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1.BEVEZETÉS
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon az ellenőrzött, tejtermelő
tehénállományok létszáma jelentősen lecsökkent. Ugyanakkor a genetikai
előrehaladásnak köszönhetően a tejtermelésre szelektált tehenek által
termelt tej mennyisége ugrásszerűen megemelkedett. A fajlagos tejhozam
növekedésével párhuzamosan azonban a súlyos gazdasági veszteségeket
okozó szaporodásbiológiai problémák is egyre gyakoribbá váltak.
A

diagnosztikai

módszerek

és

eszközök

fejlődésével

ezeknek

a

problémáknak a megállapítására és megelőzésére is lehetőség nyílt. A
szaporodásbiológiai gyakorlatban leginkább a különböző ultrahangos
berendezések terjedtek el. Segítségükkel a korai vemhességvizsgálat, az
embrió fejlődésének nyomon követése mellett számos, a méhet és a
petefészkeket érintő rendellenesség és betegség kiszűrhetővé vált.
Az utóbbi évek vizsgálatai során sok esetben találkoztunk petefészekrendellenességekkel,

melyek

a

termékenységet

negatív

irányban

befolyásolták. Ezek többségét luteális petefészek képletek (üreges sárgatest,
sárgatest és lutein ciszta) okozzák. Ultrahang készülék segítségével ezek a
képletek jól diagnosztizálhatók, korai felismerésük és okszerű kezelésük
javíthatja a szaporodásbiológiai mutatókat, ezáltal csökkenthetik a gazdasági
veszteséget.
A hatékony, versenyképes tejtermeléshez szükséges biológiai alapok
rendelkezésre állnak, csak az egyensúlyt kell megtalálnunk ahhoz, hogy a
telepi szakemberek a kellő szakmai háttér, az állat igényeit kielégítő
takarmányozás és tartástechnológia mellett, az állategészségügynek, és ezen
belül a szaporodásbiológiai gondozásnak is nagyobb figyelmet szenteljenek.
Dolgozatom témaválasztásakor ez utóbbi szempontot kiemelten fontosnak
tekintettem, hiszen célom a szaporodásbiológiai mutatók javítása volt.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A hazai tejelő szarvasmarha ágazat szaporodásbiológiai helyzete
A tejtermelő tehenészetekben a gazdaságos tejtermelés fontos feltétele a
megfelelő ütemű reprodukció. Ha a vemhesülés késik, akkor a
szaporodásbiológiai elégtelenség csökkent tejtermeléshez vezet. A tejelő
tehenészetek legjelentősebb bevételi forrása a tej, ezért a termelő általános
célja, hogy a tehenek tejhozama maximális legyen, a lehető legminimálisabb
takarmányozási, állategészségügyi, és egyéb költségek mellett (Ózsvári,
2004).
A

jelenlegi

tej

átvételi

árak

mellett

és

az

Európai

Unió-béli

versenyhelyzetben csak a termelés gazdaságosabbá tételével juthatunk
közelebb versenytársainkhoz. Az elmúlt évtizedekben megemelkedett
tejtermeléssel párhuzamosan viszont számottevően romlott az állományok
reprodukciós képessége. A két ellés közti idő talán a legjellemzőbb a
szaporodásbiológiai paraméterek közül.
A tejtermelés és a két ellés közti idő alakulása Magyarországon
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1.ábra A tejtermelés és a két ellés közti idő alakulása Magyarországon
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Az elmúlt években az ellenőrzött tehenészetekben a két ellés közti idő
folyamatosan emelkedett, 2011-ben már átlagosan elérte a 442 napot (1.
ábra).
Minél rövidebb a két ellés közti idő, annál több borjú születik és annál
kevesebb a laktáció végén mutatkozó alacsony tejtermelési napok száma.
Ennek egyrészt oka, hogy hosszú az ún. „nyitott napok száma” (open day),
ami az elléstől az újra vemhesülésig eltelt napok számát jelenti (Kerényi és
mtsai., 2007). Hazánkban ez átlagosan a 157 napot is meghaladhatja, az
esetlegesen kívánatos és még gazdaságilag sem veszteséges 120 naphoz
viszonyítva

(Vucseta,

2002.).

A

tejtermelő

tehenekkel

foglalkozó

szakemberek egybehangzó véleménye szerint a nagy tejtermelésű
tehenészetekben az első termékenyítés időpontja az ellést követő 60. nap
után optimális. (Gábor és mtsai., 2006). Ekkorra az évi 9−10 ezer kg
tejtermelésű tehenek ellést követő negatív energiaegyensúlya is megszűnik,
illetve befejeződik a méh szövettani involúciója is.
1. táblázat Az egyes szaporodásbiológiai jellemzők optimális értékei hazai
és külföldi szakirodalmi adatok alapján
MEGNEVEZÉS

Két ellés közti idő (nap)
Szervízperiódus hossza (nap)
Elléstől az első
termékenyítésig eltelt idő (nap)
Vemhesülési arány az első
termékenyítéskor (%)
Termékenyítési index
Gyenge fertilitás, meddőség
miatti selejtezések aránya (%)
Vetélés aránya (%)
(Szenci 1999, Radostists et al. 1994)

ELÉRENDŐ CÉL
Szenci szerint Radostist és mtsai
(1999)
szerint(1994)
365-380
365-395
< 90
85-115
50-70
60-70
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60 %

50-60%

1,5
< 5%

1,7-2,2
< 8%

<3%

< 5%

Az USA-ban 1999-ben a 250 legmagasabb tejtermelésű tehenészeti telepen
elvégzett felmérés 448 napos két ellés közti időt, az ellés után 163 üresen
álló napot, és az első termékenyítés átlagos idejének 100 nap fölé tolódását
mutatta ki, a termelők és az állatorvosok erőfeszítései (szinkronizálási
eljárások, ivarzás megfigyelés) ellenére. Magyarországon 2001-ben készült
hasonló felmérés a 33 kiemelkedő tejtermelésű telep adatai alapján. Akkor
átlagosan 432,4 nap volt a két ellés közti idő, az első termékenyítések ideje
pedig 83 nap. A telepek a gyenge vemhesülési eredményeket részben
állategészségügyi, illetve takarmányozási, részben ivarzás-megfigyelési
problémákra vezetik vissza. A gyenge vemhesülési arányért felelős
állategészségügyi problémák közül első helyen az inaktív petefészek
gyakori előfordulását említették, ezt követően pedig a nagyszámban
előforduló petefészek cisztákat, mint a vemhesülést legnagyobb mértékben
hátráltató rendellenességeket. A következő helyen a magzatburok–retenció
és a méhgyulladás szerepelt (Ózsvári, 2004).
2. táblázat Az USA 250 legmagasabb tejtermelésű tehenészeti telepének
szaporodásbiológiai adatai 1999-ben
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI MUTATÓ
Elléstől az első termékenyítésig eltelt nap
Üres napok száma
Termékenyítési index
Magzatburok-retenció (%)
Vetélés (%)
Metritis (%)
Petefészek ciszta (%)
(Vucseta, 2001)
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250 TELEP ÁTLAGA
100,2
163
2,8
8,6%
3,9%
10,2%
15,1%

3. táblázat Magyarország 33 kiemelkedő tejtermelésű tehenészeti telepének
szaporodásbiológiai adatai 2001-ben
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI MUTATÓ
Két ellés közti idő (nap)
Elléstől az első termékenyítésig eltelt nap
Üres napok száma
Termékenyítési index
Első termékenyítésre vemhesült (%)
(Vucseta, 2002)

33 TELEP ÁTLAGA
432
83
157
3,22
30,3%

Az elmúlt években csaknem folyamatosan növekvő, jelenleg már 442 napos
két ellés közti idő és a már évek óta nem javuló 2,3–as átlagos laktációszám
hűen tükrözi a hazai tejelő állomány szaporodásbiológiai állapotát. Az
elmúlt évek mutatóinak ismeretében jól látszik, hogy a magyar
szarvasmarha tenyésztésben a jelenleg működő szakosított telepeken
szaporodásbiológiai szempontból jelentős tartalékok vannak.
A tenyésztési-, takarmányozási-, tartási technológiák korszerűsítése mellett,
a genetikai képességek minél jobb kihasználtsága a cél, egyre javuló
szaporodásbiológiai mutatók mellett.
A tradicionális állattenyésztési módszerek nyújtotta lehetőségek mára
kimerülőben vannak, az általuk elérhető genetikai előrehaladás üteme
lelassult. Ahhoz, hogy a hazai tenyésztés megőrizhesse versenyképességét,
elkerülhetetlen a piaci versenytársak tenyésztési stratégiájában már ma is
meghatározó szerepet játszó modern tenyésztési eljárások, diagnosztikai
módszerek alkalmazása (Bodó, 2003).

5

2.2. Tüszőfejlődés, tüszőérés. A petefészek ciklikus működése. A
sárgatest kialakulása, hormontermelése. A sárgatest regressziója.
2.2.1. Tüszőfejlődés
A petefészek ivarsejtképző és egyben belső elválasztású szerv. Kívülről
savós hártya, az ovulációs felületén csírahám borítja. Ezek alatt a petefészek
tokja (tunica albuginea) helyeződik, amely a szerv belsejébe lépve
gerendázatot alkot és a petefészek kötőszövetes vázát adja. A petefészek
keresztmetszetében

két

féle

állományt

különítünk

el:

a

külső

kéregállományt, amelyben a petefészek funkcionális képletei helyeződnek,
illetve a belső velőállományt, amely vérerekkel gazdagon ellátott tüszőket
és sárgatestet nem tartalmaz. A petesejtek a petefészek tüszőiben érnek meg,
amelyek védelmet nyújtanak számukra és táplálják azokat (Húsvéth, 2000).
A termékenyítésre alkalmas, érett petesejt termelése az oogenesis, a petesejt
képződéséből, fejlődéséből és éréséből áll, amely az embrióban kezdődik, és
az ovulációval fejeződik be. A kiindulás az őscsírasejtekből történő
oogónium képződés, majd ezek meiotikus osztódásából keletkeznek az
elsőrendű

oocyták,

amelyek

hosszú

pihenési

szakaszba

kerülnek.

Továbbalakulásuk az első ovulációval veszi kezdetét. A pihenés azonban
csak a meiosis folyamatára értendő, mert az ivarérés során az oocyták
tovább fejlődnek az őket körülvevő elsődleges follikulusokkal együtt. Az
elsődleges vagy primer tüszők: petesejtből és az azt körülvevő egyrétegű
tüszőhámból (granulosa) állnak, a tüszőt alap- és theca sejtekből álló hártya
határolja. Tulajdonképpen ezek a primer follikulus sejtek akadályozzák meg
a petesejt meiosisának folytatását mindaddig, amíg az ovulációval
kapcsolatos hormonális hatások fel nem függesztik ezt a gátlást. A
hormonálisan aktivált tüszőérés végén folytatódik az első meiotikus
osztódás és az ovuláció körüli időszakban az elsőrendű oocyta két
6

egyenlőtlen részre oszlik. A kromoszómák fele a sejt felszínéhez vándorol
és kis mennyiségű protoplazmát tartalmazó sejtként lefűződik (első sarki
test). A nagyobbik leánysejt lesz a másodrendű oocyta és, amelynek további
osztódását a második sarki testre és az érett petesejtre a termékenyülés váltja
ki. Tehát a spermium tulajdonképpen a másodrendű oocytát termékenyíti
meg. Az e folyamatokkal párhuzamosan zajló tüszőérés során kialakulnak a
másodlagos follikulusok, amelyben a petesejtet a tüszőhámsejtek több
rétegben veszik körül, az alaphártyából kialakul az üveghártya (membrana
hyaloidea), és a tüsző körül kialakul egy kétrétegű kötőszövetes tok (theca
folliculi). További lépés az üregképződés, amely során a petesejt a növekvő
folliculus szélére szorul, miközben a tüszőfolyadékkal telt üregben a
granulosa sejtek három csoportra oszlanak. Megmarad a körkörös belső, fali
réteg, a tüszőhám. Kialakul a petedomb, amely magába foglalja az
excentrikusan elhelyezkedő petesejtet, amelyet a sugaras koszorú, a corona
radiata vesz körül. Közben a petesejt is tovább növekszik, benne folyadék és
tápanyagok halmozódnak fel, valamint kialakul a zona pellucida is. Az így
kialakult nagy, preovulációs folliculusokat harmadlagos, vagy Graaf
tüszőnek nevezzük. A petefészek felületéről hólyagszerűen kidomborodnak,
jól kifejezett, kétrétegű tüszőtok (theca interna et externa) veszi őket körül.
Bennük sok sejtrétegű tüszőhámot, tüszőüreget és ebben tüszőfolyadákot
találunk. A leválásra kész, érett petesejt a tüsződombon helyeződik el.
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Magyarázat:1- elsőrendű (ősi) tüsző; 2- elsődleges tüsző; 3- másodlagos tüsző; 4 fejlődő
harmadlagos tüsző; 5- Graaf-tüsző; 6- ovuláló tüsző; 7- sárgatest; 8- az elsorvadt sárgatest
helyét elfoglaló hegszövet

