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I. Bevezetés: 

Számos emlősfajnál ismert, hogy a méhben fejlődő nőstény utódok nemi 

differenciációját – fiziológiáját, morfológiáját és felnőttkori viselkedését – befolyásolja, 

hogy magzati fejlődésük adott időszakában milyen és mekkora mennyiségű hormonok 

érik őket (Phoenix, Goy et al. 1959). Többet ellő emlősök esetében a hormonhatás 

nemcsak az anyától, hanem a szomszédos embrióktól is származhat, azok nemétől 

függően (Clemens, Gladue et al. 1978; vom Saal 1989). A szomszédos hím magzatok 

által termelt tesztoszteron képes átdiffundálni a magzatburkon és a magzatvízen (Even, 

Dhar et al. 1992; vom Saal and Dhar 1992).  

A prenatális fejlődés alatt a magzatot ért tesztoszteron mennyisége alapvető 

fontosságú és a hatása hosszú távú. Azok a nőstények, melyek két hím között fejlődnek a 

méhben (2M-es nőstények), nagyobb mennyiségű tesztoszteronnak vannak kitéve, 

erőteljesebb maszkulinizációt mutatnak fejlődésük későbbi szakaszaiban, mint azok a 

nőstények melyeknek csak egy (1M-es nőstények), vagy egyáltalán nincs hím szomszédja 

(0M-es nőstények) (vom Saal and Bronson 1980). Ez a maszkulinizáció megjelenik a 

fiziológiában (emelkedett tesztoszteron koncentráció a vérében és a magzatvízben, 

tesztoszteronra való érzékenység, reprodukciós kapacitás csökkenés), a morfológiában 

(súly, gátméret, 2:4 ujjarány változás) és a viselkedésben (agresszió növekedés, jelölés 

aktivitás növekedés, szaporodási viselkedésbeli változások, stb).  

A méhen belüli pozíció rövid és hosszú távú hatásait széles körben eddig főleg 

rágcsálókon elemezték. Saját vizsgálatainkban egy, e tekintetből még nem 

tanulmányozott rend egyik faját, a Lagomorpha rendbe tartozó üreginyulat  (Oryctolagus 

cuniculus L.) és annak háziasított formáját, a házinyulat vontuk be. Gyakran használt 

kísérleti alany, mivel tartása és szaporítása egyszerű, továbbá jól használható 

modellállatnak, mivel egyszerre többet elő, két méhszarvú, hemochorial típusú placentájú 

állat (akárcsak a patkány, a házi egér vagy az ember) (Flexner and Pohl 1941; Faber and 

Hart 1967). Egyedi szaporodási és utódgondozási viselkedése miatt ideális kísérleti állattá 

vált.  

A nyulak éjszaka aktívak, így ennek az életmódnak köszönhetően érzékszerveik közül 

a szaglásuk a legkifinomultabb. Nemi dimorfizmusuk nem szembetűnő, de a bakok és 

nőstények közt mind morfológiában, mind viselkedésben találhatóak különbségek. Az 

ELTE Etológia Tanszéken korábban számos, a nyulak nemi differenciációjával 



kapcsolatos vizsgálat készült, melyek során több morfológia, fiziológiai és viselkedésbeli 

változó közt találtak kapcsolatot (Dombay 1997; Dombay, Bilkó et al. 1997; Csatádi 

2007; Csatádi, Altbäcker et al. manuscript). Kísérleteim megtervezésekor a témához 

kapcsolódó széleskörű irodalom és ezek a tanszéki munkák nagyban segítségemre voltak.  

 

II. Célkitűzések és Módszerek 

Doktori értekezésemben a prenatális tesztoszteron hatásait vizsgáltam, mind 

természetes úton, mind mesterséges manipuláció segítségével. Vizsgálataim többségében 

laboratóriumi körülmények közt zajlottak, melyekre az ELTE Gödi Biológiai Állomásán 

került sor. Az egyetlen terepi vizsgálatot Paks környékén végeztük. A vizsgálataim nagy 

részét hosszú távra terveztem, mivel egy kísérleten belül ugyanannak az állatnak változóit 

születéskor és felnőtt korban is vizsgáltuk.   

