroll: 77%) 15%-os 

DMSO védőanyag és 30 perces equilibrációs idő alkalmazása mellett mutatták ki a kutatók.  

A brazíliai lepényhalat (Paralichthys orbignyanus) vizsgálva LANES et al. (2008) sem 

találtak különbséget a mélyhűtött és friss spermából származó lárvák életképessége között. A 

kutatók vizsgálták továbbá a két csoportból származó lárvák között található torz egyedek számát is, 

azonban hasonlóan a téli lepényhalon (Pseudopleuronectes americanus) (RIDEOUT et al. 2003) és 

afrikai harcsán (Clarias gariepinus) (MISKOLCZI et al. 2005) korábban végzett vizsgálatok 

eredményéhez, szignifikáns különbséget nem találtak. 

 

2.4. A spermamélyhűtés gyakorlati alkalmazása 

2.4.1. Spermamélyhűtés alkalmazása a halgazdálkodásban 

Napjainkig a kutatók több mint 200 halfaj spermamélyhűtésével foglalkoztak, azonban a 

vizsgálatok túlnyomó többsége alapvetően a mélyhűtés különböző paramétereire (védőanyag, 

equilibrációs idő, hűtési sebesség, sperma-ikra arány stb.) irányult. A mélyhűtésben elért sikerek 

ellenére, jelenleg nincs piaca a mélyhűtött sperma alkalmazásának a halgazdálkodásban (DONG et 

al. 2007). A gyakorlati alkalmazás, illetve szaporítási technológia sorába történő beépítésre alig 

található utalás. Kivételt képez ez alól a génbanki alkalmazás, melynek célja alapvetően védett 

halfajok vagy értékes genetikai anyag megőrzésére irányul. Ebben az esetben nem szükséges, hogy 

a mélyhűtés technológiája kereskedelmi szempontból is kifizetődő legyen (pl. nem szükséges, hogy 

a mélyhűtés hatékonysága megegyezzen a bevált mesterséges szaporítási módszerekkel). Ilyen 

génbanki alkalmazásra került sor egy Moszkva melletti génbankban, ahol több, mint 900 adag 

különböző pontyfajtáktól származó spermát tárolnak, és a kutatások szerint az 5 éves tárolás nem 

csökkentette termékenyítőképességüket (KATASSANOV et al. 1995). Hazánkban a Halászati és 

Öntözési Kutatóintézet (HAKI) és a SZIE közös együttműködésében a HAKI élő ponty 

génbankjának felhasználásával hoztak létre kutatók mélyhűtött spermabankot. A munka során 187 

egyed (15 hazai és 3 külföldi fajta) spermáját hűtötték 0,5 ml-es műszalmákban (HORVÁTH 2007). 

A pontylazacfélék közé tartozó, veszélyeztetett Brycon orbignyanus spermájának mélyhűtésére 

MARIA et al. (2006) dolgoztak ki sikeres eljárást, melynek segítségével génbankot kívánnak 

létrehozni. Azonban CABRITA et al. (2005b) aranydurbincs esetében (Sparus aurata) azt találták, 
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hogy a mélyhűtés indukálhat DNS sérülést, ezért génbanki célú tevékenység esetén érdemes 

számolni a mélyhűtés okozta káros hatás lehetőségével is.  

A gyakorlati alkalmazás egyik fontos eleme az üzemi méretű technológia kialakítása. A 

gyakorlati technológiának két fontos pillére van: nagy mennyiségű ikrát lehessen termékenyíteni 

egy adag mélyhűtött spermával, illetve relatíve nagy mennyiségű (4-5 ml) spermát lehessen egy 

műszalmában mélyhűteni. 

LUBZENS et al. (1997) vizsgálatai során 1 ml (kb. 1000 ikraszem) és 100 ml (kb. 100 000 db 

ikraszem) ikra termékenyülése közötti különbségeket vizsgáltak ponty esetében. Az első esetben 

33±24%, míg a második esetben 14±16% volt a termékenyülés, szemben a kontroll értékkel 

(70±15%). Ezt követően azonos ikramennyiséget (0,2 ml) termékenyítettek 4, 20 és 200 µl 

mélyhűtött, majd felolvasztott spermával. Míg a sperma mennyiségét 50-szeresére növelték, addig a 

termékenyülés csak 2,35-szörösére nőtt. 
A laborkísérletek során használatos (0,25; 0,5; 1 ml) méretű műszalmák helyett a 

gyakorlatban az üzemi ikratételek (100-300 g) megtermékenyítéséhez elegendő hímivarsejtet 

tartalmazó 4-5 ml-es műszalmákra lenne szükség. A nagy méret azonban hátrányokkal is jár (pl. a 

hűtés során a nagy méret miatt nem egyenletes a fagyás a teljes térfogatban), ami a sperma 

minőségének romlásához vezethet, ezért szükséges az egyes mélyhűtési technológiákat a nagy 

méretű műszalmák esetében is tesztelni, fejleszteni. Erre végeztek már kísérleteket változó 

sikerességgel. WHEELER és THORGAARD (1991) 4,5 ml-es műszalmában, szárazjégen 

fagyasztottak szivárványos pisztráng spermát. A mintákat 5°C-os vízfürdőben olvasztották fel. 

Ezzel a módszerrel a kontrollhoz képest 49%-os termékenyülést értek el, amikor 700 ikrát 

termékenyítettek egy szalmával. BROWN és MIMS (1999) szintén szárazjégen hűtöttek lapátorrú 

tok (Polyodon spathula) spermát 5 ml-es műszalmában. A minták motilitása a kontroll 100%-hoz 

képest 50-25%-ra csökkent a felolvasztást követően. A kelési százalék szignifikánsan alacsonyabb 

volt mélyhűtött sperma esetében (16±2%) a kontroll eredményekhez (91±2%) képest. SILVEIRA-

NINHAUS et al. (2006) nem találtak szignifikáns különbséget a 0,5 ml és a 4 ml-es műszalmában 

mélyhűtött sperma használata között a kelési százalék vonatkozásában a Brycon cephalus faj 

esetében, annak ellenére, hogy a 0,5 ml-es műszalmákban némileg jobb eredményeket kaptak. 

HORVÁTH et al. (2007) azt találták, hogy amennyiben 5,917×105 db spermiumnál kevesebb jut 

egy ikraszemre ponty esetében, akkor nem ajánlott a termékenyítés során 5 ml-es műszalmában 

hűtött hím ivarterméket használni.  

CABRITA et al. (2001) a hőmérsékleti viszonyokat vizsgálták különböző méretű műszalmák 

használatakor (0,5; 1,8; 5 ml) továbbá termékenyítési próbákat is végeztek. A hűtési és 

felolvasztási sebességet nagyon hasonlónak találták az 1,8 és a 0,5 ml-es műszalmák esetében. Az 

5 ml-es műszalma viszont lassabb hűtési és olvasztási sebességet eredményezett. A motilitás 
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eredmények tekintetében a kutatók mindhárom esetben hasonló értékeket figyeltek meg. Az első 

termékenyítési kísérlet során 100, 240 és 400 ikraszemet termékenyítettek 0,5 ml, 1,8 ml és 5 ml-es 

műszalma tartalmával. A legjobb eredményt a 0,5 ml-es, majd az 1,8 ml-es műszalma adta. A 

második kísérlet során 150 ml (1600-2000 db ikraszem) ikrát termékenyítettek 2 db 5 ml-es 

műszalma tartalmával. Az eredmény megegyezett a kontroll eredményeivel. A szerzők a kapott 

eredmények tükrében alkalmasnak találták a nagy méretű műszalmákat keltetőházi célokra. 

LAHNSTEINER et al. (2002) egy új eljárást teszteltek, mely során 500 g szivárványos pisztráng 

ikrát termékenyítettek 12 db 1,2 ml-es műszalma tartalmával. Az új eljárás szerint a 12 szalmát 

saját készítésű rugalmas, műanyag hevederbe helyeztek, amelyben a szalmák számára egyenként 

alakítottak ki helyeket. Ezt követően megtöltötték a szalmákat és az egész csomagot egyszerre 

hűtötték le. Mivel a hevederek a cseppfolyós nitrogénben is rugalmasak maradtak, azokat a 

kaniszteres tárolás céljára fel lehetett göngyölni. Felolvasztáskor a hevedereket kiengedték és 

meleg vízfürdőben olvasztották fel. Ezt követően a műszalmákat az ikratétel fölé helyezték, 

elvágták és összekeverték az ikrával. A termékenyülés 87±2% lett mélyhűtött sperma, és szintén 

87±2% friss sperma esetében. Szerzők szerint csak a száraz termékenyítési technika eredményez 

magas termékenyülési arányt nagy mennyiségű ikratételek mélyhűtött spermával történő 

termékenyítése esetén. 

A nagy rombuszhal esetében CHEN et al. (2004) dolgoztak ki olyan mélyhűtési eljárást 

mely során, a spermát 1,8 ml-es krio-csövekben hűtötték és a kontrollal megegyező 

termékenyülési és kelési eredményt kaptak. Ezek alapján a szerzők alkalmasnak találták a 

módszert keltetőházi célokra. 

Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) esetében 50 ml ikrát (kb. 60 000 db ikraszem) 

termékenyítettek ALVAREZ et al. (2003) 1,8 ml-es műszalmák tartalmával, melyek 1,5 ml hígított 

szeminális folyadékot tartalmaztak, keltetőházi körülmények között. Nem találtak szignifikáns 

különbséget a mélyhűtött és friss sperma kelési eredményei között. Leírásuk szerint mélyhűtött 

sperma segítségével 38 400 000 fehér busa lárvát állítottak elő egy kubai halgazdaságban 1999 

november és 2000 márciusa között, amikor friss sperma nem állt rendelkezésre. Véleményük szerint 

a mélyhűtés csökkentheti a szükséges hímek számát, minimalizálhatja a kezelés okozta stresszt a 

fejési alkalmak csökkenése miatt és elősegíti a mesterséges termékenyítést, amikor az ikra 

rendelkezésre áll. 
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2.4.2. A bikasperma mélyhűtés folyamatának és felhasználásának fontosabb 
lépései a halsperma mélyhűtés vonatkozásában 

A halgazdálkodással ellentétben a tejelő szarvasmarha ágazatban a mindennapi rutin részévé 

váltak a spermabankok, illetve a mélyhűtött sperma alkalmazása a mesterséges termékenyítés során. 

Mindezen folyamatok állami szinten szabályozott módon és szigorúan üzleti alapon zajlanak. Ebben 

az ágazatban a bikasperma-mélyhűtés előnyei a következőképpen foglalhatók össze: 1. gazdasági 

előnyök, pl. a könnyű hozzáférés, csökkenő szállítási és fenntartási költségek, 2. a tenyésztőknek 

megvan a lehetőségük arra, hogy kiválasszák a legjobb eredményeket mutató bikákat, 3. az egyedi 

szelekció gyorsítása, aminek következtében a tejelő tehenek genetikai alapjainak 

megváltoztatásával növelhető a tejhozam (CAFFEY és TIERSCH 2000).  

Annak érdekében, hogy képet alkothassunk a mélyhűtött halsperma kereskedelmi 

forgalmazásának jövőbeli előkészítéséről, az alábbiakban röviden ismertetem a bikasperma 

mélyhűtésével és kereskedelmével kapcsolatos fontosabb tényezőket. 

A sperma levételét követően a spermavételi csőre azonnal rá kell írni a spermaadó bika számát 

és nevét (SZÁSZ 2007a). Ezt követi az ondóvizsgálat, mely a levett sperma felhasználhatóságát 

hivatott minősíteni. Az ondóvizsgálat sokrétű. A vizsgálatok során az ondó minél több 

tulajdonságát próbálják vizsgálni. Ennek ellenére a vizsgálatok alapján az ondó vagy az apaállat 

várható fertilitási értékeiről nem lehet teljes bizonyossággal nyilatkozni. 

A vizsgálatokat alapvetően három csoportra sorolják:  

• Makroszkópos vizsgálat (ejakulátum mennyisége, színe, szaga, konzisztenciája, 

kémhatása, idegen anyagok jelenléte vagy hiánya). 

• Mikroszkópos vagy műszeres vizsgálat (a spermiumok egyedi és tömegmozgása, 

sűrűség, élő és elhalt ondósejtek aránya, az ondósejteken kívül található egyéb alakos 

elemek, fixált, festett készítményeken az ondósejtek felépítése) (SZÁSZ 2007b). 

• Biológiai vizsgálat (pl. Sörensen-féle hidrogén-redukciós próba, rezisztenciapróba, 

hőtűrőpróba, élettartampróba, Kégl-féle katalázpróba, mikrobaszám meghatározás 

stb.) (PÉCSI 2007a). 

A fagyasztott spermát napjainkban már csaknem kizárólag műszalmákba töltve hozzák 

forgalomba. Leggyakrabban a maxi (5 ml), közepes vagy feles (0,5 ml) és a mini vagy negyedes 

(0,25 ml) méretű műszalmákat használják. A kereskedelmi forgalom legnagyobb részét a negyedes 

műszalma teszi ki. A műszalmákat egyedi feliratozással látják el. A feliraton szerepel: 

• az apaállat egyedi azonosító száma, ha van használati neve és fajtája, 

• a spermavétel ideje (2-2 karakter jelzi az évet, hónapot és a napot), 

• a mesterséges termékenyítő állomás neve és kódja (PÉCSI 2007b). 
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A spermafagyasztás gyakorlati végrehajtása a próbafagyasztással kezdődik. A próbafagyasztás 

során 4 db műszalmát megtöltenek spermával és a fajra kifejlesztett módon lefagyasztják. A 

fagyasztás után elvégezik a sperma felolvasztását és 2 db szalma tartalmát azonnal, 2 db szalma 

tartalmát pedig 1 órás hőtűrőpróba után, mikroszkópos vizsgálatnak vetik alá.  

A mélyhűtött bikasperma előállítása során egy erre a célra szolgáló elkülönített helyiségben 

30 napig kell karanténban tartani a termelési szériákat. Az elkülönítési idő az állat-egészségügyi 

biztonságot szolgálja, vagyis figyelembe veszi a járványos állatbetegségek leghosszabb lappangási 

idejét (FLINK 2007). 

Hazánkban szarvasmarha esetében az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. a vezető 

vállalat, amely mélyhűtött spermával kereskedik. A cég rendelkezik területi képviseletekkel is. A 

gazdálkodó szervezet (ügyfél) elektronikus vagy nyomtatott adatbázis segítségével kiválasztja, hogy 

melyik apaállat tűnik számára kedvezőnek, majd megrendeli a mélyhűtött ivarterméket. A cég 

képviselője kaniszteres kannában leszállítja a kiválasztott apától származó spermát a megrendelt 

mennyiségben az ügyfél számára, ahol a fagyasztott sperma átkerül az ügyfél saját tároló 

konténerébe a végső felhasználás időpontjáig. Ez feltételezi, hogy a gazdaságok rendelkeznek saját 

kaniszteres tároló edénnyel. Minden kereskedelmi spermaadag rendelkezik minőségi 

bizonyítvánnyal (SOMOS 2008). 