2. ábra A petefészek struktúrája (SENGER,2003)
2.2.2. A petefészek ciklusa és hormontermelése
A tüsző- vagy proliferációs fázis: időtartama 3-7 nap, amelyből az
ivarzás 24-36 órát tesz ki. Ebben a fázisban, tulajdonképpen a prooestrus
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idején fokozódik az FSH szekréciója, amely elindítja a tüszőérést, és
stimulálja az LH-ra érzékeny receptorok kialakulását, amelyek elősegítik a
follikulusok LH megkötő képességét. A folyamat során fokozódik a
follikulusok ösztrogéntermelése, amely stimulálja a granulosasejtek DNS és
protein szintézisét, valamint a sejtosztódást, tehát a proliferációt. Ezalatt a
tüsző

átmérője

folyamatosan

növekszik,

benne

a

tüszőfolyadék

felszaporodik, ennek következtében pedig nő a belső nyomás. A tüsző
ösztrogén termelése fokozódik, megindulnak a nemi utakban a tüszőfázisra
jellemző változások. A fokozódó ösztrogén szekréció pozitív visszacsatolás
formájában hat a hypothalamus ciklusos központjára. Az innen kiáramló
GnRH szekréció serkenti az FSH-és főleg az LH elválasztást, ami az
ovuláció nélkülözhetetlen feltétele. Ezzel egyidejűleg megkezdődik a
granulosa sejtek luteinizációja és elindul a progeszterontermelés is.
Az ösztrogén által indukált magas preovulációs LH szint elsorvasztja a
Graaf-tüsző theca interna sejtjeit, ezáltal az ösztrogénszekréció gyorsan
csökken. Ezzel egyidejűleg meggyengülnek a granulosa sejtek közötti
összeköttetések, és degenerációs folyamatok indulnak el. A cumulussejtek is
fokozatosan fellazulnak és szabaddá válik a corona radiataval körülvett
petesejt, amely ezután szabadon lebeg a tüszőfolyadékban. Szintén LH
hatására theca-, és a granulosa sejtek közötti kapcsolat fellazul és a tüsző
fala a legvékonyabb ponton (a stigma folliculi területén) megreped. A
viszkózus follicularis folyadék a petesejttel és a corona radiataval együtt a
petevezető tölcsérébe az infundibulumba sodródik. Az ovulációt követően a
méh kontrakciói révén, és a nyálkahártyát borító hengerhám csillóinak
mozgása következtében a megtermékenyülés helyére az ampullába jutnak.
A sárgatest fázis: időtartama ~ 17 nap. Ez a szakasz a Graaf féle
tüsző felrepedésével kezdődik. Miután a tüsző ürege felszabadult a liquor
belső nyomásától, fala összeesik és a benne lévő vérerek megszakadnak. 6-7
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mm átmérőjű üreg marad vissza, melyet a kevés, visszamaradt
tüszőfolyadék

és

beszivárgó

vér

tölt

ki

és

kialakul

a

corpus

haemorrhagicum. A tüszőfal összeesése együtt jár a theca- és granulosa
sejtek, valamint a basalis membrán összetömörülésével. A folyamat közben
a theca interna- és granulosa sejtek luteinsejtekké alakulnak, ami
hypertrophiával és és a sejtplazmába kerülő lipid lerakódásával jár együtt. A
luteinsejtek gyorsan szaporodnak a corpus haemorrhagicumban, és kitöltik
azt, illetve a tüsző üregét. Az ovulációs nyíláson kisarjadzva létrehozzák a
gomba formájú, mirigyes szerkezetű sárgatestet. Az ovulációt követően
kialakult,

maximális

fejlettségű

és

progeszterontermelő

képességű

sárgatestet virágzó sárgatestnek (corpus luteum periodicum) nevezzük. A
tüsző felrepedése után nemcsak a sárgatest, hanem több tüsző (2-5) is
fejlődésnek indul, de ezek a sárgatest által termelt progeszteron, ovulációt
gátló hatása miatt felszívódnak, elzáródnak. Amennyiben nem jön létre a
megtermékenyülés,

a

sárgatest

fokozatosan

visszaalakul

és

hormontermelése is megszűnik. A visszaalakulás a ciklus 15-16. napján
kezdődik, és ezzel egy időben 4-5 új tüsző indul fejlődésnek, ezzel
megindítva

az

újabb

tüszőfázist.

A

folyamat

során

elsőként

a

progeszteronszekréció csökkenésével együtt járó funkcionális luteolysis
alakul ki. A méh falában termelődő PGF2α a méhvénából diffúzió útján jut
az ovarium artériájába, és hatására a sárgatest hormontermelő képessége
jelentősen lecsökken, de még nem észlelhetők strukturális változások a
corpus luteum szövetében. A szöveti luteolysis lassabban alakul ki és a
korábban dús vascularizáltságot biztosító erek degenerációjában, valamint a
kapillárisok elzáródásában nyilvánul meg.

A funkcióját vesztett

luteinszövet közé kötőszöveti stromasejtek nyomulnak, amitől a sárgatest
konzisztencája tömöttebb lesz. Általában 2-3 ciklus kell ahhoz, hogy az
elsorvadt sárgatest, végleg felszívódjon és eltűnjön. Néha előfordul, hogy
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4.

2.

3.

1.

Miután az ösztrogén kialkulása tesztoszteronon át vezet, számolni kell a hím
nemi hormon, a tesztoszteron termelődésével is. A szteroidhormonokon
kívül egyéb hormonok (inhibin, relaxin, PGE, PGF2α) termelése is
kimutatható.

2.2.3. A sárgatest (corpus luteum) kialakulása és hormontermelése
A corpus luteum a preovulációs tüsző két sejttípusából, a membrana
hyaloideán belül elhelyezkedő granulosa sejtekből és a membránon kívül
lévő theca folliculi theca interna sejtjeiből alakul ki (Huszenicza, 1994;
Kulcsár, 1994; Nagy, 1994; Senger, 1999; Smith, 1994). A preovulációs
gonadotropin csúcsot követően, de még az ovuláció előtt a tüsző sejtjei
morfológiai és funkcionális (endokrinológiai és biokémiai) átalakuláson
mennek keresztül, amelyek az előbb említett sejtek luteinizációjához
vezetnek. Ezeket a változásokat alapvetően két hormon az FSH és az LH
stimulálja (Stevenson, 2007; Taponen, 2002). Luteinizáción a preovulációs
tüsző ovuláció utáni átalakulását értjük egy nagymértékben vaszkularizált
sárgatestté, amely nagy mennyiségű progeszteront képes szekretálni.
A preovulációs gonadotropin csúcsot követően a tüsző növekedni kezd,
falának szerkezete fellazul. A granulosa sejtek közötti gap junctionok száma
lecsökken, a granulosa sejtek szétszóródnak és a cumulus-oocyta komplex
szabadon úszik a tüszőfolyadékban. Az LH csúcsot követően más
változások is bekövetkeznek a tüszőt körülvevő membrana hyaloideában: a
vér- és nyirokerek kitágulnak, az érfal áteresztőképessége megnövekszik
valamint ödéma alakul ki és vörösvértestek lépnek ki az érpályából a theca
internán belülre. Mindezek mellett az ún. érbimbók megjelenése és
növekedése is megindul a membrana hyaloideán belül.
A tüsző hiperémiája valószínűleg a hisztamin és PGE2 felszabadulásnak
köszönhető. Mindkét vazoaktív faktor az endothelium kontrakcióját és ezzel
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egyidejűleg

a

simaizmok

relaxációját

okozza.

Következményesen

vazodilatáció és megnövekedett kapilláris permeabilitás alakul ki. A tüsző
bővérűségének valószínűleg a luteinizációban van szerepe. A fokozott
vérkeringésnek köszönhetően az LH nagyobb eséllyel és könnyebben jut be
az érmentes granulosa sejtek rétegébe. A kapilláris-falak nagyobb áteresztőképessége a szövet ödémáját, a szérum-fehérjéknek és a vörösvértesteknek a
vérér lumenéből való kilépését segítik elő az ovuláció előtt álló tüszőn belül.
A véráramból ilyen módon kilépő neutrofil és eozinofil granulociták már az
ovuláció előtt megtalálhatók a tüszőn belül, a tüszőrepedést követően pedig
monociták (makrofágok) valamint bazofil granulociták jelennek meg nagy
mennyiségben a fejlődő corpus luteumban (Smith, 1994; Vinatier , 1995). A
vemhesség alatt a sárgatestben nem láthatók granulociták (Vinatier, 1995).
Az ovuláció bekövetkezése után a tüsző fala összeesik, a membrana
hyaloidea széttöredezik, így lehetőség adódik a granulosa sejtek és a theca
interna sejtjeinek érintkezésére. Ezt követően fibroblasztok, endothel sejtek
és theca interna sejtek migrációja indul meg a fejlődő sárgatest belseje felé.
A granulosa sejtek hipertrofizálnak és a lutein sejtek többségét képező
granulosa-lutein sejtekké (nagy lutein sejtekké) alakulnak át. A theca
sejtekből alakulnak ki a kis lutein sejtek, amelyek főként a corpus lutem
perifériás zónájában fordulnak elő. A luteinizáció folyamatában a
tüszőfolyadékban található vegyületeknek is fontos szerepük lehet (pl.
angiogenetikus faktorok). A különböző lutein sejtek közötti kommunikáció
egyértelműen közvetlen kontaktus útján megy végbe (Smith, 1994).
A prosztaglandinok (PGE2, PGI2 és PGF2α) fontos, bár még nem
teljesen tisztázott szerepet töltenek be az ovulációban. Ezek közül a PGE2
és a PGI2 serkenti, a PGF2α gátolja a sárgatest progeszteron termelését.
A fejlődő corpus luteumban nagyon fontos szerepe van a megfelelő
erezettségnek, ugyanis az alapvetően érmentes granulosa réteg olyan
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átalakuláson megy keresztül, amelynek következtében a szervezet legjobb
vérellátásával rendelkező szövetévé válik. A fejlődő tüsző körül kapillárisok
vannak, amelyek biztosítják a később kialakuló sárgatest keringésének
alapját. Az ovuláció után alapvetően ebből az érhálózatból alakul ki a corpus
luteumot ellátó érrendszer, melynek fejlődése gyorsan megy végbe. Ez a
folyamat több fázisból áll: először eltűnik a membrana hyaloidea majd az
endothel sejtek migrációja és proliferációja indul meg, végül kialakulnak az
ellátó kapillárisok (Senger, 1999).
A sárgatest hormontermelését illetően köztudott, hogy a kis és nagy lutein
sejtek képesek előállítani szteroid hormonokat a corpus luteumon belül. A
sejtek szteroid-szintézise alapvetően az elérhető koleszterin mennyiségétől
és a specifikus enzimek expressziójától függ. Az ovulációt megelőző
gonadotropin csúcs egyértelműen összefügg a szteroid előállításhoz
szükséges enzimek expressziójával, szabályozásával.
A corpus luteum hormontermelését számtalan tényező fokozhatja,
illetve csökkentheti. Ezek például: a magas környezeti hőmérséklet, a
takarmány összetétele, a termelt tej mennyisége, az állat kora vagy a
környezeti stressz. A magas környezeti hőmérséklet (nyári kánikula)
csökkent progeszteron-termelést eredményez. Vizsgálatok kimutatták, hogy
hosszantartó nyári melegben a sárgatest sejtjeinek in vitro progeszteron
termelése határozottan alacsonyabb, mint télen (főleg a luteinizált theca
sejteké). A hőstressz corpus luteum-ra gyakorolt hatása több okra vezethető
vissza: 1) a hipertermia alatti szuboptimális luteinizáció, 2) a magas
hőmérséklet miatt az ovulációs tüszőben bekövetkező minőségromlás
(amely így a belőle kialakuló sárgatest minőségét is ronthatja), 3) csökkenés
a sárgatest vérellátásában, 4) a progeszteron fokozott metabolizmusa a
májban. További befolyásoló tényezők lehetnek: a vértérfogatban
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bekövetkező változások, a hipertermia mértéke, a hőbehatás időtartama, a
tehenek kora, takarmányozása és laktációs stádiuma. A magasabb
hőmérséklet lutein sejtekre gyakorolt hatása alacsonyabb progeszteron
szekrécióban nyilvánul meg, de az nem tisztázott, hogy ez a csökkenés a
kis-, vagy a nagy lutein-sejtek csökkent termelésével hozható összefüggésbe
(Wolfenson, 2002)
A tejelő tehenek, illetve üszők között különbség lehet a termelt progeszteron
mennyiségét illetően: a tejelő tehenek sárgatest-szövete általában nagyobb,
de szérum progeszteron koncentrációjuk alacsonyabb az üszőkéhez képest
(Wolfenson, 2002; Sartori, 2002).
A sárgatest élettartama sejtjeinek számától és érellátottságának
mértékétől függ. A luteolízis két alapvető hormon hatásának tulajdonítható:
az oxitocinnak, amely a corpus luteumból származik és a prosztaglandinnak
(PGF2α) melyet az endometrium termel. Kísérletekkel bizonyították, hogy a
petefészek és a méh közötti speciális keringés segíti elő, hogy az
endometrium által termelt PGF2α az ipszilaterális sárgatestbe jut el és
okozza a sárgatest regresszióját (Nagy, 1994; Senger, 1999; Tsai , 1998). A
PGF2α nagy koncentrációban csak a petefészek körüli vérerekben található
meg, a szisztémás keringésbe alig kerül be (a szisztémásan keringő PGF2α -t
a tüdő 98%ban metabolizálja). A sárgatest sejtjeiben (granulosa eredetű
nagy lutein sejtek) előállított oxitocin stimulálja a PGF2α termelését (az
ivarzási ciklus első felében a progeszteron megakadályozza a PGF2α
szerkécióját a méh oxitocin receptorainak blokkolásával).
A PGF2α –t a nagy lutein sejtek képesek receptorok útján kötni, amely
visszafordíthatatlan kaszkád-mechanizmust indít el ezekben a sejtekben. Ez
a mechanizmus a hormontermelés csökkenését majd megszűnését illetve a
Ca-csatornák megnyitásával és a foszfolipáz-C aktivációjával a sejt halálát
eredményezi (apoptózis) ( Senger, 1999; Wiltbank, 1995).
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A sárgatest pusztulásának egy másik előidézője lehet a makrofágok illetve
limfociták által termelt citokinek hatása, melyet a PGF2α felerősíthet
(Huszenicza, 1998 a,b; Huszenicza, 1999; Neuvians, 2004; Senger, 1999;
Taniguchi, 2002; Vinatier, 1995).
A sárgatest hanyatlása nagyjából a következő ciklus megindulásáig
bekövetkezik. A corpus luteum progeszteron termelése a regresszió
megindulásakor hamar lecsökken, de szöveti degenerációja és átalakulása
corpus albicansszá több időt vesz igénybe (Kastelic, 1990; Neuvians, 2004;
Tom, 1998).
2.3. Cisztás petefészekelváltozások
gyakorisága és kialakulása