 

- Méhen belüli pozíció hatása a morfológiára és a viselkedésre születéskor és 

felnőtt korban házinyulaknál 

Disszertációm első vizsgálatában arra a kérdésre kerestem a választ, hogy nyulak 

esetében a méhen belüli pozíciónak van-e hatása a nemeken belül az nemi fejlődésükre, 

pontosabban a hím szomszédok befolyásolják-e, akár születéskor, akár felnőtt korban egy 

nőstény morfológiáját és viselkedését. Mivel a nyulaknak is kétszarvú méhük van, a 

vizsgálat kivitelezéséhez a pároztatás előtt a nyúlanyákon egyik oldali méhszarv és 

petefészek eltávolítást, vagyis unilaterális ovariectomizálását végeztünk (Blasco, Argente 

et al. 1994). Ennek a módszernek a segítségével a későbbi ellések során a születési 

sorrendből rekonstruálható a kisnyulak méhen belüli sorrendje. A gátméret (anogenital 

distance - AGD) egy széles körben használt biomarker a születés előtti androgén 

kitettségi vizsgálatokban (Gandelman, vom Saal et al. 1977; McDermott, Gandelman et 

al. 1978; Zielinski, Vandenbergh et al. 1991; Vandenbergh and Huggett 1995), így mi is 

ezt a morfológiai változót választottuk vizsgálataink során, valamint a felnőttkori 

viselkedés tesztekben az állatok spontán álljelölési aktivitását is vizsgáltuk. 

 

  



- Méhen belüli sorrend hatása a születési súlyra házinyúlnál 

Az egyszerre többet ellő emlősök esetében felfedezhető születési súly almon belüli 

változatossága. Ismert Új-Zélandi fehér nyulakon végzett vizsgálatokból, hogy a méhben 

az utolsó pozícióban (a petefészeknél) lévők nehezebbek, mint az első pozíciókban (a 

méhszájnál) lévők és a közben lévő utódok súlya köztes (Rosahn and Greene 1936; Pálos, 

Szendrő et al. 1996). Az előző vizsgálat során a születési sorrendből egyértelműen 

megállapítható volt a kisnyulak méhen belüli sorrendje, így könnyen megvizsgálhattuk, 

hogy vajon a Csincsilla fajtájú házinyulak esetében is van-e ilyen differencia a súlyokban 

a méhen belüli sorrend függvényében. Ennek ismerete számunkra azért is volt fontos, 

mert a születési súly számottevő járulékos hibát okozhat más morfológiai változók 

meghatározásában. 

 

- Születés előtti tesztoszteron kezelés hatása a morfológiára és a viselkedésre 

házinyulaknál 

A születés előtti mesterséges manipulációval szintén befolyásolható az utódok nemi 

differenciációja. Korábbi rágcsálókon végzett vizsgálatokból kiderült, hogy a vemhes 

anyáknak adott tesztoszteron injekció az utódok maszkulinizációját okozta: nőstény 

utódoknál nagyobb születéskori gátméretet, valamint felnőtt korban agresszívabb 

viselkedést, késői ivarérést és csökkent szexuális viselkedést okozott (Gandelman, Simon 

et al. 1979; Gandelman, Rosenthal et al. 1980; Rhees, Kirk et al. 1997; Hotchkiss, 

Lambright et al. 2007). Nyulak esetében is megvizsgáltuk, hogy külső forrásból származó 

extra tesztoszteronnal is kiváltható a szomszédság hatás. Vemhes nyúlanyáknak 

különböző mennyiségű tesztoszteront (3 mg vagy 3 µg, illetve szezámolaj kontrol) 

adagoltunk az utódok nemi differenciációjának időpontja körül. A fent említett 

eredmények alapján a nőstény utódok különböző mértékű maszkulizálódását vártuk, az 

adagolt tesztoszteron mennyiségének függvényében, mind születéskor, mind 

felnőttkorban. Azt is vártuk továbbá, hogy ezek a változások a méhen belőli hím 

szomszéd hatásával megegyező irányúak lesznek.  