A szaporítóanyag kereskedelmének egyes lépéseit a 49/2007-es (VI. 26.) FVM rendelet („Az 

egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek 

rendjéről)” szabályozza, beleértve a spermatároló központ üzemeltetését, a sperma tárolását, a 

sperma felkínálását és értékesítését, a sperma forgalmazását, stb. 
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2.5. A CASA rendszer bemutatása 

 

A számítógépes spermavizsgálat, azaz a CASA (computer assisted sperm analysis) 

rendszer a spermamozgás képi megjelenítésének és analízisének harmadik generációs 

eszközét képviseli. A modern CASA rendszerek mögött igen jelentős fejlődési folyamat áll, 

hiszen már több mint 300 évvel ezelőtt is használtak először spermamegfigyelésre alkalmas 

eszközt. 1678-ban von Leeuvenhoek alkalmazott először fénymikroszkópot 

spermamegfigyelésre. A második generációs, úgynevezett fázis kontraszt mikroszkópokat az 

1950-es évek közepén kezdték el használni az első andrológiai laborokban az élő spermiumok 

vizsgálatára. Ez a módszer ma is része minden CASA rendszernek, ugyanis lehetővé teszi az 

átlátszó sejtek határainak nagy kontrasztú megjelenítését. 

Ma már a CASA egy automatizált rendszer (hardver és szoftver), mely alkalmas a 

spermáról készült képek egymás utáni megjelenítésére és digitalizálására, valamint az 

információ feldolgozására és elemzésére is. Ennek következtében képes pontos, precíz és 

értelmezhető információt szolgáltatni, mind az egyes sejtekről, mind pedig az adott csoportok 

átlageredményeiről is. 

Eleinte a CASA rendszer fejlesztésének célja pusztán a profit volt, elsősorban 

mesterséges megtermékenyítést végző humán vagy állatkísérleti laborok számára készítették. 

Az első kereskedelmi forgalomban megjelent rendszert, a Cellsoft™-ot (CRYo 

Resources Ltd.) speciálisan a spermiumok mozgásának értékelésére fejlesztették ki, 

értékesítését 1985-ben kezdték meg. A rendszer fáziskontraszt mikroszkópot használt fűthető 

tárgyasztallal, csatlakoztatott valós idejű video rögzítéssel, mely a kép felvétele után képes 

volt annak analizálására is. A következő években számos publikáció született, melyben ezt a 

rendszert használták egér, patkány, szarvasmarha, valamint emberi spermiumok elemzéséhez 

is. A második ilyen típusú rendszer a HTM-2000® (Hamilton-Thorn Research) volt, mely 

1986-ban jelent meg a kereskedelmi forgalomban. Ez a típus már fejlettebb technikával 

rendelkezett: tartalmazott egy beépített optikai rendszert, video kijelzőt, billentyűzetvezérlőt, 

valamint egy meghatározott helyzethez kötött, automata minta pozicionáló egységet. Később 

szintén a Hamilton-Thorn mutatta be az IVOS rendszert, mely a következő újításokat 

tartalmazta: stroboszkópos LED-megvilágítás a képélesség javítása érdekében, mely 

pontosabb digitális képet eredményez; lehetővé teszi a rágcsálósperma nyomon követését, 

valamint a hiperaktív mozgással rendelkező spermiumok automatikus felismerését is. 

Emellett lehetőséget nyújt a belső fluoreszcens megvilágításra, valamint a spermiumok DNS-
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ének fluoreszcens jelölésére úgy, hogy azután ezek a sejtek egyértelműen 

megkülönböztethetők legyenek a háttérzajoktól (AMANN és KATZ 2004).  

Ebben az időszakban ismerték fel, hogy a CASA alkalmas a környezeti hatások 

kimutatására is: pl. KIME et al. (1996) különböző nehézfém-szennyezések (cink és kadmium) 

hatásait vizsgálták a harcsasperma minőségére nézve. Úgy találták, hogy a kadmium bio-

akkumulációjának köszönhetően a sperma motilitás csökkent, míg cink jelenlétében ez a hatás 

jelentősen mérséklődött. A kísérletről megjelent tudományos közleményükben javasolták az 

általuk kialakított módszer beépítését a standard toxicitás-vizsgálatokba is. 

Napjainkban az IVOS mellett két másik, kereskedelmi forgalomban is kapható CASA 

rendszer létezik. Ezek közül az egyik az SM-CMA rendszer (MTG Gmbh.), melyet az 1990-

es évek elején fejlesztettek ki. Jelenleg ez az egyetlen rendszer, mely képes hasznosítani a 

sperma középdarabjának detektálását annak érdekében, hogy felismerje az ép, de mozdulatlan 

spermiumokat, vagy hogy olyan algoritmusokat állítson fel, melyek megengedik két olyan sejt 

útvonalának a követését, melyek pályája metszi egymást, vagy bizonytalanul mérhető 

területre téved. A Hobson Sperm Tracker-t (Hobson Sperm Tracking, Ltd.) az 1990-es évek 

közepén mutatták be és a mikroorganizmusok vizsgálatára használt szoftverekből fejlesztették 

ki. 

Később az érdeklődés középpontja arra a potenciális lehetőségre helyeződött át, hogy a 

CASA-val a spermamintákról szerzett precíz és pontos adatok segítségével előre jelezhető 

lenne a hímek termékenyítő potenciálja (AMANN és KATZ 2004). 

KIME et al. (2001) szerint a CASA egyszerű és gyors kvantitatív módszer a halsperma 

minőségének értékelésére, továbbá az eljárás segítségével előre jelezhető a termékenyítő 

képesség is. A rendszer alkalmas a sperma minőségére vonatkozó nehézfém szennyezés 

hatásainak monitorozására, például a higany és a tributyltin esetében, tenyészállomány 

szelekcióra, a mélyhűtés és tárolás hatékonyságának növelésére, valamint a termékenyítés 

körülményeinek optimalizálásra. A CASA technológiát kiegészítve morfológiai mérésekkel 

meghatározhatjuk a sperma motilitás csökkenésének okait. Miután az említett technológia 

alapvetően emlős vizsgálatokra készült, így a különböző halfajokra vonatkozó vizsgálatok 

előtt minden esetben szükséges a rendszer adaptációja az adott faj speciális felépítéséhez. 

Tavi tok (Acipenser fulvescens) esetében CIERESZKO et al. (1996) használtak CASA 

rendszert a mélyhűtött sperma minősítésére. A vizsgálat során a friss és mélyhűtött, majd 

felolvasztott spermát ugyanolyan arányban hígították (1,5:1000). A motilitás-értékeket a 

hígítást követő 0. és 5. percben rögzítették. Az aktivált spermát 20 µl-es Microcell™-be 

(Conception Technologies, La Jolla, Kalifornia) helyezték 5 másodperccel a felolvasztást 
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követően. Minden minta esetében több képi mezőt rögzítettek 20 és 30 másodperc között egy 

200 Hz-es videokamerával és egy nagy sebességű videofelvevővel (Motion Analysis Corp., 

Santa Rosa, CA, Amerikai Egyesült Államok) felszerelt Olympus BH2 mikroszkóp 

segítségével. Egy évvel később publikált kutatásuk során ugyanez a kutatócsoport a sperma 

mozgásának időtartalmát vizsgálta a tavi tokon (TOTH el al. 1997). Kevesebb, mint 5 µl 

aktivált spermát töltöttek egy 20 µl mély µCell szeminális folyadékvizsgáló kamrába 

(Fertility Assoc., MA), és egy az előző kísérletben is használt 200 Hz-es videó kamerához 

(Motion Analysis, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok), illetve videó felvevőhöz (V-32 

VTR, Nac, Japán) csatlakoztatott Olympus BH2 mikroszkóp (fázis kontraszt, 50×-es teljes 

nagyítás) segítségével végezték a megfigyeléseket. A felvételeket az aktivációt követő 5. és 

30. másodperc között készítették el. Egy CellTrak/S elnevezésű CASA rendszert (CellTrak, 

Version 3.20) használtak a sperma mozgás megszűnésének a meghatározására. A rendszer 

képes volt a következő paraméterek mérésére is:  

 mozgó sejtek aránya (azok a sejtek, melyek egyenes vonalú mozgást 

végeztek minimum a küszöbérték feletti távolságig [25 µm/s]),  

 íves vonalú mozgás sebessége (VCL) (időegység alatt ténylegesen 

megtett íves vonalú út),  

 egyenes vonalú mozgás sebessége (VSL) (a spermafej egyenes vonalú 

mozgásának kezdő és a végpontja közötti távolsága alapján),  

 sperma fejének az oldalirányú amplitúdójának az eltolódása (ALH) (az 

aktuális útvonal eltolódása egy kalkulált átlagirányhoz képest) (4. ábra).  

 
4. ábra. A spermamozgás analízisének paraméterei (TOTH et al. 1997) 
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Az ebben a munkában használt nagy sebességű (200 képkocka/másodperc) 

videomikrografikus módszer lehetőséget nyújtott a 40-60 Hz-es kezdeti, flagelláris 

hullámhosszal rendelkező spermiumok mozgási pályájának mintázására. A korábbi CASA 

rendszerek, melyekkel sperma motilitást vizsgáltak csak egyenes vonalú mozgási sebességet 

és csapás frekvenciát voltak képesek mérni (BILLARD és COSSON 1992; ODA és 

MORISAWA 1993). Az utóbbi Cellsoft rendszert használt, azonban a videó rendszer 30 Hz 

felett nem működött, de ezt az egyenes vonalú mozgási sebesség mérése nem is igényli. A 

spermamozgás pályájának a fizikai komponenseinek a mérése, mint például a változó irányú 

mozgási sebesség, illetve a mozgásirány változásának a mértéke olyan mutatókat jelentenek, 

melyek megbízhatóbb módon tudják előre jelezni a termékenyítőképességet. Miután a 

toksperma feje elliptikus, a fáziskontraszt felvételeken a spermiumok fejének automata 

nyomon követése megköveteli az egész spermiumfej digitalizálását. 

A harcsaalakúak rendjébe tartozó fajokon az elsők között RURANGWA et al. (2001) 

használtak számítógépes spermaanalizáló rendszert afrikai harcsa (Clarias gariepinus) sperma 

vizsgálatához. A kutatócsoport a sperma minősítéséhez a VSL és VCL paramétereken kívül a 

VAP-ot (átlagsebességet), azaz a megtett út átlagsebességét is mérte. A kísérlet elvégzéséhez 

Hobson Sperm Tracker-t használtak, mely a motilitás vizsgálatot 5 másodperccel az aktivációt 

követően kezdte meg, majd adott spermatételre nézve magát a vizsgálatot 15 másodpercen 

keresztül végezte. A szerzők sikeresen alkalmazták a CASA rendszert különböző 

hűtőmédiumok összehasonlításánál is. 

LIU et al. (2007b) egy tengeri halfaj, a Pagrus major friss és kezelt (fagyasztott, majd 

felolvasztott) spermájának minősítésére használtak CASA rendszert (CASAS-QH-Ø, 

Tsinghua Tongfang Inc., Peking, Kína). A vizsgálatot szobahőmérsékleten (18-20°C) 

végezték a Pagrus major sperma formájának és jellemzőinek megfelelően beállított 

rendszeren. A motilitásvizsgálathoz a rendszert 24 képkocka/másodperc képdigitalizálási 

sebességgel működtették. A motilitás állapotának meghatározása az átlagsebességen alapult 

(VAP): az 5 µm/s átlagsebesség alatt mozgó spermiumokat mozdulatlannak, a 20 µm/s felett 

mozgó spermiumokat mozgóknak, míg az 5-20 µm/s között haladókat helyben mozgóknak 

tekintették. Az analízis során a mélyhűtött és felolvasztott spermát tovább hígították, majd 

1:250 arányban tengervízzel aktiválták, míg a friss spermánál 1:1000-es arányú hígítást 

alkalmaztak. A továbbiakban egy speciális mikroszkóp kamrájában 20 µl aktivált mintát 

helyeztek el 10 µm mélységben. A friss és a kezelt minták motilitását CASA-val mérték 10 

másodperccel az aktivációt követően, a 15% DMSO segítségével mélyhűtött minta 

motilitásváltozását 30 másodpercenként jegyezték fel. A kapott eredmények szerint a CASA 
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rendszer Pagrus major esetében pontos adatokat szolgáltatott a spermiumokról, melyek 

alapján a termékenyítőképesség jól becsülhető volt. 

LI et al. (2008) a sperma DNS-ének sértetlenségét próbálták mélyhűtést követően 

ellenőrizni lapátorrú tok (Polyodon spathula) fajban. A vizsgálatok kiegészítéseként a CASA 

rendszer segítségével tesztelték a sperma mozgásának paramétereit is. A mintákat 1:600 

arányban hígították és BSA (szarvasmarha szérum albumin) hozzáadásával próbálták 

megakadályozni, hogy a spermiumok feje a tárgylemezhez tapadjon. Videó monitorhoz (JVC 

TK-U890EG) csatlakoztatott mikroszkóp (LEICA DM 2500) segítségével rögzítették a 

spermiumok mozgását, míg a spermiumok egymást követő képpontokon történő 

megjelenésének analíziséhez az FSQAS-2000 IMAGE programot használták. Az aktivációt 

követően 30 másodpercenként választottak ki 3 másodperces és 72 képkockából álló 

felvételeket. A rendszert jellemző paraméterek a következőképpen voltak beállítva: a 

legkisebb mérhető értékként 20 pixel, míg az elérhető küszöbértékként 180 pixel. Az adott 

kísérletben a spermaminőség meghatározásának szempontjából két fontos paramétert 

vizsgáltak sikeresen: a VCL és a VSL mozgást. 

Bár a CASA rendszerek jóval túlszárnyalják a mikroszkópos megfigyelés által elérhető 

lehetőségeket, a magas költségeik miatt a kutatók nagy része mégsem él az adott 

lehetőségekkel. Ezt kiküszöbölendő WILSON-LEEDY és INGERMANN (2007) kidolgozott 

egy ingyen használható CASA szoftvert, melyet elsősorban a halsperma analíziséhez 

adaptáltak. Az adott rendszer képes rövid idő alatt adatokat szolgáltatni a halspermával 

kapcsolatban úgy, hogy ezek a mérések bármikor megismételhetők legyenek, ami a rendszer 

precizitását bizonyítja. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. Kísérletek harcsa (Silurus glanis) fajon 

3.1.1. A hím ivartermék gyűjtésének és mélyhűtésének módszere 
A kísérletek során a felhasznált ivarterméket minden esetben a tejes harcsák elölését 

követően, a hasüregből eltávolított herékből közvetlenül (nem fejéssel) nyertem. A herét, a 

hasüregből történő kiemelést követően (5. ábra), száraz mullpólyán felvágtam és a spermát a 

pólyán keresztül Petri-csészébe préseltem. A sperma ilyen módon vizelettel nem 

szennyeződhetett, a herében lévő vérerekből származó minimális vér pedig megfigyeléseim 

szerint nem befolyásolta a sperma minőségét.  

 
5. ábra. A kioperált harcsa here (fotó: Horváth Ákos, 2007) 

 
A sperma kipréselése után meghatároztam az ivartermék motilitását fénymikroszkóp 

alatt, 200-szoros nagyításon. Tárgylemezen összekevertem 19 µl vizet 1 µl spermával és sötét 

látótérben becsültem meg a motilitás százalékos értékét. 