morfológiája,

előfordulási

2.3.1. Cisztás petefészek elváltozások morfológiája
A tejelő tehenek petefészkein számos esetben talált képletek – ciszták,
sárgatest-képletek – nagy részének oktana és kezelése a szakirodalomban
megtalálható. Bizonyos luteális képletek azonban - így a luteinciszták, a
sárgatestciszták és az üreges sárgatestek - eredete, kialakulásának
körülményei, hatásuk a nemi működésre és esetleges kezelési módszereik
hiányosak, illetve nem egységesek a különböző kutatócsoportok által elért
eredmények szerint.
A fent említett képletek kialakulása feltételezhetően két mechanizmushoz, a
sárgatest kialakulásához és hanyatlásához hasonlítható. Ezekben a
folyamatokban számos biológiailag aktív vegyületnek tulajdonítanak
szerepet. Az a feltételezés azonban, hogy a nem szokványos sárgatesthez
hasonlító képletek kialakulása ezekhez a folyamatokhoz nagyban hasonlít,
még nem nyert bizonyítást.
Számos kutató és kutatócsoport vizsgálta ezeknek a lutein tartalmú
petefészek

képleteknek

az

előfordulását
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illetve

jellegzetességeit.

Kialakulásuk és pontos megnevezésük azonban a szakirodalmi adatok
alapján nem egyértelmű (Assey és mtsai., 1993; Bosu és Peter, 1987; Choi
és mtsai., 1982; Choi és mtsai, 1983; Foley, 1996; Fralix és mtsai., 1996;
Garcia és Salaheddine 2000; Grygar és mtsai., 1997; Kastelic és mtsai,.
1990 a,b; Kito és mtsai., 1986; Kulcsár és mtsai., 2005; Senger, 1999). A
kutatások során ezeket a lutein anomáliákat nagy tejtermelésű tehenekben,
illetve néhány esetben, vemhes tehenekben is detektálták, majd azok további
fejlődését is nyomon követték.
A cisztás petefészek képletek két nagy csoportra oszthatók:
ovulációs és anovulációs képletekre. Az ovulációs képletek közé sorolhatók
az üreges sárgatestek (CLÜ) és a sárgatest ciszták (CLC). Ezen képletek
minden esetben az ovuláció bekövetkezte után alakulnak ki. Az anovulációs
képletek közé sorolható az anovulációs tüsző, a follikulus lutein ciszta (LC
vagy FLC) és a follukilus-theca ciszta (FC). A follikulus lutein ciszták
gyakran az anovulációs tüszőkből alakulnak ki, mivel ezeknek a sejtjei a
tüszőrepedés bekövetkezte nélkül is képesek a luteinizációra (Kito és mtsai.,
1986).
1970-ben

Zemjanis

rektális

manuális

vizsgálat

után

megkülönböztetett és leírt cisztás sárgatestet (cystic corpus luteum),
tüszőcisztát (Cystic graafian follicle) és lutein cisztát (luteal cyst). Cisztás
sárgatestet leggyakrabban a post partum időszakban diagnosztizált és
véleménye szerint azok nem befolyásolták a reprodukciót. Tüszőciszták
esetén nagy méretbeli különbségeket tapasztalt. Talált 7,5x5x5 cm- es
átmérőjűre megnőtt tüszőcisztás petefészket is. Relatív nagy méretük, sima,
kiemelkedő felületük alapján különítette el őket a patogenezise és
etiológiája alapján hasonló luteincisztáktól. Mindkettő kialakulását az
ovuláció körüli problémával magyarázta.
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Az 1980-as években végzett szintén manuális rektális vizsgálatai
során Zöldág és munkatársai a petefészek ciszták két változatát
különböztették meg, a tüsző (folliculus-theca) cisztát és lutein cisztát. A
tapintással felállított diagnózisok 30% körüli hibaforrásainak kiküszöbölése
érdekében vizsgálataikat kiegészítették a vérplazma progeszteron szintjének
mérésével. A tüszőciszták viszonylag változatlan, perzisztálásra hajlamos
képletek. Ezzel szemben a lutein ciszták a sárgatest működéséhez hasonlóan
involválódhatnak, és mint anovulációs struktúrák, átmeneti meddőséget is
okozhatnak (Zöldág,1984). Későbbi munkájukban a petefészek luteinizált
cisztái, így a sárgatest ciszta (corpus luteum cysta) és a lutein ciszta
(folliculus lutein cysta) morfológiáját tanulmányozták. Megállapították,
hogy a lutein ciszta meg nem repedt tüsző luteinizációjának eredményeként
alakul ki és meddőséget okoz (Zöldág, 1986; Kito és mtsai, 1986). A
follikulus lutein ciszta a folliculus theca cisztához hasonlóan, anovulációs
képletnek tekinthető és falában degeneratív elváltozások mutathatók ki. A
sárgatest ciszta (CLC) és a follikulus lutein ciszta (FLC) elkülönítése nem
mindig könnyű. Az FLC-re többnyire a kórelőzmény és a meddőség
tényleges fennállása hívja fel a figyelmet. Elkülönítésüknél jelentősége van
a CLC-n rektálisan tapintható ovulációs hegnek (Zöldág, 1986). Hasonló
következetésre jutott McEntee (1990), aki szerint a CLC teljes átmérője
általában nagyobb, mint a normál sárgatestté, és ovulációs heget (papilla)
tudunk kitapintani rajta. Véleménye szerint az akár 25%-os gyakorisággal is
előforduló CLC-k jelentős része elegendő progeszteront termel ahhoz, hogy
képes legyen elindítani és fenntartani a vemhességet, azonban közülük
néhány nem termel ehhez elegendő mennyiségű progeszteront.
Szarvasmarhákban a különböző sárgatest képletek morfológiája
rektális ultrahang vizsgálatokkal tanulmányozható. Az ultrahangos képek
alapján azonban néha nehéz egyértelműen meghatározni a képleteket. Egyes
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szerzők még a legnagyobb üreggel rendelkező, szinte már cisztát formáló
sárgatestet is üreges sárgatestként említenek (Kito és mtsai., 1986; Senger,
1999). Néhány szerző azonban ezektől elkülöníti a lutein cisztákat. Ezek
szerint a lutealis ciszták gyakrabban fordulnak elő idős és nagyobb
tejtermelésű

tehenekben.

Faluk

általában

3mm-nél

vastagabb.

Progeszterontermelésük meghaladja a 0,5 ng/ml (Farin, 1990; Foley, 1996;
Garverick,1997), mások szerint az 1 ng/ml értéket (Brito, 2004).
Az üreges sárgatesteket (CLÜ) egyes irodalmi adatokban nem tartják
patológiás elváltozásnak, mivel ezek eleget tudnak tenni funkciójuknak
(Foley, 1996; Garcia és Salaheddine, 2000; Kito és mtsai., 1986; Senger,
1999; Veronesi, és mtsai., 2002). Egyesek a ciklus során a 0-7. napig
megjelenését normálisnak vélik (Kastelic és mtsai., 1990 a,b).
Brito (2004) azokat a kisebb, vagy nagyobb folyadékkal telt
képleteket deffinálja petefészek cisztáknak amik, normál sárgatest
hiányában, a ciklus > 10 napjától állandósulnak a petefészken és átmérőjük
≥ 20-25 mm. A diagnosztizálás során a rektális manuális vizsgálatok akár
50%-os hibahatárát írja le follicularis és lutein ciszták vizsgálatánál. A
pontosabb diagnózisra legjobb megoldásként az ultrahangos diagnosztikát,
illetve ennek kiegészítését javasolja progeszteronkoncentráció méréssel.
Ultrahang