 

  



- A gátméret, alomméret, ivararány és attraktivitás kapcsolata nőstény 

nyulaknál 

Ezt a vizsgálatomat az Etológia Tanszéken korábban végzett kísérletekre alapoztam. 

Csatádi és mtsai. (2007) tenyészetben tartott nyulakon kimutatták, hogy a nagy gátméretű 

nőstények kisebb almokat hoznak a világra és ezekben az ivararány a hímek felé tolódik 

el. Mivel hasonló vizsgálatot más fajokon, szintén csak laboratóriumi példányokon 

végeztek (Hirlemann, Spetz et al. 1990; Clark, Karpiuk et al. 1993) felvetődik a kérdés, 

hogy ez a jelenség csak genetikaliag homogén állományban, finom módszerekkel 

mutatható ki, vagy a vad populációban is van jelentősége. Ebben a vizsgálatban az egyik 

célom az volt, hogy megvizsgáljam vajon megfelelő indikátora-e a gátméret a 

szaporodási kapacitásnak nyulaknál. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához vadon 

befogott üreginyulakat tartottunk és tenyésztettünk szeminaturális környezetben, és 

összevetettük gátméretüket a születendő almuk méretével és ivararányával.    

Amennyiben a nőstények közt létezik egy ilyen fertilitás-/fekunditásbeli különbség, 

miszerint vannak kevesebb és többet ellők, felvetődik a kérdés, hogy vajon a hímek ki 

tudják-e választani a nagy szaporodási kapacitású nőstényeket. Egereken végzett korábbi 

vizsgálatok kimutatták, hogy a hímek a kis gátméretű nőstények szagát inkább 

preferálják, mint a nagy gátméretű nőstényekét (Drickamer, Robinson et al. 2001). Így 

következő lépésben azt vizsgáltam, vajon a nőstények közti gátméretbeli különbség 

befolyással van-e a bak nyulak választására.  

 

III. Eredmények és következtetések 

 

- Méhen belüli pozíció hatása a házinyulaknál a morfológiára és a viselkedésre 

születéskor és felnőtt korban (Bánszegi és mtsai 2009)  

A nőstények egyik oldali petefészek és méhszarv eltávolításának segítségével 

sikeresen igazoltuk, hogy a méhen belüli szomszédságnak hatása van a genitáliák 

morfológiájára és a felnőttkori viselkedést is befolyásolja: egy nőstény nyúlnak minél 

több hím szomszédja volt a méhen belül, annál nagyobb lett a gátmérete, mind 

születéskor, mind felnőttkorban. Fontos megjegyezni, hogy az anyák unilaterális 

ovariektomizálása nem okozott a későbbi vemhességek során semmilyen komplikációt és 

nem volt hatással az alomméretre sem. Továbbá eredményeink azt mutatják, hogy a 



felnőttkori gátméret megjósolható a születéskori gátméretből, összevetve az egyedek e 

két változóját, erős pozitív korrelációt kaptunk köztük. Viselkedésbeli eltéréseket is 

tapasztaltunk a nőstények közt: a méhben 2 hím szomszéddal rendelkező nőstények 

felnőtt korban többet és gyorsabban álljelöltek, mint azok a nőstény testvéreik, akiknek 

csak 1 van 0 hím szomszédjuk volt. A méhen belüli hormonkitettség hosszú távú hatásait 

igazolta továbbá, hogy erős pozitív korrelációt találtunk a születéskori gátméret és a 

felnőttkori álljelölési aktivitás között. Eredményeink egybevágnak a korábban 

rágcsálókon végzett vizsgálatok eredményeivel (Gandelman, vom Saal et al. 1977; 

Clemens, Gladue et al. 1978; McDermott, Gandelman et al. 1978; vom Saal and Bronson 

1978) 

 

- Méhen belüli sorrend hatása a születési súlyokra házinyúlnál (kézirat) 

Következő vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a méhen belül a magzatok 

sorrendje is befolyásolhatja az utódok fejlődését: a petefészekhez legközelebb található 

magzatok a voltak legnagyobbak, és a méhszájtól a második pozícióban fejlődtek a 

legkisebbek. Eredményünk csincsilla fajtájú házinyúlon is megerősítette ezt a korábban 

már más fajtákon ismert jelenséget. Számos hipotézis van ennek a jelenségnek a 

magyarázatára (Rosahn and Greene 1936; Dziuk 1968; Duncan 1969), és habár a 

vizsgálat során egyiket sem teszteltük közvetlenül, eredményünket a későbbi kísérlet 

tervezésekhez figyelembe vettük.  