Védőanyagként 10%-os végső koncentrációjú metanolt, illetve hígítóként 6%-os 

fruktózt használtam. A hűtőmédium pH-ját 7,73-ra állítottam be 1 M NaHCO3 oldat 

segítségével. A spermát 1:1 arányban kevertem össze a hűtőmédiummal. Az így kapott 

hígított spermából 4 ml-t pipettáztam egy 5 ml-es műszalmába.  

A hűtés során nitrogént öntöttem egy polisztirol dobozba, felszínére 3 cm magas 

polisztirol keretet helyeztem, majd arra fektettem a feltöltött műszalmákat. Felhasználásig a 

mintákat kaniszteres kannában tároltam. 
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A műszalmákat 40°C-os vízfürdőben olvasztottam fel 40 másodpercig. A felolvasztást 

követően a műszalmák lezárt végét felvágtam és a szalmák tartalmát kémcsőbe vagy 

közvetlenül a termékenyítendő ikratételre öntöttem. A felolvasztott sperma motilitását a fent 

leírtak szerint vizsgáltam. Az itt közölt módszert a diplomamunkám (BOKOR 2005) és a 

Halgazdálkodási Tanszék mélyhűtési csoportjának korábbi, afrikai harcsán végzett sikeres 

vizsgálatai alapján (URBÁNYI et al. 1999; HORVÁTH és URBÁNYI 2000) állítottam össze. 

3.1.2. A hűtési időre és a sperma-ikra arányra vonatkozó kísérletek 

A 2005. évben a mélyhűtéshez a hím ivarterméket a Szarvas-Fish Kft. tukai telepéről, 

illetve a Szegedfish Kft. szegedi telepéről szereztem be, az ott folyó szaporítási munkákba 

bekapcsolódva. A hím egyedeket a gazdaság munkatársai 4 mg/ttm kg hipofízissel oltották 

egy adagban a sperma kinyerését megelőzően. A halak testhosszát, testtömegét, valamint a 

here tömegét lemértem. A here és a testtömeg hányadosából meghatároztam a gonado-

szomatikus indexet (GSI). A sperma kipréselése után meghatároztam az ivartermék 

motilitását az előbbiekben leírt módon. Az előzőekben leírt mélyhűtési módszert alkalmaztam 

az ivartermék begyűjtését követően, annyi kiegészítéssel, hogy a Tukán gyűjtött minták 

esetében teszteltem, hogy a hűtési idő hogyan befolyásolta a felolvasztott minták motilitását 

és termékenyítő képességét. Ezért a minták hűtési ideje 3, 5, illetve 7 perc volt. A hűtési idő 

leteltével a szalmákat a cseppfolyós nitrogénbe helyeztem. 

Az első termékenyítési kísérletekre a Fish-Coop Kft. szajoli telepén került sor. A 

halaktól egy rutin szaporítási eljárás során nyertem ki az ikrát. Az első kísérletsorozatban az 

ikrát 40, 80 és 120 g-os adagokra osztottam szét és azt termékenyítettem meg 1-1 

műszalmányi mélyhűtött spermával. Felolvasztás után a műszalmák tartalmát az ikraadagokra 

ürítettem, és félfiziológiás sóoldattal (0,325% NaCl) aktiváltam az ivartermékeket. Ezt 

követően néhány perc múlva a sóoldatot lecseréltem sós-karbamidos termékenyítőoldatra és 

néhány perces kevergetés után az ikra ragadósság-elvételét 0,5 g/l-es tanninoldatban fejeztem 

be. A termékenyített ikrát 7 l-es Zuger-üvegekben inkubáltam. Keléskor meghatároztam a 

kelési arányt. 

A második kísérletsorozatot az Attalai Hal Kft. attalai tógazdaságában végeztem el, 

melynek során az ikrát két 150 g-os adagra osztottam szét, az egyik ikratételt egy, a másikat 

két műszalmányi felolvasztott spermával termékenyítettem meg. Mindkét tétel esetében a 

hűtési idő 7 perc volt. Az ikra ragadósságát nem szüntettem meg, hanem hagytam a 

keltetőedények falára tapadni. A termékenyítést követő 12 órával az üvegre felragadt ikrát 
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lekapartam, míg a csomóban álló részeket szétkevertem egy vászonnal bevont végű, vékony 

műanyag csővel. Keléskor meghatároztam a kelő és a torz fejlődésű lárvák arányát. 

A vizsgálatok folyamán meghatároztam a hűtési sebességet is. Egy műszalmát 

megtöltöttem a mélyhűtés során alkalmazott hűtőmédiummal. A műszalmába egy Digi-Sense 

DualLogR digitális hőmérő (Eutech Instruments, Szingapúr) K típusú szenzorját helyeztem és 

a szalmát egy 3 cm magas polisztirol keretre helyeztem, amit a cseppfolyós nitrogén 

felszínére tettem. A hőmérő 1 másodperces intervallumokkal feljegyezte a hőmérsékleti 

értékeket. A hűtési értékeket 6 percen keresztül rögzítettem, mivel a hőmérő memóriájának 

tárolókapacitása ennyi adat rögzítését tette lehetővé. A kísérletet három ismétlésben végeztem 

el. 

Ezenkívül sikerült spermát gyűjteni és mélyhűteni a szaporítási szezon ideje alatt a 

Szegedfish Kft-től is a 2006-os év folyamán a 2005-ben tesztelt hűtési technológia 

segítségével. 

3.1.3. Szaporítási szezonon kívülről származó sperma mélyhűtése és 
tesztelése keltetőházi (üzemi) körülmények között 

A 2006. évi szezonban az Aqua-kultúra Kft. (jelenleg Bőcsi Önkormányzat, Körömi 

Haltelep) körömi telepéről gyűjtöttem be harcsaspermát januárban és márciusban (szaporítási 

szezonon kívül), intenzív rendszerben tartott harcsáktól. A spermiációt hipofizálás 

módszerével váltottam ki. Az átlagosan 2,5 kg testsúlyú halakat intramuszkulárisan oltva, 3-4 

mg/ttm kg szárított ponty hipofízissel kezeltem, egy nappal a herék kioperálását megelőzően. 

A halakat elkülönítve, vízátfolyásos medencében, változatlan, 20°C-os vízhőmérsékleten 

tartottam. A mélyhűtés módszere megegyezett a korábbiakban leírtakkal, annyi különbséggel, 

hogy a polisztirol kereten 7 percig hűtöttem a spermát a folyékony nitrogénbe helyezést 

megelőzően (6. ábra). A sperma motilitását a friss és a mélyhűtött mintákban is vizsgáltam.  

A termékenyítési kísérleteket a Fish-Coop Kft. szajoli telepén végeztem el. Ehhez a 

2005. évadból Szegedről és a 2006. évi körömi hűtésből származó mintákat használtam fel. 

Az ikramennyiséget egy rutin szaporítási eljárás során nyertem ki az anyahalaktól. A 

kísérletsorozat során az ikrát 250 és 350 g-os adagokra osztottam szét és azt termékenyítettem 

meg egy műszalmányi mélyhűtött spermával. A termékenyítés folyamata megegyezik a 3.1.2. 

pont tukai szaporításának menetével. A megtermékenyített ikratételeket 7 l-es Zuger-

üvegekben inkubáltam, majd a kelést követően meghatároztam a kelési arányt. 
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6. ábra. Harcsasperma mélyhűtése cseppfolyós nitrogén gőzében, 5 ml-es műszalmákban (fotó: Bokor 

Zoltán, 2007) 
 

3.1.4. Alkalmazás keltetőházi (üzemi) körülmények között 

Ezeknek a kísérleteknek az volt a célja, hogy a nagy mennyiségben mélyhűtött 

spermával (5 ml-es műszalma) üzemi mennyiségű ikratételeket (150-350 g) termékenyítsek 

országszerte az adott gazdaság szaporítási munkálataihoz csatlakozva, vizsgálva a módszer 

megbízhatóságát és ismételhetőségét. Egy adag ikrát minden esetben egy műszalmával 

termékenyítettem (7. ábra) 

 

 
7. ábra. Termékenyítés mélyhűtött harcsaspermával üzemi körülmények között – a műszalma felvágása a 

sperma kinyeréséhez (fotó: Bokor Zoltán, 2007) 
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A munka folyamán öt különböző gazdaságban végeztem termékenyítést mélyhűtött 

spermával a rutin szaporító munka keretében: 

• az Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft. attalai tógazdaságában, 

• a Bőcsi Önkormányzat körömi haltelepén, 

• a TEHAG Kft. százhalombattai gazdaságában, 

• az Aranykárász Bt. ördöngősi gazdaságában, 

• a Szegedfish Kft. szegedi gazdaságában. 
 

Az attalai kísérletben a szaporítási szezonon kívül gyűjtött és mélyhűtött spermát 

használtam fel 200 g-os ikratételek termékenyítéséhez 2007. május 15-én. 

A körömi kísérletet 2007. május 17-én végeztem, mely során szintén szaporítási 

szezonon kívül gyűjtött és mélyhűtött spermát használtam a termékenyítés során. Mind a 

kezelt, mind a kontroll vizsgálatokban 200 g-os ikratételeket termékenyítettem.  

Ezt követően a TEHAG Kft. százhalombattai telepén termékenyítettem 200 g-os 

ikratételeket 2007. május 22-én. Ebben az esetben a 2006-os évben, ívási szezonban 

mélyhűtött szegedi spermát használtam fel a kísérletekben. 

A negyedik kísérlet során 2007. május 21-én az Aranykárász Bt. ördöngősi telepén 

szaporítási szezonon kívül mélyhűtött spermával termékenyítettem 200-350 g ikratételeket. 

Az utolsó kísérlet a Szegedfish Kft. keltetőházában zajlott 2007. május 23-án. A munka 

során a 2006. évben Szegedről származó mélyhűtött spermával termékenyítettem 150 g-os 

ikratételeket. 

Minden esetben az adott gazdaság üzemi szaporítási munkájába kapcsolódtam be, 

gyakorlatilag azzal a módszerrel, hogy bizonyos ikratételekhez biztosítottam a rendelkezésre 

álló mélyhűtött sperma tételeket. A szaporítás minden esetben az adott gazdaság szokásainak 

megfelelő módon zajlott. Egy adag ikrát egy műszalmányi felolvasztott spermával 

termékenyítettem meg. Az ivartermékeket vízzel vagy 0,352%-os NaCl oldattal aktiváltam, 

majd néhány percig sós-karbamidos vagy felére hígított sós-karbamidos (20 g NaCl és 15 g 

karbamid) oldatban kevergettem. Ezután a duzzasztott ikrát 0,5 g/l-es csersavoldattal 

öblítettem át, majd minden tételt külön 7 literes Zuger-üvegben inkubáltam (1. táblázat). 

Az összes kísérletben meghatároztam a kelő lárvák százalékos arányát, továbbá az 

attalai kísérlet során vizsgáltam a termékenyülési arányt is 4-8 sejtes állapotban. 
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1. táblázat A termékenyítés részletei az egyes gazdaságokban 

Időpont Helyszín 
Mélyhűtött 

sperma 
gyűjtése 

Egy szalmával 
termékenyített 

ikra mennyisége 

Termékenyítő 
oldat Duzzasztó oldat Duzzasztás 

ideje 
Végső ragadósság 
elvételének módja 

2007.05.21. Ördöngős Szezonon 
kívüli 200-350g 0,352% NaCl 0,4% NaCl, 

0,3% karbamid 5-6 perc 0,05% tannin 

2007.05.12. Köröm Szezonon 
kívüli 200 g 0,352% NaCl 0,4% NaCl, 

0,3% karbamid 5-6 perc 0,05% tannin 

2007.05.15. Attala Szezonon 
kívüli 200 g Keltetőházi víz 0,352% NaCl 5 perc nem volt 

2007.05.22. Százhalombatta Szezonban 200 g 0,352% NaCl 0,352% NaCl 45 perc 0,05% tannin 
2007.05.23. Szeged Szezonban 150 g Keltetőházi víz 0,352% NaCl 5 perc 0,05% tannin 
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3.1.5. Lárva megmaradási kísérletek 

A lárvamegmaradás tesztelése és vizsgálata érdekében 2007-ben a táplálkozó, míg 

2008-ban a nem táplálkozó harcsalárvák megmaradását, növekedését vizsgáltam. A 

táplálkozó szakasz vizsgálatát, mind labor, mind üzemi körülmények között elvégeztem.  
 

Táplálkozó lárvaszakasz vizsgálata 

A táplálkozó lárvák üzemi vizsgálata során a lárvákat a TEHAG Kft. százhalombattai 

keltetőházában állítottam elő a helyi szaporítási eljárás keretein belül. Az anyákat 22-24ºC 

hőmérsékletű vízben tartották, valamint 4 mg/ttm kg hipofízis kezelést kaptak. A 

termékenyítés során 200 g ikrához 1 műszalma spermát adtam. A megtermékenyített ikrát 200 

g-ként 7 literes Zuger-üvegbe helyeztem. A kontrollnak szánt egyedek szaporításához a 

gazdaság saját hímjeinek natív spermáját használtam. A termékenyítést követő második napon 

a kelő lárvákat megszámoltam, majd a kelést követően a még nem táplálkozó, függeszkedő 

lárvákat lárvatartó konténerekbe helyeztem. A kelést követő harmadik napon, amikor a lárvák 

táplálkozásukat elkezdik, megszámoltam a kísérletre szánt egyedeket, és kihelyeztem őket 

vályúkba.  
 

 
8. ábra. Üzemi vályús kísérlet (fotó: Bokor Zoltán, 2007) 

 
Egy 100 l-es átfolyó rendszerű vályúba (8. ábra) 1000 egyedet helyeztem 3 ismétlésben. 

A kontroll egyedek száma is 3×1000 volt. Az állományt a kísérlet során vágott tubifex-el 

táplálták 3 óránként. A gazdaság munkatársai a betegségek megelőzése érdekében 36%-os 

formalinkezelést alkalmaztak 10 ml/vályús koncentrációban 4 órás időközönként. Az egyes 
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vályúkban a vízátfolyás sebessége 3 l/perc volt. A vályúkban képződött szerves anyagot 

naponta egyszer távolították el. A vályús nevelés a gyakorlatban szokásos 10 napig tartott.  

A laboratóriumi kísérletekhez a lárvákat a gyakorlatban alkalmazott ½ vízzel, ½ 

oxigénnel töltött, duplafalú zsákokban szállítottam Gödöllőre a Halgazdálkodási Tanszékre. 
 

 
9. ábra. A laboratóriumi kísérletek (fotó: Bokor Zoltán, 2007) 

 
A kísérletben szereplő recirkulációs rendszer vályúi 40 cm hosszúak, 15 cm mélyek, és 

10 cm szélesek voltak (a vízmélység a kivezető csonk miatt 10 cm volt). A rendszert egy 

besötétített szobában helyeztem el, a kisharcsák fényérzékenysége miatt. A kísérletben 

kezelésenként (kontroll és mélyhűtött spermából keltetett ivadékok) 5×100 egyedet állítottam 

be (9. ábra). A halakat az első 4 napban 3 óránként etettem. A reggeli, illetve az esti 

időpontokban gyűjtött planktont, a többi etetési időpontban Perla Proactiv 4.0 haltápot adtam 

a kísérleti halaknak. A 4 nap elteltével naponta 4-szer, az előbb említett táppal (esetenként 

planktonnal, illetve Artemiával) etettem. Naponta egyszer távolítottam el szivornyával a fel 

nem vett táplálékot, illetve a salakanyagokat, valamint az etetés időpontjaiban feljegyeztem 

vályúnként az elhullás mértékét. A mindennapos feladatok közé tartozott továbbá a 

rendszerben keringő víz egyharmadának cseréje, valamint a víz hőmérsékletének, 

oxigéntartalmának, pH-jának és vezetőképességének mérése (2.sz. melléklet). A víz ezen 

fizikai paramétereit naponta két alkalommal mértem (reggel, illetve este). A vályúkban a 

vízátfolyás sebessége 0,25 l/perc volt. 