készülék

segítségével

az

üreges

sárgatest

könnyen

megkülönböztethető a többi cisztától, mivel átmérője <20 mm (Brito, 2004).
Hasonló leírást alkalmaztak Hanzen és mtsai. (2007), szerintük a
folyadékkal telt,> 24 mm átmérőjű, a sárgatest hiányában több mint 7-10
napig fennmaradni képes képleteket nevezhetjük petefészek cisztáknak.
Véleményük szerint megjelenésük nem akadályozza a tüszőhullámot, de
módosíthatja annak jellemzőit. Okozhatnak anösztruszt, nimfomániát, és
abnormális ivarzási nyálkát (Hanzen, 2007). Chuang és mtsai. (2010)
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utáni 5. napon végezték, azonban ekkor még teljes biztonsággal nem tudták
mérni az üregek átmérőjét (a sárgatest végleges mérete még nem alakult ki).
A 10. napra azonban a sárgatest szöveti határai már tökéletesen
elkülöníthetők voltak, így az üreg átmérője is mérhetővé vált. A 16. napon
kismértékű átmérő-csökkenést figyeltek meg a sárgatest üregeknél, illetve
egyes állatoknál ezek el is tűntek. A 10 mm-nél nagyobb üregek esetében
azok eltűnése 21 napot vett igénybe, egy esetben azonban ez csak a 48.
napon következett be. Olyan esetről is beszámoltak, amikor a sárgatestben
először csak a 16. napra jelent meg üreg (Kito és Okuda, 1986).
Kastelic és mtsai (1990. a,b) üreges sárgatesteket a vizsgált, nem
vemhes tejelő tehenek 77%-ában, a megszokottnál idősebb korban (18-24
hónaposan) tenyésztésbe vett vemhes üszőkben pedig 86%-os előfordulást
találtak. Az ultrahangos vizsgálatok során, a nem vemhes állatokban a
corpus luteumot általában már az első napon detektálták, az üregeket pedig
először a 3-5. napon észlelték. A sárgatestekben a nagyobb üregek
hamarabb voltak láthatók, mint a kisebb üregek. A sárgatest-üregek
maximális átmérőjüket az ovulációt követő 6. nap körül érték el. A nagyobb
üregek sokkal lassabban, nagyjából a 20. napra tűntek el teljesen, míg a
kisebbek már a 7. napon észrevehetetlenek voltak. Feltételezéseik szerint a
legnagyobb üregek csak a körülöttük levő sárgatestek regressziójával
párhuzamosan tűnnek el. Assey és mtsai (1993.) valamint Fralix és mtsai.
(1996), hasonló eredményeket kaptak munkájuk során.
Brito és mtsai. (2004) szerint a petefészkek cisztás elváltozásai két
időszakban kiemelkedő számot mutatnak. Az első csúcs a post partum 2.
hónapig tart, a második időszak pedig a 4- 6. hónap között diagnosztizálható
leginkább, de az előfordulás gyakorisága csökkenő tendenciát mutat az
egymást követő ciklusokban, a spontán gyógyulás pedig elérheti a 38-48%ot is.
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2.3.3. Cisztás petefészek elváltozások kialakulása
A sárgatest kialakulásához hasonló mechanizmusok vezethetnek az üreges
sárgatest, illetve a lutein ciszta kialakulásához is. Senger (1999) szerint
néhány esetben a follikuláris üreg az ovulációt követően nem tűnik el
teljesen, hanem egy kis üreg formájában a fejlődő sárgatestben megmarad,
így azt az ultrahangos vizsgálatok során detektálni lehet. Feltételezések
szerint az általunk lutein cisztáknak nevezett képletek kialakulása az
anovulációs

tüszők

extenzív,

ovuláció

nélkül

bekövetkező

luteinizálódásával magyarázhatók, amely eredményeképpen vastag falú
lutein-ciszták alakulnak ki (Kastelic és mtsai. 1990.a,b; Kito és mtsai.
1986).
A follikulus lutein ciszta kialakulását olyan küszöb alatti LH
szekrécióval magyarázzák, amely a tüsző lueteinizációjához elegendő,
viszont kevés az ovuláció kiváltásához. A follikulus theca ciszta
kialakulásánaál ezzel szemben az LH szekréció olyan súlyos zavart szenved,
hogy sem ovulációra sem tüsző lueinizációjára nem kerülhet sor (Zöldág,
1986).
A sárgatest ciszták egyes feltételezéseink szerint is, a már kialakult
sárgatestből eredeztethetők. Megjelenésüket valószínűleg a normális
sárgatest regresszióját is okozó folyamatok idézhetik elő (Balogh, 2008).
A

sárgatest

regresszióját

gyakorlatilag

egy

gyulladásos

jelenségként is felfoghatjuk azzal a különbséggel, hogy az azt kísérő
degeneratív folyamatok mindegyike kizárólag apoptotikus (és nem
nekrotikus) irányú. A citokineknek valószínűleg nagy szerepük van a
luteolitikus folyamatok elindításában (Neuvians és mtsai., 2004).
Az ellést követő időszakban fellépő méhgyulladások és az emiatt
bekövetkező fokozott endotoxin-felszabadulás szintén hatással lehet erre a
folyamatra.
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A sárgatest regressziójának kezdete egy akut gyulladásos reakcióhoz
hasonlítható (a legalábbis a citokinek szemszögéből), amely azonban nem
kóros folyamat és nem nekrotikus szövet-károsodás, hanem amelyet inkább
tömeges apoptózis követ (Neuvians és mtsai., 2004.). A sárgatest hanyatlása
nagyjából a következő ciklus megindulásáig bekövetkezik. A corpus luteum
progeszteron termelése a regresszió megindulásakor hamar lecsökken, de
szöveti degenerációja és átalakulása corpus albicansszá több időt vesz
igénybe (Kastelic és mtsai., 1990; Neuvians és mtsai., 2004; Tom és mtsai,
1998).
Az üreges sárgatestek, sárgatest- és lutein ciszták etiológiájában
szerepe lehet tehát, a szervezetben egyidejűleg zajló gyulladásos (azaz
citokin felszabadulással járó) folyamatoknak (főleg a méhgyulladásoknak),
a különböző metabolikus problémáknak (energiahiány, nem megfelelő
fehérje ellátottság, karotin, ill. ásványi anyagok hiánya, a szervezet
antioxidáns-védelmének kimerülése), a hőstressznek, az állatorvosi ill.
egyéb beavatkozások által okozott stressznek, vagy akár a takarmány toxintartalmának (Bage és mtsai., 2000; Balogh és mtsai., 2008; Gábor és mtsai.,
2004; Haraszti és mtsai., 1985; Huszenicza és mtsai., 1988; Huszenicza és
mtsai., 2000; Kotwica és mtsai., 2002; López-Gatius és mtsai., 2002; Pethes
és mtsai., 1985; Sartori és mtsai., 2002; Somorjai és mtsai., 1984;
Wolfenson és mtsai., 2002).
2.4. A takarmányozás hatása a szaporodásbiológiai folyamatokra
A szaporodásbiológiai mutatók - a tejtermelés mellett - kiváló indikátorai a
tejelő tehenek nem az aktuális szükségletnek megfelelő takarmányozásának,
mivel a nagy tejtermelés mellett, a megfelelő szaporodáshoz jó minőségű, és
az állat aktuális igényeit teljes mértékben kielégítő táplálóanyag tartalmú
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takarmányok etetésére van szükség. A tehenek nem a szükségletnek
megfelelő takarmányozása olyan kóros élettani folyamatokat indíthat el, ami
szaporodásbiológiai zavarokhoz, a petefészek és a méh funkcionális
elváltozásaihoz

vezethet.

(Tóth,

2007).

A

tejelő

szarvasmarhák

takarmányozása és szaporodásbiológiája közötti összefüggés bonyolult,
sokak által vizsgált, de egyúttal ellentmondásos, vitatott terület is. (Pryce és
mtsai., 2004).Vitathatatlan azonban, hogy a megfelelő táplálóanyag ellátás a
korszerű szarvasmarha tartástechnológia elválaszthatatlan részét képezi. A
tejtermelés növekedése világszerte együtt járt a szaporodásbiológiai mutatók
szinte megállíthatatlannak tetsző, folyamatos romlásával (Lucy ,2001). Ez a
tapasztalat irányította az elmúlt másfél-két évtizedben a figyelmet a
termelőképesség-növekedés hátterét jelentő genetikai előrehaladás, az
energiaháztartás és a szaporodásbiológia kapcsolatára (Huszenicza és mtsai.,
2002).
A táplálóanyag- és ásványianyag-ellátás különböző szinteken hat a
szaporodásbiológiai

folyamatokra.

Egyrészt

a

hipotalamusz-hipofízis

tengelyen (LH és FSH kiválasztás), másrészt a petefészkeken (a petesejt
minősége és a szexuálszteroidok, elsősorban a progeszteron termelése),
valamint a méhen (az embrió fejlődése és minősége) keresztül (Roche és
Diskins, 1995).
A

tejelő

tehenek

takarmány-összetétele

többkomponensű,

a

szaporodásbiológiai folyamatokra ható tényezők három fő csoportba
sorolhatók: energia, fehérje és vitaminok - ásványi anyagok.

2.4.1. Az energia felvétel hatása a szaporodásbiológiai folyamatokra
A tejtermelő szarvasmarhák energia felvétele és petefészek működése
közötti összefüggés már rég óta ismert (Smith és Butler, 1989; Roche és
Diskins,1995).

A

szaporodást

befolyásoló
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egyik

legfontosabb

takarmányozási faktorként általában az energia ellátottságot jelölik meg,
hiszen az alacsony energiatartalmú takarmányozás negatívan befolyásolja a
fertilitást (Butler, 2000). Az energia ellátottság szempontjából azonban
lényeges, hogy a napi takarmányadagból a bendőben elsődlegesen
glükogenetikus (C3, pl. propionsav) vagy lipogenetikus (C2, pl. ecetsav) illó
zsírsavak keletkeznek, ezek aránya ugyanis alapvetően befolyásolja a
tényleges energia ellátottságot (VanKnegsel és mtsai., 2005). A laktáció első
heteinek legfontosabb eseménye a petefészek működésének ciklikussá
válása, ami az ebben az időszakban fiziológiásnak tekinthető negatív energia
egyensúly miatt korántsem zavartalan folyamat. Az ebben az időszakban
fellépő energiahiány elsősorban annak tudható be, hogy az ellést követően a
tehenek szárazanyag felvétele csak lassan növekszik, a napi takarmányadag
energia koncentrációja viszont a bendőműködés folyamatosan szinten való
tartása érdekében csak bizonyos határok között növelhető (Bertics és mtsai.,
1992). Az energiahiány mértéke, amely a testkondíció pontszám
változásával jól nyomon követhető, az ellést követő néhány hétben szoros
összefüggést mutat az első ivarzás idejével, valamint a fogamzási aránnyal,
az egy fogamzásra jutó termékenyítések számával és azok időpontjával. Az
energiahiány hatása elsősorban a hipofízis vagy a petefészek megváltozott
működésében nyilvánul meg, így hat a gonadotrop hormonok termelésére és
a tüszőnövekedésre.
Az ovuláció hiánya alultápláltság, azaz energiahiány esetén általában a
hipotalamusz nem megfelelő GnRH elválasztásának, valamint az ebből
következő csökkent (hipofízis eredetű) LH és FSH elválasztásának tudható
be (Canfield és Butler,1991). Ennek hátterében az energia-, pontosabban
glükóz- hiány hatására csökkent inzulin (Williams, 1985) - valamint a máj
fokozott terhelése miatt -következményesen az alacsony inzulin-szerű
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növekedési faktor (IGF-I és IGF-II) termelés és elválasztás áll (VandeHaar
és mtsai., 1995). Utóbbi hatás hátterében, emellett szerepet játszik a tejelő
tehenek egyes szöveteiben, ebben az időszakban fennálló inzulin
rezisztencia is (Sano és mtsai., 1993). Ezt bizonyítják azok a vizsgálati
eredmények, amelyek szerint pozitív energia egyensúlyban lévő tehenek
inzulin és IGF-I koncentrációja a vérben magasabb volt, amelyhez egyúttal
a sárgatest fázisban nagyobb progeszterontermelés is társult (Rukkwarnsuk
és mtsai., 2000). Negatív energia egyensúly miatt sok esetben ciklikus
tüszőaktivitás és atrézia figyelhető meg, annak ellenére, hogy az ovuláció
nem következik be (Huszenicza és mtsai., 2003. a,b). Az ovuláció nélküli
tüszőnövekedési hullám még tipikusabb az ellés után lévő, gyenge
kondíciójú teheneknél (Robinson, 1996). Ennek gyakorlati jelentősége az,
hogy meghosszabbodik az elléstől az első ovulációig eltelt idő. A hosszú
ideig tartó elégtelen táplálóanyag felvétel, amelynek részben oka lehet a
szárazonállás időszaka alatti túltáplálás miatt kialakuló túlkondíció
(Rukkwarnsuk és mtsai., 2000),

a tejelő teheneknél akár anösztrusz

kialakulásához is vezethet (Rhodes és mtsai., 1995). A tüszőnövekedésben
és az azt követő ovulációban kulcsfontosságú szerepet tölt be az FSH,
azonban a takarmányozás hatását a vérplazma FSH koncentrációjára, eddig
még nem sikerült egyértelműen igazolni (Findlay és Clark, 1978). Sőt a
várakozásokkal ellentétben, a létfenntartási táplálóanyag szükséglet
hozzávetőlegesen 40%-kal csökkentett adagon tartott állatok FSH szintje
növekedett,

a

kétszeres

létfenntartási

táplálóanyag

tartalmú

takarmányadagon tartott állatokéhoz képest (Mackey és mtsai., 1997). A
csökkent a takarmányfelvétel hatását még nehezebb figyelemmel követni
LH esetében, mivel a rövid ideig tartó etetési kísérletek nem voltak
szignifikáns hatással az LH szintre.
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A korlátozott takarmány fejadag - emiatt a csökkent energia felvétel etetése a tüszőnövekedésre is hat. Murphy és munkatársai (1991) szerint
azokban az üszőkben, amelyeket a testsúlyuknak és szaporodásbiológiai
állapotuknak megfelelő takarmányadag 70%-ának egyenértékű fejadaggal
etettek, csökkent a domináns tüszők mérete, összehasonlítva az aktuális
szükséglethez képest 10 és 80%-kal megnövelt takarmányadagon tartott
üszőkével. Az akut energiamegvonás az ovuláció előtt 3-6 nappal,
csökkentette az ovuláció utáni első tüszők növekedését és maximális
méretét, ami a későbbiekben kevesebb tüsző leválását eredményezte a
második tüszőnövekedési hullámban (Mackey és mtsai., 1997).