 

- Születés előtti tesztoszteron kezelés hatása a morfológiára és a viselkedésre 

házinyulaknál (Bánszegi és mtsai 2010) 

A születés előtt az anyának adagolt különböző dózisú tesztoszteron hatással volt az 

utódokra, megegyezően a méhen belüli szomszédság következtében módosuló nemi 

differenciációval. A hormon kezelés következtében az újszülött nőstény kisnyulak 

születéskori gátmérete dózis-függően megnövekedett, mely változás megmaradt felnőtt 

korukra is. Súlyuk és állmirigyük szintén megnövekedett a születés előtt extra 

tesztoszteron mennyiség függvényében, Ezen eredményeink megegyeznek az egéren 

(Gandelman, Simon et al. 1979; Mann and Svare 1983) és patkányon (Rhees, Kirk et al. 

1997; Wolf, Hotchkiss et al. 2002) ebben a témában született irodalommal. A kezelés a 

nyulak felnőttkori viselkedésére is hatással volt: a tesztoszteronnal kezelt utódok 



emelkedett spontán álljelölési aktivitást mutattak. E vizsgálat szerint a születés előtti 

extra tesztoszteron kezelés hatására a maszkulinizáció ugyanazon jeleit mutatták az 

állatok (születéskor és felnőtt korban is), mintha a méhen belül hím szomszédjai lettek 

volna. Az ebben a vizsgálatban megismert eredmények tovább szélesítik az eddigi 

ismereteket a prenatális extra hormonhatás következményeiről. 

 

- A gátméret, alomméret, ivararány és attraktivitás kapcsolata nőstény 

nyulaknál (Bánszegi és mtsai 2012) 

Következő vizsgálatunk során bizonyítottuk, hogy a laboratóriumi állatokon 

tapasztalható gátméretbeli változatosság a természetben is megfigyelhető a felnőtt 

üreginyúl nőstények közt. Mivel genetikailag heterogén állománynál is megjelenik ez a 

fenotípusos változatosság, mely a méhen belüli hormonkitettség függvényében változik, a 

jövőbeni fejlődéstani vizsgálatoknál nem elhanyagolható hatásként figyelembe kell venni. 

Megállapítottuk, hogy egy nőstény nyúl gátmérete kapcsolatban áll az almának méretével 

és annak ivararányával: a nagy gátméretű nőstények kisebb almokat ellettek és ezekben 

az almokban a nőstények száma lecsökkent. Hirlemann & Spetz (1990) ugyanezt 

figyelték meg a prenatálisan a méhen belül két hím szomszéddal rendelkező egér anyák 

almaiban. Nyulaknál a legvalószínűbb mechanizmus a nemre specifikus embrió elhalás és 

visszaszívás (Fuller, Zarrow et al. 1970; Pratt and Lisk 1989), mely az alomméret és 

ivararány végső alakulásáért felelős. Azonban ennek kiváltó oka még nem tisztázott, de 

emlősök esetében az anya hormon háztartása minden bizonnyal szerepet játszik benne 

(Christiansen 2004; Grant 2007), és a méhen belüli extra hormon kitettség pont egy ilyen 

hormonháztartást befolyásoló tényező lehet. 

A vizsgálat második lépésében leírtuk, hogy a bakok erősebb felüljelölési választ 

mutattak egy kis gátméretű nőstény jeleire, mint egy nagy gátméretű nősténytől származó 

jelekre. A hímek ezek szerint képesek különbséget tenni a különböző gátméretű 

nőstények közt azok álljeleik alapján. Egy hím növelheti szaporodási sikerét, ha már a 

szagjelek alapján a megfelelő nőstényt választja. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy 

egy bak képes lehet kiválasztani a fertilis és fekund nőstényt, mellyel nagyobb és 

valószínűleg jobb minőségű almot képes létrehozni. 
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