 44



Anyag és módszer  

Mivel a lárvák kezelése nagyon nehéz, így nem minden egyedet mértem le a kísérletek 

végeztével. A kísérlet elején és befejezéskor mért, véletlenszerűen kiválogatott halak 

egyedszámát a 2. táblázat mutatja be. 
 
2. táblázat Mért egyedszámok a kísérlet végeztével 

 
 Laborkísérlet Üzemi kísérlet 

 
 Mélyhűtött Kontroll Mélyhűtött Kontroll 

Kezdő testhossz 3×10 db 3×10 db N/A* N/A 

10 napos testhossz 5×50 db 5×50 db 3×100 db 3×100 db 

Kezdő testtömeg 3×10 db 3×10 db N/A N/A 

10 napos testtömeg 5×50 db 5×50 db N/A N/A 

*N/A = nincs adat 
A testhosszon és a testtömegen kívül a következő paramétereket számítottam: 

• Kondíció faktor 

K0 = 100×w0/(l0)3 (%); Kt= 100×wt /(lt)3   (%) ahol: w0; wt; kezdő és befejező testtömeg g-

ban; l0 és lt – kezdő és befejező standard testhossz cm-ben 

• Fajlagos növekedési sebesség (S.G.R.): 

S.G.R.= 100×(ln w0 – ln wt)/t ,  t: a kísérleti periódus hossza (10 nap) 

• Megmaradási % 

100 × (A 10 napos kísérlet alatt megmaradt egyedek száma – kiinduló egyedszám) (%) 
 

Nem táplálkozó lárvaszakasz vizsgálata 

Ebben az életkorban nem végeztem üzemi vályús kísérletet, mivel a vályús rendszer 

nem volt alkalmas a kisméretű lárvák tartására, továbbá az ivadéknevelési gyakorlat ebben az 

életkorban nem használja a vályús nevelési eljárást. 

A nem táplálkozó lárvaszakasz során vizsgált lárvák előállítását 2008 júniusában 

végeztem szintén a TEHAG Kft. keltetőjében. A szaporítás és a mélyhűtött sperma 

felhasználásának módja megegyezett a táplálkozó lárvaszakasz vizsgálatánál leírtakkal. A 

kelést követően a lárvákat Gödöllőre a Halgazdálkodási Tanszék laborjába szállítottam, ahol 

az előző évben felállított rendszer segítségével vizsgáltam a halak megmaradását.  

Naponta egyszer szivornyával eltávolítottam a képződött salakanyagokat, továbbá a 

mindennapos feladatok közé tartozott a rendszerben keringő víz egyharmadának cseréje, 

valamint a víz hőmérsékletének, oxigéntartalmának, pH-jának és vezetőképességének mérése 
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(2.sz. melléklet). A víz ezen fizikai paramétereit naponta két alkalommal mértem (reggel 

illetve este). A kísérlet 4 napig tartott.  

 

3.1.6. Alkalmazott statisztikai módszerek 

A hűtési idő és az ikramennyiség kelési arányra kifejtett hatását a szajoli kísérlet során 

(3.1.2-es pont) kétszempontos varianciaanalízis segítségével vizsgáltam (P<0,05). A 3.1.3-as 

fejezetben a két ütemben szezonon kívül gyűjtött here esetében a GSI értékek 

összehasonlítását kétmintás t-próba segítségével végeztem. A 3.1.4-es fejezetben szereplő 

termékenyítési kísérletekben a mélyhűtött és kontroll spermával kapott kelési eredményeket 

szintén kétmintás t-próbával elemeztem. Ezeket a statisztikai próbákat GraphPad Prism 4.0 

for Windows program segítségével végeztem el. A lárvatartási vizsgálatok során a 

megmaradást Chi2-próbával (Kruskal Wallis teszt), míg a testhossz, testtömeg, kondíció 

faktor, SGR értékeket kétmintás t-próba segítségével hasonlítottam össze (3.1.5-ös fejezet) 

SPSS 13 for Windows szoftver használatával.  
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3.2. Kísérletek süllő és kősüllő fajokon 
 

3.2.1. Süllő (Sander lucioperca) sperma mélyhűthetőségének vizsgálata 

A halak származása 

Két kísérleti helyszínen és két alkalommal végeztem kísérleteket süllőn: az első helyszín 

a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Kar, keszthely-tanyakereszti Hallaborjában, 

míg a második helyszín az Attala Hal Kft. attalai keltetőjében volt. A kősüllő fajon végzett 

kísérletek az első helyszínen egy időben folytak a süllőével. 

 

Az első kísérlet 

 

A halak tartása és kezelése 

Az első kísérletben szereplő süllőállomány az Aranyponty Zrt-től származott (Sáregres-

Rétimajor) (8 nőstény és 10 hím: 1424-1870 g). A halakat a keszthelyi laborban 12 m3-es 

kádakban tartották. Később kisebb csoportokban az ívás elősegítésére egy 600 l-es, műanyag, 

külső szűrővel és fűtő berendezéssel ellátott tartályba kerültek a halak. 

Az ívást a hőmérséklet 8 nap alatt 5-14°C-ra történő fokozatos emelésével és 

hormonális kezeléssel (250 IU hCG és 6 mg ponty hipofízis/hal a 4. napon, illetve 5 IU 

hCG/hal az 5. napon) indukálták. Az ívás indukálásának megkezdésétől számított 8. napon 

fejtük le az ikrát és a spermát. 

Az ikrásokat a tartókádból kíméletesen anyahálóval kifogtuk, és áthelyeztük az 

altatóoldatba (10 csepp szegfűszegolaj 10 l vízben). Bódítást követően az ivarnyílás környékét 

szárazra töröltük az esetleges szennyeződések elkerülése végett, majd a hasfal 

masszírozásával tiszta, száraz edénybe fejtük az ikrát.  

A hímeket szintén szegfűszeg olaj segítségével altattuk, majd a spermát kézi fejéssel egy 

automata pipetta segítségével gyűjtöttem össze (10. ábra), ügyelve arra, hogy vizelettel, illetve 

bélsárral ne szennyeződjön az ivartermék.  
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10. ábra. A sperma begyűjtése automata pipetta segítségével (fotó: Horváth Ákos, 2005) 

 
A sperma vizsgálata 

A friss sperma motilitását vízzel aktiválva becsültem meg. A motilitást tárgylemezen 

vizsgáltam kb. 20×-os hígításban, 200×-os nagyítás mellett, Zeiss Laboval 4 mikroszkóp 

segítségével (Carl Zeiss, Jena, NDK). A sperma sűrűségét Bürker-kamrás módszerrel 

állapítottam meg 1000×-es hígításban. A kamra egyes négyzeteiben megszámoltam a 

hímivarsejtek számát, majd ezt átlagoltam. A ml-enkénti sejtszámot (N) a következő képlet 

segítségével számoltam ki a Bürker-kamrában számolt sejtek átlagából (X): 

N = X × 25 × 10 × 1000 × 1000 

 

Magyarázat: a Bürker-kamra egy négyzetének területe 1/25 mm2, magassága 1/10 mm, 

így kaptam meg az 1 µl-ben lévő sejtszámot, ezt szorozva 1000-rel kaptam meg a ml-enkénti 

sejtszámot és az utolsó szám a hígítási arány. 

 

A hűtőmédiumok összeállítása 

A következő hígítókat készítettem:  

 

• Glükóz hígító (350 mM glükóz, 30 mM Tris, pH 8,0)  

• KCl hígító (200 mM KCl, 30 mM Tris, pH 8,0) 

• Szacharóz hígító (300 mM szacharóz, 30 mM Tris, pH 8,0) 
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Védőanyagként metanolt, illetve dimetil-szulfoxidot (DMSO) használtam 10% végső 

koncentrációban. Minden a kísérletben szereplő vegyszert a Reanal Kft-től rendeltem 

(Budapest, Magyarország). 

 

A sperma mélyhűtése 

A hűtőmédiummal (200 μl védőanyag, 1600 μl hígító) 1:9 arányban (HORVÁTH et al. 

2003; URBÁNYI et al. 2006) kevert spermát (200 μl) az előre egyedileg megjelölt, 0,5 ml-es 

műszalmákba, 3 perces equilibrációs idő után szívtam fel. A hűtést egy folyékony nitrogénnel 

megtöltött polisztirol dobozban végeztem. A nitrogén felszínére egy 3 cm magas polisztirol 

keretet helyeztem, majd erre fektettem a műszalmákat, ahol a hőmérséklet -165°C körül 

alakult. A hűtés ideje 3 perc volt. A hűtés után a szalmákat folyékony nitrogénbe helyeztem és 

felhasználásig ott tároltam. A felolvasztás 40˚C-os vízfürdőben történt 13 másodpercig 

(HORVÁTH et al. 2003; HORVÁTH et al. 2005). A felolvasztás után a sperma motilitását a 

friss spermánál leírt módon vizsgáltam. 

 

Termékenyítés mélyhűtött spermával 

Az ikrát 5 cm átmérőjű Petri-csészékbe osztottam ki 200-350 ikraszemes adagokban. A 

termékenyítést fél műszalma (250 μl) felolvasztott spermával végeztem, rögtön miután a 

vízfürdőből kivettem a műszalmát. Az ikratételekre ráöntöttem a spermát, majd az 

ivarterméket 1 ml vízzel aktiváltam. Ezután az ikrát hagytam a Petri-csésze aljára letapadni, 

ügyelve arra, hogy az ikraszemek egy rétegben helyezkedjenek el. A termékenyítési 

kísérleteket kétszeres ismétlésben végeztem el. A termékenyülési arányt neurula stádiumban 

számoltam. 

 

A második kísérlet 

 

A második kísérletet a keltetőházi süllőszaporítással párhuzamosan végeztem. Az 

anyákat 4 mg/ttm kg hipofízissel oltották 72 órával a fejést megelőzően. A kísérletben 4 hím 

spermáját és 1 nőstény ikráját használtam. Az ivartermékek gyűjtésének menete megegyezik 

az előzőekben leírtakkal. Ebben az esetben csak a glükóz hígítót használtam 10%-os végső 

koncentrációjú metanol és DMSO védőanyagokkal. A spermát 1:1 és 1:9 arányban hígítottam. 

A mélyhűtés és felolvasztás szintén megegyezik az első kísérletben alkalmazott eljárással. 

Az ikrát 10 g-os (kb. 10 000 ikraszem a számolásom szerint) adagokra osztottam 

műanyag edényekbe. Minden adagot egy felolvasztott műszalmányi minta (0,5 ml) 
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segítségével termékenyítettem. Az aktivációt követően Woynárovich oldatot adtam az 

ikrához, amit 90 percig duzzasztottam állandó kevergetés mellett. A duzzasztást követően az 

ikrát 0,5%-os tannin oldattal kezeltem, majd 7 l-es Zuger-üvegekbe helyeztem a kelésig (6 

nap, 14°C). Ezt követően megszámoltam a kikelt lárvákat és meghatároztam a kelési 

százalékot. 

 

3.2.2. Kősüllő (Sander volgensis) sperma mélyhűthetőségének vizsgálata 

A kősüllő fajon végzett kíséretek az első süllős kísérlettel párhuzamosan, azonos 

helyszínen folytak. 

Az anyákat a Balatoni Halászati Zrt. halászati tevékenysége közben gyűjtöttük a 

Balatonból. A kiválasztott példányokat 500 l-es, külső szűrővel rendelkező tartályba 

helyeztük 16-17,5°C-os vízbe. Az anyák nem táplálkoztak a kísérlet ideje alatt. A spermiáció 

kiváltására nem alkalmaztunk hormonális kezelést, a természetes folyamatok eredményeként 

kinyerhető spermát gyűjtöttük. A vizsgálatban 5 kősüllő spermáját használtam. A 

spermagyűjtés és a motilitás vizsgálat megegyezik a süllőnél leírtakkal. A motilitás 

vizsgálatot követően a 2-3. és a 4-5. egyedek spermáját 2 adagban összekevertem. Ebben az 

esetben szintén csak a glükóz hígító összeállítást használtam a mélyhűtés során. 

Védőanyagként 10%-os végső koncentrációjú metanolt alkalmaztam. A spermát 1:1 arányban 

hígítottam a hűtőmédiummal és nitrogén gőzben végeztem a hűtést. A mélyhűtés és 

felolvasztás folyamata azonos a süllőnél alkalmazott módszerrel. 

A nőstényeket 6 mg/ttm kg ponty hipofízissel oltottuk, 70 órával a fejést megelőzően. 

Az ikrát 5 cm átmérőjű Petri-csészébe helyeztem megközelítőleg 150-400 db-os adagokban. 

Ezeket az adagokat fél műszalma (0,25 ml) tartalmával termékenyítettem. Az ivartermékeket 

vízzel aktiváltam és hagytam, hogy az ikra a Petri-csészék aljára tapadjon, ahol megtörtént az 

inkubáció. Ezt követően kelési százalékot számoltam. 

 

3.2.3. Mélyhűtött süllősperma alkalmazása keltetőházi (üzemi) 
körülmények között (előkísérlet) 

A kísérletet 2007 áprilisában végeztem az Attala Hal Kft. keltetőházában. A munka 

során felhasznált ivartermék szintén ugyanettől a cégtől származott. A hím és nőstény 

egyedeket a gazdaságban használt módszerrel kezelték a helyi keltetőházi szaporítással 

párhuzamosan. Minden egyedet 4 mg/ttm kg pontyhipofízissel oltottak, egy alkalommal, 
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nagyjából 72 órával a tervezett fejést megelőzően. Az előző kísérletek során nehéz volt 

elkerülni a sperma vizelettel történő keveredését, így ebben az esetben a fejést egy szilikon 

katéter (belső átmérő: 1 mm, külső átmérő: 1,5 mm) segítségével végeztem, melyet az 

ondóvezetékbe helyeztem fel (11. ábra). A motilitás vizsgálatot az előzőekben leírtak alapján 

végeztem. A sperma koncentrációt 1000×-es hígítás mellett vizsgáltam Bürker-kamrában. 

 

 
11. ábra. Süllősperma fejése szilikon katéter segítségével (fotó: Horváth Ákos, 2007) 

 
Három hímtől származó spermát használtam a kísérletben. A spermát 1:1 arányban 

hígítottam a következő összetételű hűtőmédiummal: 350 mM glükóz, 30 mM Tris, pH 8,0 

(ccHCl-el beállítva), 10%-os végső koncentrációjú metanol. A hígított ivarterméket 0,5 ml-es 

szalmákba töltöttem, majd a hűtést folyékony nitrogén gőzében végeztem egy polisztirol 

dobozban. A hűtés egy, a folyékony nitrogén felszínétől 3 cm magasan úszó polisztirol 

kereten történt 3 percig, ezt követően a mintákat a folyékony nitrogénbe helyeztem. A 

spermát 1 hétig tároltam folyékony nitrogénnel töltött kaniszteres kannában (BIO 20, 

Statbourne Cryogenics, Washington Tyne & Wear, Egyesült Királyság). A felolvasztást 

40°C-os vízfürdőben 13 másodpercig végeztem. Ezt követően szintén megvizsgáltam a 

minták motilitását. 