2.4.2. A takarmány nyersfehérje tartalmának hatása a szaporodásra
A naponta 35-40 liter 3,2% fehérjetartalmú tejet termelő tehén napi 11201280 g kiváló aminosav összetételű fehérjét veszít aleadott tejjel
szervezetéből. Tekintetbe véve a bendőben bekövetkező, valamint az
aminosavak felszívódását követő metabolikus veszteséget, továbbá azt a
tényt, hogy a takarmányfehérje egy része nem emésztődik meg az
emésztőcsőben, az említett fehérje mennyiségnél lényegesen több, mintegy
2,5-3,0-szor annyi fehérjét kell a tejtermelés céljára a takarmányadagban
biztosítani.
A tehenek növekvő fehérjeszükségletét azonban nem lehet kizárólag a
takarmány nyersfehérje tartalmának emelésével fedezni, egy bizonyos
határon túl a nyersfehérje bevitel ugyanis rontja a szaporodási
eredményeket. Ez arra vezethető vissza, hogy a takarmányadag nyersfehérje
tartalmának növekedésével – különösen akkor, ha a bendőben gyorsan
lebomló

fehérjét

(rumen

degradable

protein,

RDP)

tartalmazó

takarmányokat etetünk – növekszik a bendőfolyadék NH3-tartalma, ami a
vérplazma karbamid tartalmának emelkedését, ennek következtében pedig a
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szaporodásbiológiai eredmények (termékenyítési index, termékenyülési %,
két ellés között idő) romlását eredményezi. A hatás hátterében az áll, hogy a
vérplazma magas karbamid szintje kedvezőtlen hatást gyakorol úgy az
érésben lévő oocitákra, mint a lutein fázisban lévő corpus luteum
progeszteron termelésére. Számos kísérlet eredménye igazolta, hogy a
takarmányadag nyersfehérje-tartalma és a szaporodásbiológiai mutatók
között negatív korreláció áll fenn. A fehérje – ebben az esetben RDP túletetés következtében, a spermicid hatás miatt elmarad a termékenyülés, a
nidációs zavar következtében pedig a zigóta elpusztul. Emellett csökken a
vérszérum progeszteron koncentrációja, illetve a méh érzékenysége a
progeszteron iránt. Ezek a hatások együttesen növelik a tüszőciszták
előfordulási gyakoriságát, és a korai embrionális veszteség mértékét.
A másik oldalról viszont a fehérjehiány állományszinten szintén megnöveli
az inaktív petefészkekkel rendelkező és az acikliás tehenek számát (Brydl és
Gábor, 2005).
A nagy tejtermelésű tehénállományok nyersfehérje ellátása a fentiek alapján
olyan takarmányok etetésével oldható meg, amelyek a bendőben csak
részben bomlanak le, azaz az RDP hányad nem haladja meg az 50-60%-os
mértéket, ezek ugyanis nem idéznek elő jelentős ammónia-szintnövekedést,
mivel az oltógyomorban, majd a vékonybélben emésztődnek meg. Ilyen
fehérjeforrások (ún. védett fehérje, undegradable protein, UDP) etetésével
ugyanis elérhető, hogy a takarmányadag fehérjetartalmát oly módon tudjuk
növelni, hogy az nem jár együtt a bendőfolyadék NH3-tartalmának
érdemleges emelkedésével (Schmidt, 2006). Az UDP fehérje hányad
azonban célszerűen nem haladhatja meg a 40-45% mértéket, mert e fölött
már a bendőben részleges nitrogén hiány és emiatt a fermentációs
folyamatok zavara következhet be (Schmith, 1994).
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2.4.3. Egyes vitaminok és ásványi anyagok, nyomelemek hatása a
szaporodásra
A nagy tejtermelésű tehenek szervezete - különösen akkor, ha a tejtermelés
egyúttal vehemépítéssel is társul- rendkívül nagy megterhelésnek van
kitéve. A túlterhelt szervezet fokozottan érzékeny minden külső hatással
szemben, így például jelentősen befolyásolja működését a vitaminok, illetve
vitaminhatású vegyületek abszolút, illetve relatív hiánya. Ezek hatása
ugyanis a tőgyre éppúgy kiterjed, mint a petefészek működésére vagy a méh
nyálkahártya állapotára.
A karotin, illetve az A -vitamin hatását főképp a sejtek
membránjának stabilizálása révén fejti ki. A karotinoidok közül a β-karotin
szarvasmarha fajban az A provitamin hatástól független, önálló hatással is
rendelkezik (Lothammer és mtsai., 1978). A membránok stabilitása lényeges
a petefészek hormontermelése, a tüsző érési folyamatai, valamint a méh
nyálkahártya regeneráció (involúció) szempontjából. A karotin, különösen a
legnagyobb biológiai aktivitással rendelkező β-karotin hiányában a fentiek
alapján teheneknél késedelmes ovuláció, üszőknél elhúzódó ivarzás,
valamint az ellést követően késői ciklusba lendülés figyelhető meg
(Mézes,2003). Ezeknek a problémák hátterében feltehető a β-karotin, illetve
az A-vitamin közvetlen hatása is a petefészek funkciókra, ezen belül
különösen a sárgatest progeszteron termelésére (Haliloglu és mtsai., 2002).
Az állatok szervezete β-karotin raktárakkal nem, vagy csak korlátozott
mértékben rendelkezik. Az A-vitamin ellátottságot a májban raktározott
jelentős mennyiség ugyan hosszabb ideig biztosíthatja, ugyanakkor a nagy
tejtermelésű teheneknél a tejjel jelentős mennyiség is ürül, így a folyamatos
ellátás ebben az esetben sem nélkülözhető. Számos kutatási eredmény utalt
arra, hogy a karotin kiegészítés hatása hozzávetőlegesen az utolsó kezelést,
illetve karotin kiegészítést tartalmazó takarmányozást követően mindössze
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egy további cikluson keresztül érvényesül. Emiatt a szárazonállás, illetve az
ellésre történő előkészítés időszaka különösen kritikus lehet, mivel a
szárazonállás alatt alkalmazott takarmányozással társuló nem kielégítő
ellátás hatása még az ellést követően is érvényesül. Nem hagyható azonban
figyelmen kívül, az a tény, hogy a vér β-karotin koncentrációjára nem csak a
takarmány β-karotin tartalma van hatással, azt (negatív irányba) egyéb
vegyületek (ivóvíz nitrit-, nitrát tartalma) is befolyásolhatják (Mézes és
mtsai., 2003. a,b).
A megfelelő szintű E-vitamin ellátottságot nagy tejtermelésű
tehenek esetében kizárólag a takarmányokkal szintén nem lehet biztosítani,
így gondoskodni kell annak folyamatos és jelentős mennyiségben történő
kiegészítéséről. Az A-vitaminhoz és a karotinhoz hasonlóan itt is
kritikusnak tekinthető az ellés körüli időszak, mivel a vérplazma E-vitamin
tartalma ebben az időszakban jelentősen csökken. Adagolásával az állatok
általános egészségi állapota és betegségekkel szembeni ellenálló képessége
az immunfunkciók javítása révén javítható (Politis és mtsai., 1995),
valamint csökkenthető a placenta retardatio mértéke is.
Az A-, E- vitamin, illetve a β-karotin mellett a szelén szintén
hatással van az ellés után kialakuló involúciós problémákra. Ismeretes, hogy
a szelén-anyagcsere és az E-vitamin metabolizmusa között összefüggés van,
de kölcsönhatásuk az intermedier anyagcserében még messze nem ismert
((Látits, 2006).
A biotinnak a szarvasmarha takarmányozásra gyakorolt hatásairól
az elmúlt években egyre több közlemény jelent meg, miután kimutatták
kedvező hatásait a tejelő tehenek termelése és szaporodásbiológiai
állapotának javítása tekintetében. Elsődleges hatását a csülök fizikai
állapotának stabilizálásában látják, amely abból a szempontból lényeges,
hogy a csülökproblémák hatására a tehén nehezebben mozog, emiatt
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csökken a takarmányfelvétel, következésképpen a tejtermelés, illetve a
rövidebb-hosszabb ideig fennálló energiahiány miatt a szaporodásbiológiai
állapot is romlik. Mindemellett befolyásolja az ivarzási tünetek intenzitását
is (Mézes, 2004).
A mindennapi takarmányozási gyakorlatban a kérődzők megfelelő
foszfor ellátása kiemelten fontos, mert a terimés takarmányok viszonylag
kevés foszfort tartalmaznak, a foszformérleg legtöbbször hiányt mutat, és a
szervezet foszforpótlásra szorul. Az ásványi anyag, ezen belül a foszfor
ellátottság, különös jelentőséggel bír az ellést követő időszakban, amikor a
tehenek szervezetében jelentős változások következnek be az ásványi
anyagforgalomban (Grummer,1995). A foszfor hiánya például gátolja a
petefészek normális működését, csendes ivarzást, anösztruszt, valamint
hüvelyhurutot idézhet elő (Látits, 2006).
A takarmány összetétele jelezhet metabolikus vizsgálatokkal is detektálható
problémákat, így a két vizsgálat kombinálásával teljesebb képet kaphatunk
egy állomány szaporodásbiológiai teljesítményének hátteréről.
2.5.

Egyes

metabolikus

vérparaméterek

összefüggései

a

szaporodásbiológiai mutatókkal

Nagy tejtermelésű tehenekben, az ellést követő időszakban, a laktáció első
heteiben a tejtermelés és annak energiaszükséglete gyorsabban nő, mint az
állat szárazanyag -, és emiatt energia-felvevő képessége. Ezt a 8-12 hétig
tartó időszakot negatív energia mérleg (negative energy balance, NEB)
jellemzi, melynek következtében gyakoribbá vállnak az egyes anyagcsere és
egyes reprodukciós rendellenességek. (Huszenicza és mtsai., 2002; Tóth és
mtsai., 2007). Az állat pillanatnyi energiaszükséglete fedezésének céljából
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saját testének energiatartalékait mozgósítja. Zsírszövetéből fokozott
lipidmobilizáció

indul

meg,

amely

testtömeg

vesztéssel,

és

kondícióromlással jár együtt. A felbomlott energia egyensúlyt a vérplazma
jellegzetes klinikai-, kémiai változásai kísérik. A túlzott mértékű
zsírmobilizáció következtében a zsírsavak májban lezajló metabolizációja
nem teljes mértékű (Chilliard és mtsai., 1998; Holtenius és mtsai., 1996),
emiatt a vérben a nem észterifikált zsírsavak (NEFA) mennyisége gyorsan
nő, amelyet gyakran a ketonanyagok (β-OH vajsav- BHB, acetecetsav,
aceton) szérumkoncentrációjának emelkedése is követ (Huszenicza és
mtsai., 2002). Rendszerint az ellés előtt a kívánatosnál jobb tápláltsági
állapotba került tehenek vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, mivel
könnyebben

alakul

ki

hyperketonaemia

(Smith

és

mtsai.,

1997).