A nőstényeket óránként ellenőriztem, felkészültek-e a fejésre. Az altatás és fejés 

folyamata megegyezett az előző kísérletekben alkalmazott módszerekkel. A lefejt ikrát 3 

ismétlésben 10 és 30 g-ra, míg 1 ismétlésben 50 g-os adagokra osztottam. Egy adag ikrát 1 

műszalma tartalmával termékenyítettem (12. ábra). Kontrollként frissen fejt spermát 

használtam. Az ikrát Woynárovich oldatban 90 percig, állandó kevergetés mellett 
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duzzasztottam. Ezt követően tannin (0,5 g/l) oldattal vettem el a ragadósságot (kétszer 20 

másodpercig). Az egyes tételeket külön 7 l-es Zuger-üvegekbe öntöttem inkubáció céljából. A 

kelést követően a kelési arányt leszámoltam. 

 

 
12. ábra. Süllőikra termékenyítése mélyhűtött spermával (fotó: Bokor Zoltán, 2007) 

 

3.2.4. Alkalmazott statisztikai módszerek 

A vizsgálatok eredményeit Graphpad Prism 4.0 for Windows programmal értékeltem ki. 

A védőanyagok és a hígítók motilitásra és a termékenyülésre kifejtett hatását, illetve a hígítási 

arány és a védőanyagok kelési arányra kifejtett hatását kétszempontos varianciaanalízis 

segítségével vizsgáltam (ANOVA) (3.2.1-es fejezet). A kősüllőn végezett vizsgálat esetében a 

mélyhűtött és kontroll sperma kelésre kifejtett hatását egyszempontos varianciaanalízissel 

vizsgáltam, amihez Tukey-próbát használtam utótesztként. 

A második kísérlet során (3.2.3-as fejezet) kapott eredményeket, azaz a motilitás 

(felolvasztott és friss sperma) és a kelési eredményeket (10 és 30 g-os ikratétel esetében) 2 

mintás t-próba (P≤0,05) segítségével értékeltem. 
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3.3. A CASA rendszer tesztelése 
 

A CASA rendszer egy trinokuláris optikai fáziskontraszt mikroszkópból (Nikon Eclipse 

E600; Nikon; Tokió, Japán) állt, melyhez egy Basler 312fc/c digitális kamera (Basler Vision 

Technologies, Ahrensburg, Németország) kapcsolódott. A kamerát IEEE 1394 interfész és 

egy kábel segítségével számítógéphez kapcsoltam. A képeket az Integrated System for Semen 

Analysis (ISAS) szoftver segítségével rögzítettem és analizáltam (Proiser; Valencia, 

Spanyolország). A felvételekhez 10×-es negatív fáziskontraszt objektívet használtam (köztes 

nagyítás nélkül). A spermát a mikroszkóp tárgyasztalán elhelyezett Makler-féle sejtszámláló 

kamrában aktiváltam. A motilitást, illetve a mozgás sebességének 3 paraméterét (VCL, VSL, 

VAP, lásd 2.5. fejezet) az aktivációt követő 15., 30., 60. másodpercben mértem. Ezeket az 

időpontokat korábban határoztam meg annak érdekében, hogy fenntartsam a mintavételek 

közötti ismétlés lehetőségét (a minta aktiválása után a Makler kamrákat egy speciális 

takarólemezzel kell lefedni majd az objektív alá helyezni, és többnyire szükség van a fókusz 

és az elhelyezkedés korrigálására is). A képsorozatokat elmentettem és később analizáltam 

(13. ábra). 

 
13. ábra. Spermaminta elemzés CASA segítségével (fotó: Bokor Zoltán, 2008) 

 

A CASA szoftver beállításait a halak ondósejtjeinek vizsgálatához igazítottam a 

következők szerint: 30 begyűjtött kép/s, 1 másodperces vizsgálati idő, VCL (a ténylegesen 

megtett út sebessége, µm/s, BOYERS et al. 1989) ≥10 µm/s esetén tekintik a spermiumot 

mozgónak, 10-80 µm2 –ben határoztam meg a fej területét (azért volt szükség ilyen széles 

tartományra, hogy minden spermium beleférjen).  
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A harcsa fajban végzett kísérletek eredményei 

4.1.1. A hűtési időre és a sperma-ikra arányra vonatkozó kísérletek 
eredményei 

A tukai telepről származó hímivarú halak GSI-értéke 2,00±0,04% volt. A mélyhűtött 

sperma kiindulási motilitása 90% volt, míg a felolvasztás utáni motilitás értéke 0% volt a 3 

perces hűtés, 40% az 5 perces hűtés és 60% a 7 perces hűtés esetén. A szegedi halak 

spermájának felolvasztás utáni motilitása egyöntetűen 80% volt.  

A Szajolban folytatott termékenyítési kísérletek során a legmagasabb kelési arányt 

(51±1%) 7 perces hűtési időnél és 40 g ikra termékenyítésekor kaptam. Azonban meg kell 

jegyezni, hogy az 5 perces és 7 perces hűtési idő esetében mindhárom termékenyített ikratétel 

esetében igen kiegyenlített kelési eredményeket kaptam (40±0% és 51±1% között). A 

statisztikai értékelést követően megállapítottam, hogy a termékenyített ikra mennyiségének 

nem, de a hűtési időnek volt szignifikáns hatása (P<0,0001) a kapott eredményekre, tekintettel 

arra, hogy a 3 perces hűtési idő mellett gyengébb kelési százalékot kaptam (14. ábra).  
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14. ábra. A hűtési időnek és az ikra mennyiségének hatása a kelési eredményekre (n=2, kontroll: 52±2) 

 
Az Attalán folytatott vizsgálatok során az egy műszalma mélyhűtött spermával 

termékenyített ikratétel kelési eredménye 94%, a két műszalmával termékenyítetté 77% lett, 
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míg a két kezelés kontroll csoportjában 89%, illetve 81% kelést regisztráltam. Érdemes 

megjegyezni, hogy az egy műszalmányi felolvasztott spermával termékenyített csoportban a 

torz fejlődésű lárvák aránya az összes kikelt lárvához képest mindössze 2,4% volt (1,8% a 

kontrollban), míg a két műszalmányi spermával termékenyített csoportban 11,2% (kontroll: 

7,3%).  

Az 5 ml-es műszalmákkal kapott hűtési sebesség -23°C/perc körül alakult (15. ábra). 

Megfigyeltem, hogy a műszalma hőmérséklete 3 perces hűtés után még csak -45°C, míg 5 

perces hűtésnél -104°C volt. 
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15. ábra A hőmérséklet változása az 5 ml-es műszalma hűtése során 

 

A 2006-os évben gyűjtött szegedi minták kiindulási motilitása 90%, míg a felolvasztást 

követő motilitása 80% volt. 

4.1.2. A szaporítási szezonon kívül gyűjtött harcsasperma 
mélyhűthetőségének és felhasználásának eredményei 

A körömi vizsgálatok során a kioperált herék súlya átlagosan 20,4 g, a halak átlagsúlya 

pedig 2,52 kg volt, így a GSI-értékük egy eset kivételével nem érte el az 1%-ot, ami igen 

alacsony érték, ez azonban nem befolyásolta hátrányosan a sperma minőségét. A januári és 

márciusi GSI értékek között statisztikailag szignifikáns különbséget nem találtam (P=0,4589). 

Az egyes spermaminták kiindulási motilitása 50 és 90% között mozgott (16. ábra). A hűtésre 

kiválogatott minták közül kettőt kizártam a további vizsgálatokból, mert a sperma motilitása 

gyengébb (50–60%) volt, a sejtek valószínűleg a kipréselés során sérültek meg. A minták 

közül 5 nappal a hűtés után felolvasztottam egyet-egyet és a motilitásuk 50% körül alakult.  
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16. ábra. A szaporítási szezonon kívül gyűjtött sperma kiindulási motilitása egyedenként 

 
A termékenyítési kísérletekhez a 2005. évből Szegedről és a 2006. év körömi hűtésből 

származó mintákat használtam fel. A kelési eredmények egységesen 70–80% körül alakultak 

(17. ábra) egy kivétellel, amikor 20%-os kelést tapasztaltam. A gazdaság vezetőjének szóbeli 

közlése szerint a 20%-os mintához tartozó kontroll termékenyülés is hasonlóan gyenge volt, 

így ez az eredmény az ikra rossz minőségének tudható be. Meg kell jegyezni, hogy a 

Körömről származó (tehát szaporítási szezonon kívül gyűjtött) spermával kapott kelési 

eredmények semmiben sem maradtak el a szegedi mintákkal kapott keléstől. 
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17. ábra. Szaporítási szezonon kívüli és szezonból származó mélyhűtött spermából származó kelési 

eredmények 
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4.1.3. A mélyhűtött harcsasperma alkalmazásának eredményei 
keltetőházi/üzemi körülmények között 

A különböző keltetési kísérletek eredményei elsősorban a különböző gazdaságoktól 

függtek, pontosabban az alkalmazott szaporítási eljárástól és az ikra minőségétől. Az attalai 

kísérletben a mélyhűtött spermával végzett termékenyítés során a termékenyülés 97±1% volt, 

míg a kontroll termékenyülés 93±1% (18. ábra). A két eredmény között statisztikailag 

szignifikáns különbséget mutattam ki (P=0,0084). A lárvák kelési aránya ugyanebben a 

kísérletben 95±2% volt a mélyhűtött spermával termékenyített ikraadagok esetében, míg a 

kontroll csoportban 94±6%. A kelési eredmények között már nem találtam statisztikailag 

igazolható különbséget. 
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18. ábra. Mélyhűtött harcsaspermával termékenyített ikratételek termékenyülési és kelési eredményei az 

attalai keltetőházban (n=3) 
 

A körömi kísérletben a mélyhűtött spermából származó lárvák kelése 84±5% volt, míg a 

kontroll csoporté 69±16%. Az eredmények között statisztikailag igazolható különbséget nem 

mutattam ki. A százhalombattai kísérletekben a mélyhűtött spermával végzett 

termékenyítésből származó lárvák kelési aránya 50±3% volt, míg ugyanebben a kísérletben a 

kontroll kelés 50±6% volt. Az eredmények között itt sem találtam statisztikailag szignifikáns 

különbséget. Az Aranykárász Bt. ördöngősi keltetőjében végzett kísérletben a mélyhűtött 

spermából származó lárvák kelése 57±22% körül alakult, míg a kontroll csoporté 22±18% 

volt. Ebben az esetben statisztikailag szignifikáns különbséget (P=0,05) találtam a mélyhűtött 
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csoport javára. A szegedi kísérletben a lárvák kelési aránya a mélyhűtött spermából származó 

csoportban 75±3% volt, míg a kontrollban 83±1% és ebben az esetben a kontroll csoport 

javára kaptam statisztikailag szignifikáns különbséget (P=0,0249) (19. ábra). 
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19. ábra. A körömi (a.), százhalombattai (b.), ördöngősi (c.) és szegedi (d.) gazdaságokban kapott kelési 

eredmények mélyhűtött harcsaspermával végzett termékenyítés után 
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4.1.4. Lárva megmaradási kísérletek eredményei 

A táplálkozó lárvaszakasz vizsgálatát megelőző szaporítás eredménye az előző fejezet 

18. ábrájának „a” pontjában látható. A nem táplálkozó lárvaszakasz vizsgálatát megelőző 

szaporítás eredményét a 20. ábra mutatja be. 
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20. ábra. A szaporítás eredménye a nem táplálkozó lárvaszakasz vizsgálatát megelőzően 

 
A táplálkozó lárvaszakasz során statisztikailag szignifikáns különbséget kaptam 

laborkörülmények között a lárvák 10 napos testhossza tekintetében (P=0,034), vagyis a 

mélyhűtött spermából származó lárvák hosszabbak voltak. A nem táplálkozó lárvaszakasz 

során szignifikáns különbséget találtam a végső testhossz (P<0,001) és a végső testtömeg 

(P=0,018) esetében a mélyhűtésből származó csoport javára. A táplálkozó lárvaszakasz 

megmaradási eredményeit a 21. ábra mutatja be. Egyik vizsgálatban sem lehetett különbséget 

kimutatni a mélyhűtött és a friss spermából származó lárvák megmaradási eredményei között. 
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21. ábra. A táplálkozó lárvaszakasz megmaradás vizsgálatának eredményei 
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A lárva vizsgálatok eredményeit együttesen az 3. táblázatban foglaltam össze: 
 
3. táblázat. A lárvatartási kísérletek eredményei 

Laborkísérlet (táplálkozó lárvaszakasz) 

 
 mértékegység Mélyhűtött Kontroll P= 

Kezdő testhossz 1,02±0,09  1,03±0,08  0,651 

10 napos testhossz 
cm 

1,92±0,13  1,89±0,14  0,034 

Kezdő testtömeg 12,97±0,009  12,51±0,009  0,572 

10 napos testtömeg 

mg 
 80,2±17,2 78,1±18,1 0,312 

Kiinduló kondíció 
faktor 1,21±0,004  1,15±0,19  0,629 

Befejező kondíció 
faktor 

 
1,14±0,16  1,12±0,16  0,186 

megmaradás % 93,2±1,3  94,2±1,64  0,515 

SGR % 18,3±0,6  18,2±1,01  0,896 

Üzemi kísérlet (táplálkozó lárvaszakasz) 

 
 mértékegység Mélyhűtött Kontroll P= 

10 napos testhossz cm 1,94±0,11  1,95±0,11  0,452 

megmaradás % 98,8±0,44  99,±0,17  0,254 

Laborkísérlet (nem-táplálkozó lárvaszakasz) 

 
 mértékegység Mélyhűtött Kontroll P= 

Kezdő testhossz 0,68±0,05  0,67±0,05  0,665 

Végső testhossz 
cm 

0,96±0,05  0,94±0,05  <0,001 

Kezdő testtömeg 4,9±0,31  4,46±0,32  0,095 

Végső testtömeg 

mg 
 10,09±0,37  9,02±0,3  0,018 

megmaradás % 97,2±2,4  95,8±2,9  0,229 
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4.2. A süllő és a kősüllő kísérletek eredményei 

4.2.1. A süllő sperma-mélyhűthetőség vizsgálatának eredményei 

Első kísérlet 

Minden igyekezetem ellenére sem tudtam elkerülni, hogy fejés közben a sperma ne 

keveredjen vizelettel, így a frissen fejt süllősperma motilitása 50±17% volt. A mélyhűtött 

minták közül a legmagasabb felolvasztás utáni motilitás 28±21% volt, glükóz hígító és 

DMSO védőanyag használata mellett (22. ábra), azonban statisztikailag szignifikáns 

különbséget nem találtam az egyes kezelések között. 