Hyperketonaemia estén a ketonanyagok a vizeletben, ill. a tejben is
megjelennek. Ezzel egyidőben zsírok halmozódnak fel a májsejtekben
(zsírmáj szindróma). Már a zsírmáj szindróma közepesen súlyos formája
(összlipid

tartalom

>20%)

is

eredményezhet

jól

definiálható

rendellenességeket bizonyos májsejt-funkciókban. A legfontosabb ezek
közül az ammóniai-detoxikáció romlása, a glükoneogenezis csökkenése, a
koleszterin, az epesavak és a bilirubin anyagcseréjének a károsodása,
továbbá egyes szteroid hormonok és az inzulin inaktiválásának zavara.
Csökken az albumin, illetve bizonyos szállítófehérjék májbeli szintézise.
Zavart szenved a D3 vitamin hidroxilálódása. A perifériás vérben
egyidejűleg

hypoalbuminaemiát,

szintjének

jelentős

illetve

csökkenését

egyes

lehet

lipoprotein

frakciók

megfigyelni.

Ennek

következményeként a vérplazmában csökken számos, lipoproteinek által
szállított

anyag

koncentrációja.

(koleszterin,
A

szérumban

trigliceridek,
többé-kevésbé

β-karotin,

tokoferol)

fokozódhat

egyes

hepatocelluláris enzimek (elsősorban az aszparát-aminotranszferáz –AST, és
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a laktát-dehidrognáz- LDH) aktivitása. Emellett zavart szenvedhetnek egyes
hepatocelluláris méregtelenítő folyamatok, kárososdik az immunrendszer,
ami hajlamossá teszi az érintett egyedet a méh-involúció bakteriális
komplikációira (Huszenicza és mtsai., 2002).
A laktáció korai heteiben az energiaellátás egyensúlyának felbomlása az
egyik legfontosabb tényező az acikliás periódus hosszának kialakításában
(Butler és mtsai., 1981; Haraszti és mtsai., 1985; Huszenicza és mtsai.,
1988; Huszenicza és mtsai., 2003. a,b). Minél később jut túl a tehén az
energetikai egyensúly hiányának mélypontján, annál később következik be
az első ovuláció. Az energiahiány idején a metabolikus és hormonális
változások az első ovuláció időpontján kívül a már ciklikussá vált
petefészek-működésű egyedekben a sárgatest aktivitást is befolyásolhatják
(Rhode és mtsai., 1996; Villa-Godoy és mtsai., 1988). Számos vizsgálat
igazolja, hogy egyes metabolitok és a metabolizmust befolyásoló hormonok
vizsgálata közvetett módon felhasználható a táplálóanyag-ellátottság és az
energetikai egyensúly figyelemmel kísérésére (Canfield és Butler, 1990;
Kolver és Macmillan, 1994).
Korábbi hazai vizsgálatok során a szubklinikai, anyagcserezavarokat
mutató állatokban az ivari ciklus késedelmes beindulását tapasztalták
(Haraszti és mtsai., 1985; Huszenicza és mtsai., 1988), csak úgy, mint Reist
és mtsai. (2000), akik pozitív összefüggést találtak a vérplazma emelkedett
NEFA- és BHB koncentrációja, valamint az ellés utáni acikliás periódus
hossza között. Egyes vizsgálatokban a post partum első domináns tüszőkkel
rendelkező, de nem ovuláló tehenek vérplazmájában magasabb NEFA és
BHB koncentrációt, májukban nagyobb mértékű triglicerid akkumulációt
tapasztaltak, mint az ovuláló állatokban (Huszenicza és mtsai., 2003; Marr
és mtsai., 2002). Ezt igazolta Butler (2005) vizsgálata is, aki szerint a NEFA
és

BHB

magas

plazmakoncentrációja
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gátolja

a

domináns

tüsző

ösztrogéntermelését, ezáltal az ovulációt. A NEFA és a BHB magas
vérplazma

koncentrációja

negatívan

befolyásolja

a

tüszők

egyes

metabolikus hormonokkal (inzulin, IGF-1) szembeni érzékenységét, és
csökkenti a hyothalamus LH pulzus-frekvenciáját (Canfield és Butler,
1990). Ily módon a máj NEFA–metabolizmusa központi szerepet játszik az
első ovuláció időpontjában (Tóth és mtsai., 2007).
Egyes kutatók szerint az emelkedett karbamid koncentráció (az
élettani határérték 3-7 mmol/l között van) negatív hatással van a fertilitásra
(Butler és mtsai., 1996; Elrod és Butler, 1993; Fregussen és mtsai., 1988;
Gustaffson és Carlson 1993; Ropstad és Refsdal, 1987). Más szerzők nem
találtak kapcsolatot a karbamid koncentráció és a vemhesülés között (Gath
és mtsai, 1999; Manna és mtsai., 2005; O’ Callaghan és mtsai., 1999; Tóth
és mtsai., 2007).
Több kutató szoros szignifikáns kapcsolatot talált a vérszérum αtokoferol- és β-karotin-koncentrációja között. Az A- és E-vitamin
fertilitásra, az általános egészségi állapotra és a szerveztet antioxidáns
rendszerére gyakorolt pozitív hatását számos vizsgálatban igazolták
(Katsoulos és mtsai., 2005; Michal és mtsai., 1994; Rajiv és Harlit, 2004;
Scherf és mtsai., 1994; Tóth és mtsai., 2007).
A metabolikus vérparaméterek és hormonok vizsgálatán keresztül
tehát jól nyomon követhetők a szervezetben lezajló változások. Bizonyított,
hogy az ellést követő időszakban fellépő energiahiányos állapot a
hypothalamus-hypophisis-petefészek

tengely

szabályos

és

ciklikus

hormonleadásának gátlásán keresztül negatív irányban befolyásolja a
későbbi termékenyülést, így a szaporodásbiológiai mutatók alakulását. A
vemhesség utolsó heteiben már megindul az ellés utáni első ivarzáskor, ill.
termékenyítéskor ovuláló tüsző fejlődése. A tüsző érése viszont már az
ellést követő energiahiányos (kritikus) időszakban zajlik le (Britt, 1991;
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Tóth és mtsai., 2007). Az energiahiány kedvezőtlen belső környezetet jelent
a tüszőben fejlődő petesejt számára és annak minőségét is ronthatja
(Huszenicza és mtsai., 2003. a,b).

2.6. A cisztás petefészek elváltozások kezelési lehetőségei
A lutein tartalmú petefészek képletek (üreges sárgatestek, lutein ciszták és
sárgatest ciszták) kezelésének lehetőségével számos kutató és kutatócsoport
foglalkozott és foglakozik napjainkban is. Azonban a nevezéktanukhoz
hasonlóan a kezelési lehetőségek sem tekinthetők egységesnek. Vannak
szerzők, akik nem tartják patológiásnak ezeket az anomáliákat, szerintük
azok normál feladatuknak eleget tudtak tenni, így azok hatásaival sem
foglalkoztak. (Foley, 1996; Garcia és Salaheddine, 2000; Kastelic és mtsai.,
1990 a,b ;Kito és mtsai., 1986; Senger, 1999; Veronesi és mtsai., 2002).
Más kutatók szerint, ezek a képletek nem teljes értékű sárgatestek, mivel
nem képesek funkciójuknak megfelelni, és kezelésük feltétlenül szükséges a
ciklikus

petefészek

működéshez

és

a

mielőbbi

eredményes

termékenyíthetőséghez (Grygar és mtsai., 1997). Kito és mtsai. (1986)
szerint vemhes tehenek esetében a képleteket feltétlenül kezelni szükséges a
vemhesség fenntartása, üres teheneknél pedig a következő ivarzás
indukálása érdekében.
Számos kutatásban végeztek különböző kezeléseket a cisztás képletek
eltüntetésére, és az újabb ivarzás indukálására.
Lievaart és mtsai. (2006) a follikulus és follikulus-lutein ciszták
esetén biztonságos és jó alternatív megoldásnak tekintik a rektális vizsgálat
során végzett cisztarepesztést. Ijaz és munkatársai (1987) szintén végeztek
hasonló kutatásokat és arra az eredményre jutottak, hogy a petefészekciszták
(különösen a follikulus tipusú) kézi repesztése 37-45%-os gyógyulási rátát
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eredményez. Azonban az ismételt és gyakori manuális beavatkozás ártalmas
lehet a petefészekre és további komplikációkat is okozhat: esetlegesen
vérzést és infertilitáshoz vezető letapadásokat. Leírtak olyan esetet is, ahol a
petefészek ciszta manuális eltávolítása következtében hasűri vérzés
következett be, és a kezelt állat elpusztult (Zaremba és mtsai., 1985).
Több kutató is megoldásnak tartja a rektális ultrahangvizsgálat után a
ciszták transzvaginális úton végzett leszívását. Lievaart és mtsai. (2006)
vizsgálatában a kezelés utáni 13,3+- 6. napon a tehenek 82,1%-a
ivarzásszerű viselkedést mutatott, és a termékenyített tehenek 64,2%-a
vemhesült is. Hanzen és mtsai. (2008) pedig az eljárást társíthatónak vélik
hormonális kezelésekkel.
Tanabe és Brofee (1982) a hCG hatását hasonlította össze
egyoldali, illetve kétoldali cisztás petefészek képletek kezelésekor, és
szignifikáns különbséget tudtak kimutatni a termékenyülésben, a nem
termékenyített tehenek számában, és a nem gyógyult cisztás petefészek
képletek számában. Ijaz és mtsai. (1987) igazolták, hogy LH vagy hCG
kezelésre a petefészek cisztás tehenek 65-80%-nál megindul a ciklikus
petefészek működés és 38-58%-os termékenyítési arány mellett. FSH vagy
PMSG hasonló termékekkel 48%-os míg hCG és progeszteron
készítmények kombinálásával 60-80%-os gyógyulást értek el. GnRH
kezeléssel pedig 62-97% -ban indult meg a ciklikus petefészek működés. Az
első ivarzásig eltelt időt pedig csökkenteni lehetett a GnRH kezelést 9
nappal követő PGF2α adásával, aminek köszönhetően a lutein ciszták
luteolízise bekövetkezett és az állatok 90%-a normál ivarzási tüneteket
mutatott 2-5 napon belül. Chavatte és mtsai. (1993) megállapították, hogy a
diagnózis felállításakor és a 14. napon adott prosztaglandin kezelés (ha
addig nem lett termékenyítve az állat) eredményesebb volt, mint a diagnózis
felállításakor adott GnRH kezelés és az azt 14 nappal követő (ha az állat
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addig nem volt termékenyítve) prosztaglandin kezelés. A PGF2α -val kezelt
tehenek szignifikánsan előbb vemhesültek, de a vemhesülési %-ban nem
találtak statisztikailag igazolható különbséget.
Nakao és mtsai. (1985) egyik kísérletükben egy GnRH analóg után
adott PG analóg hatékonyságát vizsgálták lutein cisztás tehenekben.
Eredményül azt kapták, hogy a GnRH és PGF2α analóg kombinációját
alkalmazva a kezelt állatok 83,3% 26+-14 nappal az első kezelést követően
ivarzottak és 77,8%-uk 42+-26 napon belül vemhesült. Ezzel szemben a
csak GnRH analóggal kezelteknél a normál ivarzásig eltelt idő
szignifikánsan hosszabbnak bizonyult és 54+-13 napon belül vemhesültek.
Zöldág (1986) kutatásai során azt a következtetést vonta le, hogy a lutein
cisztás esetek jelentős hányadában a GnRH-val vagy a hCG-vel végzett
gyógykezelés hatására nem tüszőrepedésre és új luteinszövet képződésére,
hanem a már meglévő luteális struktúra (lutein ciszta) funkciójának
megerősítésére kerül sor. A gyógykezelés tehát az esetek egy részében
gyakorlatilag hatástalan, a kezelés szükségessége megkérdőjelezhető. Nakao
és mtsai. (1992) egy másik vizsgálatukban, eltérő adagokban adott GnRH
analóg hatékonyságát vetették össze standard dózisban adott hCG
hatékonyságával lutein ciszták esetében. Hasonló eredményt kaptak a 10µg
GnRH analóg és 10.000 IU hCG hatékonyságát illetően.
Zöldág (1984) megállapította, hogy lutein ciszták PGF2α -val
kiváltható luteolizise, továbbá a gyógykezelés után rövidebb időn belül
jelentkező ivarzás arra utal, hogy olyan luteális képleteről van szó, amelyek
a normál sárgatest ciklikus működéséhez hasonló folyamatokon esnek át.
Emellett