A Bürker-kamrás számolással a süllősperma sűrűsége a következőképpen alakult 

(spermium/ml): 

1. egyed: 9,375×109, 

2. egyed: 1,010×1010, 

3. egyed: 7,037×109, 

4. egyed: 6,688×109, 

átlag és szórás: 8,300±0,17 × 109. 
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22. ábra. A felolvasztott süllősperma motilitása (n=3) 
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A termékenyítési kísérletekben a legmagasabb termékenyülést (43±12%) szintén glükóz 

hígító és DMSO védőanyag kombinációjával értem el (23. ábra). Az adatok statisztikai 

elemzése során megállapítottam, hogy a hígító nem, de az alkalmazott védőanyag szignifikáns 

(P=0,0338) hatással volt a termékenyülési százalékra. 
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23. ábra. A mélyhűtött süllőspermával kapott termékenyülési eredmények (n=6, kontroll: 51%) 

 
Második kísérlet 

 

A kísérletek során az egyes hímivarú süllő egyedektől lefejt sperma mennyisége igen 

csekély volt (kevesebb, mint 1 ml). A vizsgálatok során a friss süllősperma motilitása 

45±30% volt. Az előző kísérlethez hasonlóan itt sem tudtam elkerülni a sperma vizelettel 

történő szennyeződését. A felolvasztott süllősperma motilitása igen alacsonynak mondható 

(0–2%) a DMSO védőanyag jelenlétében hűtött mintákban, míg a metanol védőanyaggal 

hűtött süllősperma motilitása a hígítási aránytól függetlenül 40% volt. A legmagasabb kelési 

arányt (41±22%) metanol védőanyag használata és 1:1 hígítási arány mellett kaptam (24. 

ábra), azonban az eredmények statisztikai elemzése nem mutatott ki szignifikáns különbséget 

a kelési eredmények között.  
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24. ábra. Kelési eredmények a hígítási arány és a védőanyag függvényében (n=3) 

 

4.2.2. A kősüllő sperma-mélyhűthetőségi vizsgálatának eredményei 

A friss kősüllő sperma motilitása 60±20% (n=5), míg a hűtött és felolvasztott sperma 

motilitása 30±10% (n=3) volt. Ebben az esetben sem tudtam elkerülni a sperma vizelettel 

történő keveredését, melyet a süllő esetében is tapasztaltam. 

Nem találtam szignifikáns különbséget a mélyhűtött, majd felolvasztott és a friss sperma 

kelési eredményeiben, kivéve az 1. számú hím esetében (P=0,031). A legmagasabb kelési 

arányt (60±2%) a 4-5. hímek kevert spermája eredményezte. A kontroll érték 60±6% volt (25. 

ábra).  
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25. ábra. A kősüllő kelési aránya mélyhűtött és kontroll sperma esetében (P=0,031) (n=3) 
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4.2.3. A mélyhűtött süllősperma keltetőházi felhasználásának előkísérleti 
eredményei 

A katéteres spermavétel eredményeként a frissen fejt süllősperma motilitása 63±10% 

lett. A spermakoncentráció a kísérletben 1,8571±0,1538 × 1010, míg az 1 g-ban található 

ikraszemek száma 1367±54 volt, így az egy ikraszemre jutó spermiumok száma a 10 g-os 

ikratétel esetében 3,396×105, a 30 g-os ikratételek esetében 1,132×105, míg az 50 g-os 

ikratétel esetében 6,792×104 körül alakult. A felolvasztás utáni motilitás esetében 53±5% volt, 

így a frissen fejt és a felolvasztott minták motilitás értékei között szignifikáns különbség nem 

volt (P=0,1135). 

Amikor 10 g ikrát termékenyítettem 1 műszalmányi mélyhűtött spermával a kikelt 

lárvák aránya 47±4% volt, míg 30 g ikra termékenyítésekor 55±3%. A két eredmény között 

ugyan nem találtam statisztikailag szignifikáns eltérést, azonban a t-próba eredménye 

(P=0,05701) nagyon közel áll a szignifikancia-szinthez. Meglepő módon, amikor 50 g ikrát 

termékenyítettem egy műszalmányi felolvasztott spermával 87%-os kelést tapasztaltam, igaz 

ebben az esetben ismétlés nem volt (26. ábra). 
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26. ábra. Az 1 műszalmával termékenyített különböző ikratételek kelési eredményei (n=3 10 g és 30 

g esetében, n=1 50 g esetében. Kontroll: 61±45%) 
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4.3. A CASA rendszerrel mért eredmények 

4.3.1. A CASA rendszerrel elemzett harcsasperma eredményei 
 

Az egyes mintákban 947 és 2388 db spermium közötti darabszámot vizsgált a rendszer a 

harcsasperma elemzés során, ami átlagban 1462 db spermiumnak felel meg. Az aktivációt 

követő 15. másodperben minden esetben 59% feletti motilitás értékeket kaptam, míg az idő 

előrehaladtával a motilitás és sebesség értékek folyamatosan csökkentek minden minta 

esetében (27-30. ábra). 
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27. ábra. A mélyhűtött harcsasperma számítógépes motilitás vizsgálatának eredménye (n=2) 
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28. ábra A mélyhűtött harcsasperma számítógépes vizsgálatának VCL eredményei (n=2) 
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29. ábra A mélyhűtött harcsasperma számítógépes vizsgálatának VSL eredményei (n=2) 
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30. ábra A mélyhűtött harcsasperma számítógépes vizsgálatának VAP eredményei (n=2) 

 

4.3.2. A CASA rendszerrel elemzett süllősperma eredményei 
 

Süllő esetében a vizsgált spermiumok darabszáma 1230 és 2791 között alakult, míg az 

átlagosan vizsgált darabszám 1747 volt. Ebben az esetben is elmondható, hogy egységesen a 

15. másodpercben kaptam a legmagasabb motilitás és sebesség értékeket, és a csökkenő 

tendencia az idő múlásával ismét felfedezhető (31-34. ábra). 
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31. ábra. A mélyhűtött süllősperma számítógépes motilitás vizsgálatának eredménye (n=2) 
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32. ábra A mélyhűtött süllősperma számítógépes vizsgálatának VCL eredményei (n=2) 
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33. ábra A mélyhűtött süllősperma számítógépes vizsgálatának VSL eredményei (n=2) 
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34. ábra A mélyhűtött süllősperma számítógépes vizsgálatának VAP eredményei (n=2) 
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4.4. Új tudományos eredmények 
 

• Kidolgoztam egy a gyakorlatban is alkalmazható harcsasperma-mélyhűtési módszert. 

A nagy mennyiségben (5 ml) hűtött, majd felolvasztott spermával biztonsággal 

termékenyíthető 150-300 g ikra. A termékenyülési és kelési eredmények megegyeznek 

a gyakorlatban használatos rutin módszer eredményeivel. 

• Harcsa esetében először vizsgáltam a mélyhűtött és a friss spermával termékenyített 

ikrából származó ivadékok megmaradásának és növekedésének paramétereit. Ez 

alapján kijelenthető, hogy az általam kidolgozott mélyhűtési módszerrel előállított 

ivadékok megmaradása minden esetben eléri, esetenként még meg is haladja a kontroll 

egyedek növekedését, mely tovább erősíti a kidolgozott módszer gyakorlati 

felhasználhatóságát. 

• A világon először mélyhűtöttem süllő spermát sikeresen, amelyet keltetőházi 

körülmények között is teszteltem. 

• A világon először mélyhűtöttem kősüllő spermát sikeresen. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

5.1. A harcsa fajon végzett kísérletekből levonható következtetések 
 

A harcsa (Silurus glanis) spermamélyhűtésének már volt előzménye munkám megkezdése 

előtt. A kutatások azonban főleg a laborkísérletek szintjéig terjedtek. Vizsgálataim során egy 

egyszerűen elvégezhető spermamélyhűtési módszert szerettem volna kidolgozni, amelynek 

eredményeként kapott mélyhűtött spermát minden gyakorlati szakember könnyen felhasználhat a 

keltetőházi szaporítási munkálatokban. Első kérdés, hogy milyen módon nyerjem a hím egyedektől 

a spermát. LINHART et al. (1993) egy ún. immobilizáló oldatba fejéssel nyerték ki a hím 

ivarterméket, szemben OGIER DE BAULNY et al. (2008) protokolljával, akik a spermát nem 

fejéssel, hanem a here eltávolításával és kipréselésével gyűjtötték. Kutatásaim során én is ez utóbbi 

eljárást használtam, mivel a magyar keltetőházi gyakorlat is ezt használja. A kapott eredmények azt 

mutatják, hogy ez a módszer nem károsította a sperma minőségét és megfelelő alapanyagot 

biztosított a mélyhűtéshez. 

5.1.1. A hűtési időre és a sperma-ikra arányra vonatkozó kísérletekből 
levonható következtetések 

A kísérletekben 6%-os fruktóz és 10%-os végső koncentrációjú metanolt használtam. Az 

üzemi felhasználás egyik fontos követelménye, hogy nagy mennyiségű spermát lehessen 

mélyhűteni és ezzel a keltetőházban szokásos mennyiségű ikrát (~200 g) lehessen termékenyíteni. 

Nagy, azaz 4-5 ml-es műszalma használatára találhatunk irodalmi forrásokat (BROWN és MIMS 

1999; CABRITA et al. 2001) más halfajok esetében, azonban az eredmények ellentmondásosak. A 

műszalma méretéből fakadóan eltérő hűtési és felolvasztási körülmények uralkodnak a 

műszalmában, szemben a kutatások többségében használatos 0,5 ml-es műszalmákkal. 

Kísérleteimben 5 ml-es műszalmát használtam, melybe 4 ml hígított spermát töltöttem. A 

felolvasztást követően nem tapasztaltam a sperma minőségében jelentős romlást a kísérletek során. 

Ennek egyik oka, hogy meghatároztam azt a hűtési időt, mely a legjobb termékenyülési arányt 

eredményezte. A hűtési eljárás során, 5 ml-es műszalmák alkalmazása esetében a 7 perces hűtési 

idő bizonyult a legeredményesebbnek, ellentétben a 3 perces hűtéssel.  

A kapott eredmény tükrében megvizsgáltam a hőmérsékleti viszonyokat hűtés közben az 5 

ml-es műszalmában és 3 perces hűtésnél a műszalmák hőmérséklete csak -45ºC-ig csökkent, ami 

feltételezhetően még nem elégséges a sérülésmentes fagyáshoz. Ez az eredmény összhangban van 

HORVÁTH et al. (2007) vizsgálataival, akik azt a megfigyelést tették ponty esetében, hogy a 4 és 5 
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ml-es műszalmákban 3 perces folyékony nitrogén gőzben történő hűtés esetén a minta csak -30 és -

40ºC-ig hűl le. Ezzel szemben az 5 és 7 perces hűtés esetén már -100ºC alatti a hőmérséklet, ami 

elégségesnek tűnik a hűtés során fellépő sérülések minimalizálásához, ahogy ez a 14. ábra kelési 

eredményeiből is látható. Egy másik vizsgálat szintén a hosszú idejű (10 perces) hűtés fontosságáról 

számol be (CABRITA et al. 2001). 

Kísérleteim során kiderült, hogy az egy műszalmában található 2 ml sperma elegendő 

spermiumot tartalmazott 120 g ikra termékenyítésére is, így munkám során tovább növelhettem az 

egy műszalmával termékenyíthető ikra mennyiségét. 

5.1.2. A szaporítási szezonon kívül gyűjtött harcsasperma vizsgálatából és 
felhasználásából levonható következtetések 

A vizsgálataim során tett megfigyelések alapján kijelenthető, hogy a szaporítási szezonon 

kívül gyűjtött harcsasperma ugyanúgy alkalmas a mélyhűtésre, valamint az üzemi szaporítás során 

történő felhasználásra, mint a szaporítási szezonban gyűjtött hím ivartermék. Ez összhangban áll 

ULIKOWSKI (2004) eredményeivel, aki szezonon kívül hajtott végre sikeres harcsaszaporítást. 

5.1.3. A mélyhűtött harcsasperma üzemi felhasználásából levonható 
következtetések 

Nagy mennyiségű sperma sikeres hűtését és felolvasztását követően a következő fontos lépés 

az üzemi technológia kialakításánál, hogy a felolvasztott spermával nagy mennyiségű ikrát tudjunk 

biztonságosan termékenyíteni. LUBZENS et al. (1997) vizsgálták pontyon a különbséget 1 ml és 

100 ml ikratétel termékenyítésénél, ahol az 1 ml-es adagok jobb eredményeket adtak. A szerzők ezt 

a nem megfelelő sperma-ikra arányra vezették vissza. Kísérleteimben 150-350 g közötti 

ikratételeket termékenyítettem 1 műszalma tartalmával. Irodalmi adatok szerint 100-200 g ikra 

keltethető biztonsággal egy 7 l-es Zuger-üvegben (SZABÓ 2000). Minden esetben (1 kivételével) a 

kontrollal megegyező kelési eredményeket kaptam, mely bizonyítja, hogy nem értem el azt a 

sperma-ikra arányt, ami már kimutatható csökkenést okoz a termékenyülésben. A módszert sikerült 

úgy is tesztelni, hogy a mélyhűtött mintákat átadtam az Attala Hal Kft. keltetőház vezetőjének, aki 

önállóan használta a spermát indukált szaporítás során, minden különleges műszer vagy felszerelés 

nélkül, sikeresen.  

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a kifejlesztett módszer nagy biztonsággal 

alkalmazható a keltetőházi harcsaszaporítás során. 
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5.1.4. A lárvanevelési kísérletekből levonható következtetések 
 
A mélyhűtési módszer kifejlesztését követően egy, a gyakorlati szakemberek felől érkező 

felvetést kellet körüljárni. Konkrétan azt, hogy a mélyhűtésből származó lárvák megmaradása és 

növekedése eléri-e a friss spermából származó lárvák eredményeit. Vizsgálataimat kiterjesztettem 

mind a táplálkozó, mind a nem táplálkozó lárvaszakaszokra, ahol mindkét esetben azt kaptam, hogy 

megmaradás tekintetében nincs különbség a kontroll és a mélyhűtésből származó lárvák között. Sőt 

a nem táplálkozó lárvaszakasz esetében a mélyhűtésből származó lárvák növekedése, illetve a 

táplálkozó lárva szakaszban a mélyhűtésből származó lárvák testhossza meghaladta a kontroll 

lárvák paramétereit. A 10 nap alatt elért átlag testhossz (~1,9 cm, laboratóriumi és üzemi kísérlet) és 

átlag testtömeg (~80 milligramm, laboratóriumi kísérlet) eredményei hasonlóak voltak a 

szakirodalomban közölt adatokhoz. HORVÁTH és H. TAMÁS (1976) a vályús előnevelési fázist 

akkor tekintették befejezettnek, ha a harcsaivadék elérte a 2-2,5 cm-es nagyságot. Ezt a nagyságot 

vízhőmérséklet függvényében 10-14 nap alatt érték el (22-26ºC) vágott tubifex etetéssel. 

Szürkeharcsán, mélyhűtésből származó lárvákon folytatott megmaradási kísérletre nem találtam 

irodalmi hivatkozást. TIERSCH et al. (1994) csatornaharcsa esetében szintén nem találtak 

szignifikáns különbséget a mélyhűtött és a kontroll csoportok között, még 1 éves vizsgálatot 

követően sem. Az eddigi kísérletek a vizsgálatok idejében tértek el az enyémtől. RANA és 

McANDREW (1989) 30 napos tilápia ivadékokat vizsgált. Eredményeimnek HAYES et al. (2005) 

vizsgálatai mondanak némiképp ellent. Megállapították, hogy szivárványos pisztrángnál a 

megmaradás tekintetében nincs különbség, azonban a kontroll egyedek hossza 4%-al, míg a tömege 

15%-al meghaladta a kezelt egyedekét, de csak a 210 napos nevelés során. Sem a 130 napos, sem a 

313 napos vizsgálatokban nem tudták megerősíteni ezeket az eredményeket. Ezzel szemben 

KERBY et al. (1985) csíkos sügér esetében azt találták, hogy a 45 és 47 napos nevelést követően a 

mélyhűtött spermából származó lárva mérete szignifikánsan nagyobb volt a kontroll csoportéhoz 

képest. 

A vizsgálatokat követően elmondható, hogy a mélyhűtésből származó lávák megmaradása 

semmivel sem rosszabb, növekedése pedig esetenként jobb értékeket mutatott a friss spermából 

származó lárvák eredményeinél. 

5.2. A süllő és a kősüllő fajon végzett kísérletekből levonható 
következtetések 
 

5.2.1. A süllő és a kősüllő spermamélyhűtéséből levonható következtetések 

Süllő esetében a mélyhűtési technika kialakítása során a DMSO védőanyag jobb 

termékenyülést eredményezett a metanolnál, azonban a keltetőházi kíséretben ezzel ellentétes 
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eredményt kaptam. Mindkét védőanyagot sikeresen tesztelték már számos halfaj esetében. A 

DMSO egy tipikusan kedvelt védőanyag pontyfélék esetében (GLOGOWSKI et al. 1999b; 

KUROKURA et al. 1984; LAHNSTEINER et al. 2000; LINHART et al. 2000), habár a metanol 

bizonyos esetben pontynál magasabb termékenyülési és kelési arányokat eredményezett 

(HORVÁTH et al. 2003). A metanolt harcsafélék (STEYN 1993; STEYN és VAN VUREN 1987; 

TIERSCH et al. 1994), tokfélék (GLOGOWSKI et al. 2002; HORVÁTH et al. 2005), pisztrángfélék 

(LAHNSTEINER et al. 1997) és tilápia fajok (HARVEY 1983) esetében alkalmazták sikerrel. 

Összességében az eredményekből arra következtettem, hogy a metanol-glükóz kombináció, 1:1 

arányban hígítva a spermával alkalmasnak tűnik a süllősperma mélyhűtésére. 

Kősüllő esetében azt találtam, hogy a glükóz hígító és a metanol védőanyag, 1:1 arányban 

hígítva a spermával szintén alkalmas lehet a halfaj spermamélyhűtésére. 

A két halfajnál az alapvető nehézséget a sperma és a vizelet keveredése okozta. Ez a 

keveredés aktiválja a spermiumokat, így pl. a pontyspermiumok ATP-raktárai kiürülnek 

(PERCHEC et al. 1995), míg atlanti lazac esetében HONEYFIELD és KRISE (2000) kimutatták 

flow citométeres vizsgálat segítségével, hogy az élő sejtek száma csökken. 

A kezdeti kísérletek során a felolvasztást követő motilitás eredmények és a kelési eredmények 

igen nagy mértékű szórást mutattak (21. és 23. ábra), mely problémát a sperma vizelettel történő 

keveredésének tulajdonítottam. Erre a fontos tényezőre DONALDSON et al. (2000) is felhívják a 

figyelmet. Alapvetően két megoldás létezik a probléma kiküszöbölésére, az egyik az, hogy a 

spermát közvetlenül egy immobilizáló oldatba kell fejni, ami meggátolja a spermiumok 

aktivációját, ahogy azt LINHART et al. (1993) harcsa esetében javasolják. Pangasius gigas 

esetében MONGKONPUNYA et al. (2000) NaCl-ot, illetve HBSS oldatot használtak a sperma fejés 

utáni hígítására. Másik megoldás, hogy a fejést katéter segítségével kell elvégezni, ahogy azt 

GLOGOWSKI et al. (2000) alkalmazták szivárványos pisztráng fejésnél. Ebben az esetben a 

spermát a hal heréjéből közvetlenül egy vékony gumicsövön keresztül fejhetjük, meggátolva a 

sperma vizelettel vagy bélsárral történő keveredését. A katéter használatával egy évvel később már 

sokkal jobb eredményeket értem el. 
 

5.2.2. A mélyhűtött süllősperma keltetőházi alkalmazásának előkísérleteiből 
levonható következtetések 

A keltetőházi kísérletek során azt tapasztaltam, hogy az 1 db 0,5 ml-es műszalmával 

termékenyített ikraadagok növelésével javult a kelési százalék. Megfigyeléseim szerint a különböző 

ikraadagok eltérő módon viselkedtek a Zuger-üvegben. A 10 g-os ikratételek enyhén összeragadtak 

egy csomóba, míg a 30 g-os adagok több kisebb csomóba rendeződtek, végül az 50 g-os adagban az 

ikraszemek szabadon görögtek egymáson. Annak ellenére, hogy 50 g-os tételből nem volt ismétlés, 
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az eredmény azt sugallja, hogy a nagyobb adagok alkalmazása jobb kelési eredményeket 

eredményez. A 10 g-os ikratételekben az összeragadt ikracsomó közepében lévő ikraszemek 

feltételezhetően érzékenyebbnek bizonyultak az esetlegesen előforduló oxigénhiányra, mint a 

nagyobb mennyiségű tételekben a lazább ikratömegek. Napjainkig kevés tanulmány született az 

ikramennyiségnek az inkubáció sikerességére kifejtett hatásáról. Az ikra mennyisége, ha gyengén 

is, de pozitív korrelációban volt a kikelt lárvák hosszával medaka (Oryzias latipes) esetében, 

fejlődési előnyt reprezentálva (TEATHER et al. 2000). Ezek az eredmények azonban utalhatnak 

arra is, hogy a metanol a kisebb ikratételeknél relatíve nagyobb koncentrációban volt jelen, így 

toxikus hatása erőteljesebben hatott, mint a nagyobb ikratételek esetében. Az alacsonyabb sperma-

ikra arány a nagyobb ikratételeknél láthatóan nem befolyásolta az eredményeket, ami arra utal, 

hogy a sperma mennyisége feleslegben volt a kisebb ikratételeknél, vagyis a termékenyülést 

negatívan befolyásoló sperma-ikra arányt nem értem el a kísérletek során.  
 

5.3. A CASA rendszer teszteléséből levonható következtetések 
 

Az általam kifejlesztett harcsasperma mélyhűtési módszer során magas motilitás értékeket 

kaptam a felolvasztást követően, emellett a termékenyítési és kelési eredmények is magasak voltak. 

A számítógépes módszerrel (CASA) vizsgált minták szintén magas motilitás eredményei a 

mélyhűtési módszer sikerességét támasztják alá.  

A harcsa és a süllő spermájának motilitás vizsgálata sikeresen elvégezhető a CASA rendszer 

segítségével, mely a jövőben megkönnyítheti a mélyhűtésre alkalmas minták vizsgálatát és 

kiválasztását. 
 

5.4. A mélyhűtött halsperma költség vonzata 
 

Ebben a fejezetben megvizsgáltam a mélyhűtött harcsasperma előállításának költségeit (4. 

táblázat). A vizsgálat szerint a második évtől számítva egy átlagos keltetőház számára az egy 

harcsaszaporításra jutó bruttó költség kb. 45.000 Ft. Amennyiben a cég saját hímivarú egyedet 

használ, akkor egy 10 kg-os hím harcsa feláldozása minimálisan szükséges. A harcsa piaci ára 

1.000 Ft/kg (bruttó) körül alakul, 10 kg-os testsúly esetében 10.000 Ft. Azonban ez a tétel nem 

tartalmazza azokat a költségeket, hogy ezt a halat 4-6 évig kezelni, tartani kellett, vagyis a 

tenyészérték tovább növeli a feláldozásra jutó hal értékét, azonban ezek a tényezők véleményem 

szerint nem forintosíthatók jelen termelési körülmények között. 
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4. táblázat A mélyhűtött harcsasperma előállításának költsége 

Tétel 
száma 

Tétel megnevezése 
Tétel 

mérték-
egysége

Tétel 
mennyi-

sége  

Tétel nettó 
egységára 

(Ft) 

Tétel teljes 
nettó 

költsége 
(Ft) 

Tétel teljes 
bruttó 

költsége (Ft) 
Magyarázat 

1. Stateborune BIO20 
kaniszteres kanna 

db 2 475 800 951 600 1 141 920 200 db műszalma tárolásához 2 kannára van szükség, mivel 
egyben csak 150 db fér el. Egyszer jelentkező költség. 

2.  Cseppfolyós nitrogén liter 150 202 Ft 30 300 36 360 A harcsaszaporítás szezonja maximum 2 hónap, ez alatt 
kétszer kell feltölteni a 35 literes kannát. E mellett a két 
BIO20 kannát évente összesen 2-szer kell feltölteni. Így jön ki 
a 150 liter. Évente jelentkező költség. 

3. Cseppfolyós nitrogén 
szállítási költsége 

alkalom 3 3 450 10 350 12 420 A 3 kannát fel lehet tölteni egyszer egy alkalommal, később a 
35 literest egy hónap múlva, a két BIO20-t fél év múlva, így 
jön ki 3 alkalom. Évente jelentkező költség. 

4. Minitüb Macrotube 5 
ml-es műszalma 

csomag 2 32 148 64 296 77 155 1. Szezononként maximum 10 szaporítással lehet számolni (5 
gazdaság, gazdaságonként 2 szaporítás). 2. Egy szaporításkor 
5 kg ikrával lehet számolni, ami 20-szor 250 g ikra (egy 
szalmával termékenyíthető tétel) 3. Szaporításonként tehát 20 
szalmára van szükség, és 10 szaporítással tervezve kijön a 
200 szalma. 4. Egy csomagban 100 szalma van.  
Évente jelentkező költség. 

5. Harcsa tejesek intenzív 
rendszerből. 

kg 160 833 133 333  160 000 1. Egy szalmába 4 ml hígított, tehát 2 ml tiszta sperma kerül. 
2. 200 szalmába tehát 400 ml tiszta sperma kell.  
3. Az intenzív rendszerben nevelt harcsák átlagos tömege 2 
kg volt, és átlagosan 5 ml spermát lehetett a heréjükből 
kinyerni. 4. A 400 ml spermához így 80 db tejesre van 
szükség, ami 160 kg. 5. Egy kg harcsahús ára bruttó 1000 Ft 
volt. Évente jelentkező költség. 

6. Laborfelszerelés + 
vegyszer 

- 1 41 666 41 666 50 000 Hozzávetőleges, évente jelentkező költség. 
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7. Útiköltség, üzemanyag liter 400 241 96 666 116 000 1. Szezononként 10 kiszállással kell számolnunk. 
2. Kiszállásonként 400 km úttal számolhatunk, tehát a 10 
kiszállás 4000 km. 
3. A tanszéki kocsi 100 km-enként 10 l gázolajat fogyaszt, 
tehát összesen 400 l gázolaj fogy el. 
4. A gázolaj ára várhatóan felmegy 290 Ft/l-re. 
Évente jelentkező költség. 

 Összes költség az 1. 
évre 

   1 328 212 1 593 855  

 Összes éves költség a 2. 
évtől 

   376 612 451 935  

 Teljes költség a 3 évre    2 081 438 2 497 725  
        
 Egy műszalma költsége 

az 1. évben 
   6 641 7 969  

 Egy műszalma költsége 
a 2. évtől 

   1 883 2 259  

        
 Egy szaporítás spermára 

jutó költsége az 1. 
évben 

   132 821 159 385  

  Egy szaporítás spermára 
jutó költsége a 2. évtől 

      37 661 45 193   

Következtetések és javaslatok
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5.5. A halsperma-mélyhűtés SWOT elemzése 
 

A saját tapasztalataim és a szakirodalom áttekintését követően elkészítettem a 

halsperma-mélyhűtés SWOT analízisét, mely az 5. táblázatban látható. 

 
5. táblázat A halsperma-mélyhűtés SWOT elemzése 
Erősségek 

 
- jól képzett kutatói csoportok 
- fejlett műszaki infrastruktúra 
- jó kommunikáció az egyes csoportok 

között 
- előrehaladott kísérletek, számos 

halfajon 
- jól működő rendszerek más gazdasági 

állatfajok esetén (pl. szarvasmarha) 
 
 

Gyengeségek 
 

- körülményes mélyhűtési technológiák 
- nem megbízható technológiák 
- marketing teljes hiánya 
- kevés adat gyakorlati tesztekről 
- kis mennyiségű ivartermék (0,5-1 ml) 

hűtése áll a kutatások 
fókuszpontjában 

- gyenge tudás- és technológiatranszfer 
- általános bizalmatlanság a mélyhűtött 

spermával szemben 
 
 

Lehetőségek 
 

- probléma az egyes halfajok 
mesterséges szaporítási 
technológiájában 

- veszélyeztetett halfajok számának 
növekedése 

- nemesítési munka alacsony szintje a 
haltenyésztésben 

 

Veszélyek 
 
- felszerelés magas költségigénye 
- a hazai haltenyésztési ágazat alacsony 
technológiai igényessége 
- kevés a tudomány új vívmányai iránt 
fogékony gyakorlati szakember  
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5.6. Javaslatok 

5.6.1. Javaslatok a harcsasperma-mélyhűtés témakörében 
• Javaslom a lárva megmaradási kísérletek folytatását hosszabb életkor eléréséig, 

de már tavi körülmények között.  

• Javaslom megvizsgálni különböző eljárások segítségével, hogy a mélyhűtésből 

származó lárvák az egyes esetekben miért eredményeznek jobb növekedést. 

• Javaslom a CASA technológia motilitás eredményeinek összevetését 

termékenyítési próbákkal, továbbá javaslom a CASA technológiát beépíteni a 

mélyhűtési eljárásba. 

• Javaslom hosszútávon egy populációgenetikai vizsgálatokkal alátámasztott, a 

megfelelő genetikai variabilitás megőrzését célzó mélyhűtött génbank 

létrehozását. 

 

A mélyhűtött harcsasperma technológiája készen áll a gyakorlati bevezetésre. Ennek 

üzleti alapon történő felhasználásához a következő javaslatokat tenném: 

• Javaslom az erőteljesebb marketing eszközök felhasználását, illetve gyakorlati 

bemutatók rendezését a keltetőházi szakemberek számára. 

• Javaslom hosszútávon egy kereskedelmi alapon működő spermabank 

létrehozását a Halgazdálkodási Tanszéken. 

 

5.6.2. Javaslatok a süllősperma-mélyhűtés témakörében 
• Süllő fajon javaslom a 4, illetve 5 ml-es műszalmák laboratóriumi és keltetőházi 

tesztelését. 

• Javaslom a sperma-ikra arány további vizsgálatát. 

• Kősüllő fajon javaslom a süllőn elvégzett kísérletek kivitelezését. 