a

lutein

ciszták

ciklikus

sárgatesthez

hasonló,

spontán

visszaalakulását is tapasztalták. A PGF2α kezelést pedig hatékonyabbnak
találták a korábban alkalmazott 20 mg/tehén adag helyett alkalmazott 30-40
mg/tehén dózis adását követően.(Zöldág, 1986).
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alacsonyabb (16,7%) lett a perzisztáló tüszők aránya a GnRH + PGF2α
kezelt csoport 70,6%-ához és a kontroll csoport 88,9%-ához viszonyítva.
Magasabb ivarzási arányt (83,3%> 29,4%> 11,1%) detektáltak. Második
kísérletükben az Ovsynch protokolt hatékonyságát vetették össze a fent leírt
PRID kezelés (intarvaginálisan felhelyezett PRID + a felhelyezéskor i.m.
adott 100 µg GnRH + a 7 napon i.m adott PGF2α) kombinációjával. A PRID
csoportban

magasabb

ovulációs

rátát

(84,8%>

8,2%),

magasabb

vemhesülési arányt (34,2%> 4,1%) diagnosztizáltak és alacsonyabb
számban (22,2%< 63%) találtak perzisztáló tüszőket az Ovsynch protokol
szerint kezelt állatokhoz viszonyítva. Bartolome és mtsai. (2000) petefészek
cisztás tehenek Ovsynch porotokol szerinti kezelés utáni fertilitását
hasonlították össze nem cisztás tehenek Ovsynch eljárás utáni fertilitásával
és cisztás tehenek egyszeri a diagnózis napján adott 100 µg GnRH+ 7.
napon adott 25 mg PGF2α hatásával. A legmagasabb vemhesülési arányt
(31,5%) a nem cisztás tehenek csoportjában érték el. A 2 különböző kezelési
eljárás szerint kezelt cisztás elváltozásokkal terhelt tehenek vemhesülési
arányában nem találtak szignifikáns különbséget (23,6% és 18%).
Bartolome és mtsai. (2005) egy másik munkájukban magasabb vemhesülési
arányt

(22,9-30,3%)

tudtak

kimutatni

GnRH+

Ovsynch

kezelés

kombinációjával (GnRH a 0. napon+ 8. naptól Ovsynch), mint a csak
Ovsynch eljárás szerint kezelt (14,7- 20.2%) petefészek cisztás tehenek
esetében.
2.7.

Ultrahang

készülék

alkalmazása

a

szaporodásbiológiai

gondozásban

A képalkotó eljárások az elmúlt évtizedekben robbanásszerű technikai
fejlődésen mentek keresztül ezzel lehetővé téve a szaporodásbiológiai
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kutatásban és gyakorlatban korábban nem ismert módszerek bevezetését. A
technikai újdonságok közül a különböző ultrahang berendezések terjedtek el
a leginkább. Ezek segítségével a hím- és nőivarú állatok szaporodásbiológiai
célú vizsgálatainak egy része ma már rutinszerűen elvégezhető. Ultrahang
készülék segítségével a korai vemhességvizsgálat, az embrió fejlődésének
nyomon követése mellett a petefészkek vizsgálatára is lehetőség nyílt. A
petefészek és a méh, ill. a here, mellékhere, prosztata, ondóhólyag
ultrahangos vizsgálata nemcsak a szaporítószervek jobb megismerését tette
lehetővé, hanem azok funkcionális működésének megértését is. Ezek
ismeretében a szaporítás céljait jobban szolgáló eljárások kerülhettek
kifejlesztésre és gyakorlati bevezetésre.
A képalkotó eljárások általánosságban un. nem-invazív módszereknek
tekinthetők, mert a vizsgálattal nem szüntetjük meg a szervezet integritását,
mégis

annak

felépítéséről,

és

működéséről

kaphatunk

lényeges

információkat. A képalkotó rendszer segítségével tanulmányozhatjuk a
vizsgált test (szervek) anatómiai felépítését, információt kaphatunk a
szervek funkcionális működéséről, sőt akár a szerveket alkotó sejtek
morfológiai és funkcionális állapotáról is.
A képalkotó eljárások általában háromdimenziós objektumok, kétdimenziós
leképzését végzik (a 3D technológia révén háromdimenziós leképezések is
lehetségesek, ezek egy része már meg is jelent a humán orvosi
diagnosztikában).
Ezt a képet elemezzük tovább a szükséges diagnosztikai információk
kinyeréséhez (Gábor, 2005).
Az ivarszervek vizsgálata az elmúlt években rendkívül sokat
fejlődött. Az ex situ vizsgálatokat in situ módszerek váltották fel. A valós
idejű ultrahang készülékek bevezetésével lehetőség nyílt a herében és a
petefészekben zajló változások követésére azok működésének megzavarása
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nélkül. Ultrahang készülék segítségével ma már a korai vemhességvizsgálat,
az embrió fejlődésének nyomon követése mellett, figyelemmel kísérhető a
tüszőfejlődés, a ciklikus petefészek működés, a sárgatest fejlődése és
működése, illetve az esetlegesen előforduló rendellenes lutein tartalmú
petefészek képletek működésének és jellegzetességeinek vizsgálata is.
A speciális számítógép szoftverek kifejlesztése lehetőséget adott a rögzített
képek mind pontosabb analizálására, amelyek segítségével a szaporító
szervek működését jobban megérthettük, és ezek nemcsak a diagnosztikai
eszköztárat bővítették, hanem indukálták a terápiás célú módszerek
fejlesztését is.
Az ultrahang diagnosztika az elmúlt 25–30 évben szinte
forradalmasította a szaporodásbiológia területét. Első korai felhasználását a
Doppler elven működő kézi vemhességvizsgálók jelentették. Ezek kisebb
állatokban (sertés, juh, kecske) a termékenyítés utáni 60–70. nap közötti
vemhesség vizsgálatát tették lehetővé transzkután módon. A behatoló majd
visszaverődő ultrahangot egy hangforrás segítségével hallhatóvá tették, és
ez képezte a diagnózis alapját.
Leképzési módok:
A-módú ultrahang: Nem valódi képalkotó eljárás, bár vizuális értékelést tett
lehetővé egy vonal menti „képalkotás” segítségével. Az adó és a vevő
általában ugyanaz a piezoelektromos kristály volt, ami a kibocsátott
ultrahang hullámot érzékelte és a visszaverődött hullámokat jelenítette meg.
M-módú: ultrahangozás során az A-módhoz hasonlóan egy vonal mentén
nyertek információt egy adó és egy vevő segítségével. A kibocsátott
ultrahang hullámok visszaverődtek a határfelületekről és ezt érzékelte a
vevő. Ezt a módszert általában mozgó felületek esetén alkalmazzák, pl.
szívnek és a szívbillentyűnek a vizsgálatára. A magzati szívverés a
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vemhességvizsgálat egyik fontos jele, így annak eldöntésére, hogy a magzat
vajon él-e, a mai napig használatos eljárás.
Real-time (valós idejű) B-módú ultrahang: Egy síkmetszetről szolgáltat
képet, nem csak egy vonal mentén gyűjt információt. Ennél is lehet az adó
és vevő ugyanaz a kristály, de lehet különböző is. Az adó és a vevő kristály
megfelelő mozgatásával pásztázó ultrahang hullámot tudunk létrehozni, és
így lehetővé válik akár egy teljes szerv síkmetszeteinek vizsgálata. Ekkor
általában nem csak egy, hanem több adó-vevő kristályt is használnak. Minél
kisebb a piezoelektromos kristály mérete, annál jobb a felbontás.
(Gábor,2005)
Háziállataink közül a B-módú ultrahangos vizsgálat elsőként a nagy
haszonállatok körében (szarvasmarha, ló) került gyakorlati felhasználásra,
de rövidesen követte a sertés, a kiskérődzők, és természetesen a
kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska) ultrahangos vizsgálata is. A
korai alkalmazások során elsősorban a nőivarú állatok vizsgálatára
használták. Főleg a vemhesség megállapítására, de rövidesen sor került a
petefészkek

vizsgálatára,

majd

pedig

alkalmazására

az

asszisztált

reprodukciós programokban is. A rektális vizsgálatokhoz többnyire a
lineáris vizsgálófejek váltak be (5–8 MHz), míg a transzkután vizsgálatok
inkább a mechanikus szektorfejekkel végezhetők el eredményesen. Pierson
és Ginther (1984 a) az embrió fejlődését tanulmányozták vemhes üszőkben.
Kastelic és mtsai. (1989) már az egészen korai (a termékenyítés utáni 10–
22. nap) vemhességvizsgálat lehetőségét is ellenőrizték üszőkben. Curran és
Ginther (1991) ultrahangos ivar-meghatározásra is képesek voltak a
gesztáció 65 és 101. napja között. Pierson és Ginther (1984 b,c) írták le az
első ultrahangos ló és szarvasmarha petefészek vizsgálatot, amelyben a
tüszők méretének változását, a tüszőfejlődés nyomon követése mellett a
ciklikus petefészek működés megismerése és annak kontrollálása is leírásra
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35 napos vehem

sárgatest (corpus luteum)

5. ábra Ultrahang készülékkel készült képek
(forrás:saját felvételek)
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3. CÉLKITŰZÉS
Munkám során a tejelő tehenek petefészkein megjelenő, luteális
petefészek képletek előfordulási gyakoriságát, a szaporodásbiológiai
folyamatokra kifejtett hatását, és kezelésének lehetőségeit vizsgáltam. A
vizsgálatokat hazai, nagyüzemi holstein-fríz tehenészetek állományaiban
végeztem.
Törekvéseimben az vezetett, hogy 2005-től napjainkig egy agráripari
részvénytársaság

két

tejelő

telepén

először

inszeminátori,

majd

tenyésztésvezetői munkakört töltök be. A mindennapi munka során
számtalan esetben találkoztam súlyos gazdasági veszteségeket is okozó
szaporodásbiológiai problémákkal. Ezeknek jelentős részét a petefészkeken
előforduló cisztás elváltozások okozzák.
A telepi gyakorlatban általam napi szinten alkalmazott rektális
ultrahang vizsgálattal a megszokottól eltérő lutein tartalmú petefészek
képletek kétdimenziós képe megjeleníthető, kialakulásuk és fejlődésük jól
vizsgálható. Ez lehetővé teszi a normál nemi ciklus során kialakuló sárgatest
fejlődési stádiumainak és ezzel párhuzamosan az esetlegesen megjelenő
luteális képletek kialakulásának és hatásának tanulmányozását.
Kutatásaim során a következő fő célkitűzéseket fogalmaztam meg:
1. A normál nemi ciklus során kialakuló sárgatest fejlődési
stádiumainak nyomon követése mellett, a petefészkeken esetlegesen
megjelenő, a sárgatesten kívül előforduló luteális képletek
¾ előfordulási gyakoriságának, kialakulásának vizsgálata az
ellést és a termékenyítést követő időszakban
¾ hatásai a termékenyülésre
2. A luteális petefészekképletek kezelésének lehetőségei
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3. A normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus rektális
ultrahang-, és metabolikus vizsgálatokkal történő nyomon követése;
különös tekintettel a petefészek rendellenességek előfordulására, és
fertilitásra gyakorolt hatásaira
4. Egyszer

termékenyített,

90-120

napja

ellett

tehenek

szaporodásbiológiai állapotának folyamatos nyomon követése
rektális ultrahang vizsgálatokkal; összefüggése a tejtermeléssel és a
metabolikus

státusszal;

különös

tekintettel

a

petefészek

rendellenességek előfordulására, és fertilitásra gyakorolt hatásaira
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
A

kutatómunka

gyakorlati

részét

egy

magyarországi,

agráripari

részvénytársaság két szakosított tejtermelő szarvasmarha telepén végeztem.
Az állatok holstein-fríz fajtájú tehenek voltak. Mindkét telepen az állatokat
mélyalmos kötetlen tartásban tartották, monodietikus takarmányozással. Az
egy tehénre jutó évi átlagos tejtermelés 7500-8000 kg között alakult a
vizsgálati időszakban (4. táblázat).
4. táblázat A telepek szaporodásbiológiai mutatói
ADATOK
Év
Első termékenyítés fertilitása (%)
Többszöri termékenyítés
fertilitása (%)
Elléstől az első termékenyítésig
eltelt idő átlaga (nap)
Termékenyítési index
Üres napok száma