• Javaslom a két faj spermájának CASA technológiával történő vizsgálatát a 

jövőben elvégzendő termékenyítési kísérleteket megelőzően. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A harcsa és süllő hazai indukált, keltetőházi szaporítási gyakorlata nem tökéletes, így 

rendelkezik még némi kockázattal. A harcsától a tejet a hím egyedek elölésével szokásos 

kinyerni és az éretlen, kisebb ikrások könnyen összetéveszthetők a tejesekkel, ezáltal 

feleslegesen kerülnek feláldozásra. Továbbá az esetlegesen kialakuló hím ivartermék hiánya 

kockáztathatja a szaporítás sikerességét. A süllő esetében az ikrások fokozott figyelmet 

kívánnak, mivel fejhetőségük szinkronizálása tág határok között mozog. Ezért fontos lenne a 

hímek jelenlétének minimalizálása, és a sperma egyszerűbb módon történő biztosítása a 

keltetőházakban. A kősüllő spermamélyhűtésének a süllő-kősüllő hibridek létrehozásakor 

lehet jelentősége. 

Ezekre a problémákra nyújthat megoldást a spermamélyhűtés technológiája, amelyet 

napjainkra több mint 200 halfajra kifejlesztettek. A mélyhűtés gyakorlati felhasználása 

azonban még gyerekcipőben jár, ellentétben a szarvasmarha ágazattal, ahol a mélyhűtött 

sperma felhasználása mindennapossá vált és önálló iparággá fejlődött. 

Munkám során kifejlesztettem egy módszert a harcsa (Silurus glanis) spermájának 

mélyhűtésére, amely során 5 ml-es műszalmában hűtött, majd felolvasztott spermával nagy 

biztonsággal termékenyíthető és inkubálható 150-250 g ikra. Hígítóként 6%-os fruktózt, míg 

védőanyagként 10%-os végső koncentrációjú metanolt használtam. A spermát 1:1 arányban 

kevertem a hűtőmédiummal. Kísérletes módon meghatároztam az 5 ml-es műszalma és a 

harcsa sperma számára optimális hűtési időt, valamint az egy műszalmával termékenyíthető 

ikramennyiséget. Vizsgálataimból kiderült, hogy a 3 perces hűtés (-45ºC) során a nagy 

műszalmák esetében nem érhető el olyan alacsony hőmérséklet, amely megfelelő a 

spermiumok számára a folyékony nitrogénbe helyezést megelőzően. Így ezeknél a 

műszalmáknál a 7 perces hűtést javaslom (<-100ºC). A mélyhűtést egy folyékony nitrogénnel 

töltött polisztirol dobozban végeztem, a folyékony nitrogén felszínén úszó polisztirol keretre 

helyezve a műszalmákat. A kelési eredmények 50±3% és 95±2% között változtak, de a 

kontroll eredményekhez képest szignifikáns különbség nélkül. A jelentős különbségek az 

egyes gazdaságok eltérő szaporítási módszereiből és az ikra minőségéből adódtak. Ezzel az 

eljárással a keltetőházi szaporítás hatékonysága tovább fokozható, csökkentve a fentebb 

említett problémákból adódó kockázati tényezőket.  

Megvizsgáltam a szaporítási szezonon kívül gyűjtött sperma mélyhűthetőségét és 

felhasználhatóságát, ami semmivel sem maradt el az ívási időben gyűjtött sperma 
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eredményeitől. A mélyhűtött spermát számos, országosan elismert cég keltetőházában (pl. 

Attala Hal Kft., Szegedfish Kft., TEHAG Kft.) teszteltem kiváló eredménnyel.  

Ezt követően megvizsgáltam, hogy a mélyhűtésből, illetve a friss spermából származó 

lárvák megmaradása és növekedése miben különbözik egymástól. A vizsgálatokat mind a 

nem táplálkozó, mind a táplálkozó lárvákon elvégeztem. A második esetben a vizsgálatokat 

üzemi körülmények között is vizsgáltam. Az eredmények szerint a mélyhűtésből származó 

lárvák megmaradása megegyezik, míg a növekedése bizonyos esetekben felülmúlja a natív 

spermából származó, kontroll egyedek megmaradását, illetve növekedését. A vizsgálat 

eredményei megcáfolják a gyakorlati szakemberek mélyhűtés iránti hiedelmeit. 

A süllő (Sander lucioperca) esetében az első kísérletekben vizsgáltam a védőanyagok 

(DMSO, metanol) és hígítók (glükóz, KCl, szacharóz) alkalmasságát a mélyhűtés során. A 

második vizsgálatban teszteltem a hígítási arányt (1:1, 1:9) és két védőanyag hatását a kelési 

százalékra (DMSO, metanol). Az első kísérletben a legmagasabb felolvasztást követő 

motilitás 28±21% és termékenyülési arány 43±12% volt DMSO és glükóz kombinációja 

esetében. A második kísérletben a legmagasabb kelési arányt (41±22) a metanol és glükóz 1:1 

spermával kevert kombinációja esetében figyeltem meg. A spermát 0,5 ml-es műszalmában 

hűtöttem. Előkísérleteket végeztem a mélyhűtött süllősperma üzemi tesztelésére, mely során 

egy műszalmával termékenyítettem 10, 30 és 50 g ikrát. Az eredmények értékelését követően 

elmondható, hogy minél nagyobb ikratételt termékenyítettem egy műszalma tartalmával, 

annál jobb kelési eredményeket kaptam. Kősüllő (Sander volgensis) esetében a metanol-

glükóz kombinációval elért 60±6%-os kelési arány nem különbözött szignifikánsan a kontroll 

60±2%-os kelésétől. 

A sügérfélék esetében úgy tűnik a legnagyobb problémát a sperma vizelettel történő 

keveredése okozza, mely kísérleteim alapján sikeresen kiküszöbölhető, ha a sperma fejését 

elasztikus, műanyag katéter segítségével végezzük. Továbbá fontosnak tartom a jövőben a 

nagyobb (4-5 ml-es) műszalmák tesztelését is a két faj esetében. 

A harcsa és a süllő esetében a számítógépes spermavizsgáló rendszerek (CASA) 

alkalmasnak tűnnek a két faj spermájának vizsgálatára. 
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7. SUMMARY 
 

Induced propagation of wels catfish and pike-perch in hatcheries is not perfectly 

developed yet and still faces several challenges. Wels catfish produces a relatively small 

amount of gametes. Smaller, immature females can easily be confused for males and the 

incidentally occurring shortage of male gametes can jeopardize the success of propagation. 

Females of pike-perch require a greater attention since the synchronization of stripping varies 

within wide limits. That is the reason why the presence of a few males and the continuous 

supply of sperm with a simple method in hatcheries would be important. Sperm 

cryopreservation of Eastern pike-perch could be important when the hybrids of pike-perch 

and Eastern pike-perch are considered.  

A solution for these problems could be the technology of sperm cryopreservation, which 

has been developed for more than 200 fish species up to this date. However, application of 

cryopreserved sperm is not very widespread among fish farmers contrary to the cattle sector 

where the application of such sperm has become ordinary and it even developed its own 

industry.  

In the present study a method for the cryopreservation of wels catfish (Silurus glanis) 

sperm was developed by which 150-250 g eggs can safely be fertilized and incubated with the 

sperm cryopreserved in 5 ml straws. A 6% fructose solution was used as a diluent and 10% 

methanol as a cryoprotectant and then sperm was diluted in a 1:1 ratio with this extender. 

Through experimental work the optimal freezing time for wels catfish sperm was defined in 5 

ml straws and also the amount of eggs which can safely be fertilized with one straw. 

According to the results of my experiments within 3 minutes of freezing time in case of 

bigger straws the temperature was not low enough for the spermatozoa to be plunged into 

liquid nitrogen. In case of these straws 7 minutes of freezing time is recommended. 

Cryopreservation was carried out in a polystyrene box filled with liquid nitrogen where straws 

were placed onto a polystyrene frame floating on liquid nitrogen. Hatching results varied 

between 50±3% and 95±2% with no significant differences compared to the results of the 

control. High differences appeared due to different propagation methods of different farms 

and differences in the quality of eggs. With the application of this method efficiency of 

hatchery propagation can further be increased by reducing the hazards of sperm deficiency.  

The possibility of cryopreservation and availability of sperm collected outside of the 

spawning period were also examined which proved to have as good results as that of the 
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spawning season. The cryopreserved sperm were tested in hatcheries of several companies of 

good standing in Hungary (eg. Attala Fish Ltd., Szegedfish Ltd., TEHAG Ltd.) with excellent 

results.  

Next, the differences of survival and growth between larvae originating from fresh or 

cryopreserved sperm were examined. Experiments were carried out both on feeding and non-

feeding larvae. In case of feeding larvae experiments were made in fish farms, too. According 

to the results survival of larvae originating from cryopreserved sperm was the same, while 

their growth in certain cases exceeded that of the control group originating from native sperm.  

Concerning pike-perch (Sander lucioperca), in the first experiments the efficiency of 

cryoprotectants (DMSO, methanol) and diluents (glucose, KCl, saccharose) were examined in 

the process of cryopreservation. In the second experiment the effects of diluting ratios (1:1, 

1:9) and two kinds of cryoprotectants (DMSO, methanol) were tested on the ratio of hatching. 

When DMSO and glucose were combined in the first experiment the highest motility after 

thawing was 28±21% while the fertilization rate was 43±12%. In the second experiment 

highest hatching rate (41±22%) was observed when methanol and glucose was combined with 

sperm in a 1:1 ratio. Sperm was cryopreserved in 0,5 ml straws. Preliminary experiments were 

conducted to test cryopreserved pike-perch sperm in farm conditions when 10, 30 and 50 g of 

eggs were fertilized, each with a single straw. After the evaluation of results it was concluded 

that the bigger amount of eggs were fertilized with the content of one straw the better 

hatching results were observed. In case of pike-perch (Sander volgensis) the 60±6% hatching 

ratio did not differ significantly from the 60±2% hatching results of the control group.  

It seems that in case of percids the greatest problem is caused by the mixing of sperm 

with urine. According to the experiments this can successfully be eliminated when the 

stripping of sperm is conducted with a silicone catheter. In the future, the application of 

bigger straws (4-5 ml) for both fish species can be recommended. 

The CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) system was found suitable for the 

analysis of sperm from the two experimental species. 
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2. számú melléklet  

10. A LÁRVA MEGMARADÁSI KÍSÉRELTEK SORÁN MÉRT 
VÍZ PARAMÉTEREK (2. számú melléklet) 

 

 paraméterek átlag±szórás minimum maximum 
Hőmérséklet 

(ºC) 22,8±1,5 19,4 25,3 

Oxigéntartalom 
(mg/l) 5,29±0,27 4,71 5,56 

Oxigéntartalom 
(%) 62,2±3,2 56 65,5 

pH 8,3±0,26 7,59 8,53 

1. kísérlet 
(táplálkozó 

lárvaszakasz) 

Vezetőképesség 
(μs/cm) 683,7±18,46 661 721 

Hőmérséklet 
(ºC) 21,6±0,5 21 22,2 

Oxigéntartalom 
(mg/l) 5,29±0,27 5,2 6,79 

Oxigéntartalom 
(%) 68,9±8,7 60,4 80,1 

2. kísérlet 
(nem táplálkozó 

lárvaszakasz) 

pH 8,3±0,3 7,88 7,88 
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Köszönetnyilvánítás  

11. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a vizsgálataim 

kivitelezéséhez és a dolgozatom elkészítéséhez. Sajnos nem áll módomban mindenkit név 

szerint megemlíteni, így a következőkben a legfontosabb személyeket, cégeket emelném ki. 
 

Témavezetők 

Köszönettel tartozom szakmai vezetőmnek Dr. Urbányi Bélának, aki egyben a 

Halgazdálkodási Tanszék vezetője is, azért, hogy ennek a témának a kidolgozását rám bízta, 

szakmai előmenetelemet minden téren segítette és vállalati partnerkapcsolatait önzetlenül 

felajánlotta számomra. Benne nem csak szakmai segítségre, de barátra is találtam. 

Továbbá köszönetet szeretnék mondani Dr. Horváth Ákos társtémavezetőmnek, aki 15 

éves mélyhűtésben szerzett tudását és tapasztalatát folyamatosan megosztotta velem, valamint 

a mélyhűtési munka gyakorlati kivitelezésében oroszlánrészt vállalt. 
 

Cégek, szakmai partnerek 

Hálával tartozom a következő cégeknek és gyakorlati szakembereknek, akik időt, energiát, 

infrastruktúrát és alapanyagot (ivarterméket) bocsátottak a rendelkezésemre, és lehetőséget 

adtak a mélyhűtési módszerek gyakorlati, keltetőházi tesztelésére minden ellenszolgáltatás 

nélkül. Konkrétan, névsorrendben a következőkről van szó: 

Csoma Gábor - Fisch-Coop Kft. 

Dankó István - Aranykárász Bt.  

Dr. Bercsényi Miklós - Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Kar, Állattudományi 

és Állattenyésztési Tanszék, Állattan és Akvakultúra Csoport 

Faidt Petra - Attala Hal Kft. 

Finta Pál Erol - Bőcsi Önkormányzat Körömi Haltelep 

H-né. Dr. Tamás Gizella - Attala Hal Kft. 

Ittzés István egyéni vállalkozó 

Lévai Ferenc Aranyponty Zrt. 

Lódi György - Szegedfish Kft. 

Németh Ferenc – Balatoni Halászati Zrt. 

Orbán Kornél - Attala Hal Kft. 

Radics Ferenc - Szarvasfish Kft. 
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Köszönetnyilvánítás  

Külföldi partnerek 

Szeretnék köszönetet mondani a Leóni Egyetem két munkatársának Dr. Elsa Cabrita 

portugál és Dr. Sonia Martínez-Páramo spanyol kollegina számára, akik nélkül a CASA 

vizsgálatok nem valósulhattak volna meg. 

 

Kollégák 

Sokat köszönhetek a Halgazdálkodási Tanszék minden munkatársának, akikkel az 

évek során dolgoztam együtt, külön szeretném kiemelni a következő személyeket: 

A lárvatartási kísérletekben és a süllő, illetve kősüllő spermamélyhűtési kísérletekben 

nyújtott segítségéért szeretnék köszönetet mondani Dr. Müller Tamás kollégámnak. 

A gyakorlati munkák során tanúsított együttműködésért hálával tartozom Mosonyi 

Gábor TDK- és diplomaterves hallgatómnak. 

Az angol nyelv nehézségeinek leküzdésében nyújtott segítségét szeretném megköszönni 

Kovács Éva kolléganőmnek. 

Köszönöm Csenki Zsoltnak, Csorbai Balázsnak, Farkas Anasztáziának, Dr. Kovács 

Balázsnak és Kotrik Lászlónak, a baráti hozzáállást és segítségnyújtást, melyet 

tanulmányaim és munkám során irányomban tanúsítottak. 

Külön köszönöm Dr. Horváth Lászlónak, hogy halgazdálkodási tanulmányaim elméleti 

és gyakorlati megkezdésére lehetőséget biztosított és példaértékű életútján elsajátított szakmai 

tudását önzetlenül megosztotta velem. 

 

Család 

Végezetül hálával tartozom Szüleimnek és páromnak Raboczki Évának az évek során 

tanúsított türelmes és mindvégig támogató magatartásukért. Dolgozatom elkészüléséhez 

nagyban hozzájárult az Ő ösztönzésük és odaadásuk, mellyel a sokszor nehéz, embert próbáló 

hétköznapokon átsegítettek. 
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