ÉV
2008
25,1

2009
28,2

29,8

34,4

89

95

3,5
156

3,2
156

A telepi vizsgálatokat 2008 január és 2009 október között végeztem, a
metabolikus

vizsgálatok

Állattenyésztési

és

pedig

ezzel

Takarmányozási

párhuzamosan

zajlottak

Kutatóintézet

az

Élettani

Laboratóriumában és a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Karának Élettani Laboratóriumában.
A vizsgálatok:
1. A sárgatesten kívül előforduló luteális képletek előfordulási
gyakoriságának vizsgálata az ellést és a termékenyítést követő
időszakban
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2. A luteális képletek egyszeri i.m. adott PGF2α injekcióval történő
kezelésének eredményessége
3. A normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus rektális
ultrahang-, és metabolikus nyomon követése az ellést követő 35.
naptól a vemhességvizsgálatig
4. 90-120

napja

ellett

egyszer

termékenyített

tehenek

szaporodásbiológiai állapotának folyamatos nyomon követése - a
termékenyítéseket követő vemhességvizsgálatig- rektális ultrahang
vizsgálatokkal; összefüggése a tejtermeléssel és a metabolikus
státusszal
4.1. Ultrahang vizsgálat:
A rektális ultrahang vizsgálatokat a telepi szaporodásbiológiai gyakorlatba
illesztve végeztem nagy felbontású, váltó frekvenciás (4,5-8,5 MHZ)
lineáris vizsgálófejjel ellátott, hordozható (3kg súlyú), fejmonitorral
rendelkező EASI-SCAN (BCF Technologies, Nagy-Britannia) ultrahang
készülékkel. A készülék 60 kép képtároló kapacitású, minden kép mellé 4
mp-es hangfelvétel rögzíthető (6. ábra).

6. ábra EASI SCAN ultrahang készülék
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A

videó

formátumú

felvételek

képekké

konvertálva

kerültek

a

feldolgozásra. A képeken látható képletek értékelése és mérése az 1x1 cmes négyzetrácsozású felosztások segítségével történt (az pedig szakirodalmi
adatok alapján adott volt, hogy milyen méretű és falvastagságú képletet
miként nevezzünk). Minden egyes petefészek képlethez egy adott értéket
rendeltem, hogy grafikonon ábrázolhassam, és így ciklusgörbét készítve
összehasonlíthassam őket (5. táblázat).
5. táblázat: A petefészek képletekhez rendelt értékek
PETEFÉSZEK KÉPLET
< T2 –ELSŐDLEGES TÜSZŐ
T2- MÁSODLAGOS TÜSZŐ
T3 – GRAAF TÜSZŐ
CL -SÁRGATEST
CLÜ –ÜREGES SÁRGATEST
LC – LUTEIN CISZTA
CLC – SÁRGATEST CISZTA
FC – FOLLICULUS CISZTA
AT – ANOVULÁCIÓS TÜSZŐ

ÉRTÉK
0,5
1
2
3
3,5
2,5
4,5
2,75
2,25

4.2. A luteális képletek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az ellést
és a termékenyítést követő időszakban
A kísérlet során állományszintű felmérést végeztem. Az ultrahang
vizsgálatokat a 2008 január és december között végeztem és ezzel
egyidejűleg több alkalommal az etetett takarmányok beltartalmi értékeit is
ellenőriztük.

Emellett

a

vérszérum

β-karotin

koncentrációjának

állományszintű vizsgálatára is sor került egy alkalommal.
Az ellés követő időszakban 518 tehenet vizsgáltam meg. Az involúció korai
(ellést követő 10−14 nap) szakaszában a magzatburok-visszatartás, majd az
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esetlegesen

kialakuló

méhgyulladások

diagnosztizálása

mellett

a

petefészkeken a tüszőnövekedési hullámok megindulásának időpontját
vizsgáltam.

Az

méhgyulladások

involúció
további

középső

vizsgálatát

szakaszában
és

(14−28.

kezelését,

nap)

a

mindemellett

a

petefészkek működésének ciklikussá válását diagnosztizáltam. Az involúció
befejező szakaszában (28−42/45. nap) pedig mindezek mellett az első
ovuláció

bekövetkeztét

és

az

esetlegesen

előforduló

luteális

petefészekképletek − üreges sárgatestek, sárgatest ciszták, lutein ciszták −
előfordulási gyakoriságát mértem fel.
A termékenyítéseket követő időszakban 462 állat került vizsgálatra.
28−35.

nappal

a

termékenyítést

követően

rektális

ultrahangos

vemhességvizsgálatokat végeztem az üres tehenek mielőbbi felderítése
érdekében. A vizsgálatok során mindkét méhszarv teljes ellenőrzését, a
petefészkek működését, a petefészekképletek diagnosztizálását elvégeztem.
Vemhesség esetén megfigyeltem a sárgatest meglétét, illetve a fennálló
vemhesség mellett előforduló üreges sárgatestek gyakoriságát. Az üres
tehenek esetében, amennyiben az állat ciklusban van, az újabb ivarzást
egyszeri, intramusculárisan (i.m) adott prosztaglandin készítménnyel
(Dinolytic 5 ml/injekció, összesen 25 mg dinoprost) indukáltam. Aciklikus
petefészek-működés esetén az ovuláció szinkronizálására és a ciklusos
petefészek-működés megindítására a három i.m. kezelésből álló Ovsynch
eljárást (A 0. napon Fertagyl 1,5 ml/injekció, összesen 150 µg gonadorelin
/GnRH/, a 7 napon Estrumate 2 ml/injekció, összesen 500 µg cloroprostenol
/PG analóg/, a 9. napon ismét Fertagyl 1,5 ml/injekció, összesen 150 µg
gonadorelin /GnRH/) alkalmaztam. A kezelés után 12-24 órával az állatokat
vakon termékenyítettem Pursley (1997) ajánlása szerint.
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4.3. Luteális petefészek képletek kezelése
A kezelésre kiválasztott állatok az ellést követő 35. naptól végzett, telepi
gyakorlatba illesztett ultrahangos vizsgálatok (meddőségi vizsgálat,
ciklusdiagnosztika stb.) és a termékenyítéseiket követő 28-35. napon végzett
ultrahangos vemhességvizsgálat során vizsgált tehenek közül kerültek ki.
4.3.1.Sárgatestek és üreges sárgatestek kezelése PGF2α –val:
217 ciklusból származó sárgatestet, és 171 üreges sárgatestet kezeltem i.m.
beadott

PGF2α-val

(2

ml

Estrumate

injekció,

összesen

500

µg

cloroprostenol) az ultrahang vizsgálatkor. A következő ultrahang ellenőrzés
során a kezelés képletekre gyakorolt hatékonyságát (megtörtént az adott
képlet komplett luteolízise vagy a képlet perzisztált), később pedig a
termékenyített

tehenek

arányát,

illetve

a

vemhesülési

arányokat

hasonlítottam össze.
4.3.2. Follikulus- és luteális ciszták kezelése PGF2α –val:
A kiválasztott teheneket Brito és mtsai. (2004) leírása alapján kategorizáltuk
két csoportba:
a.) Follikuláris cisztával rendelkező egyedek: a ciszta átmérője <20 mm,
falvastagsága nem haladja meg a 3 mm-t.
b.) Lutein cisztával rendelkező egyedek: a ciszta átmérője > 20 mm,
falvastagsága pedig meghaladja a 3 mm-t.
A fentiek alapján csoportosított 18 follikulus cisztás és 124 luteális cisztás
tehénnél egyszeri alkalommal i.m. adott PGF2α (2 ml Estrumate injekció,
összesen 500 µg cloroprostenol) kezelést alkalmaztam.
A következő ultrahang ellenőrzéskor a kezelés hatékonyságát (megtörtént az
adott képlet komplett luteolízise vagy a képlet perzisztált), később pedig a
termékenyített tehenek, illetve a vemhesülés arányát hasonlítottam össze.
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4.4. A normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus nyomon
követése
A vizsgálatba vont 10 tehén esetében a kiválasztás főbb szempontjai a
következők voltak:
-

többször ellett, azonos laktációs stádiumú egyedek

-

utolsó ellése komplikáció és szövődménymentes

-

involúciója komplikáció és szövődménymentes

-

a vizsgálat kezdetekor általános egészségi állapota rendezett
(mastitis, sántaság, metritis nem áll fenn)

A kiválasztott állatok az ellésük utáni 35. naptól kerültek vizsgálatra. Heti 1
alkalommal rektális ultrahang vizsgálat segítségével mindkét méhszarv
teljes ellenőrzését, a petefészkek működését, a petefészekképletek
diagnosztizálását elvégeztem, az ultrahangos felvételeket rögzítettem. A
vizsgálat napján feljegyeztem az adott egyed kondíció pontszámát és
tejtermelését, illetve minden vizsgált állat farok vénájából (v. coccygealis)
egyszer használatos tűvel és a laboratórium által biztosított vérvételi
fecskendővel vért vettem a további vizsgálatok elvégzése (NEFA, BHB,
FRAP

plazma

koncentrációk,

valamint

a

szérum

β-karotin

koncentrációjának meghatározása) céljából. Az állatok megfigyelését és
komplex vizsgálatát a termékenyítéseket követő 28-35. napig végeztem.
Amennyiben a tehén a termékenyítés után visszaivarzott, a vizsgálatokat az
újabb termékenyítést követő vemhességvizsgálatig folytattam. Pozitív
vemhességi diagnózis esetén a vemhességvizsgálatot a termékenyítés után
60 nappal megismételtem.
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4.5. 90-120 napja ellett egyszer termékenyített tehenek folyamatos
ultrahang és metabolikus vizsgálata
A vizsgálatba vont egyedek esetében a kiválasztás főbb szempontjai a
következők voltak:
-

90-120 napja ellett

-

utolsó ellése után már egyszer termékenyített

-

a vizsgálat kezdetekor általános egészségi állapota rendezett
(mastitis, sántaság, metritis nem áll fenn)

A fenti szempontoknak megfelelő állatokat az első termékenyítésüket
követő 28-35. napon elvégzett ultrahangos vemhességvizsgálatkor, az alábbi
szempontok alapján osztottam 3 csoportra:
-

VEMHESEK: az ultrahang vizsgálatkor az embrió és ipszilaterális
vemhességi sárgatest egyidejű jelenléte

-

ÜRESEK,

CIKLUSOS

PETEFÉSZEK

MŰKÖDÉSSEL:

a

vemhességvizsgálatkor az állatot üresnek találtam, de petefészkén a
ciklusos petefészek működés egyértelmű jeleként sárgatestet
diagnosztizáltam
-

ÜRESEK,

LUTEÁLIS

vemhességvizsgálatkor

az

PETEFÉSZEK
állatot

KÉPLETTEL:

üresnek

a

diagnosztizáltam.

Petefészkein üreges sárgatestet, és/vagy lutein cisztát és/vagy
sárgatest cisztát találtam
A további vizsgálatok menete a következők szerint alakult:
4.5.1. Vemhesek (n=6): a vemhességvizsgálatkor feljegyeztem az adott
egyed kondíció pontszámát és tejtermelését. Illetve minden vizsgált állat
farok vénájából (v. coccygealis) egyszer használatos tűvel és a laboratórium
által biztosított vérvételi fecskendővel vért vettem a további vizsgálatok
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elvégzése -NEFA, BHB, FRAP plazma koncentrációk, valamint a szérum βkarotin koncentrációjának meghatározása- céljából.
A következő vizsgálatot a termékenyítés utáni 60. napra időzítettem. Ekkor
felmértem, hogy a korábban diagnosztizált vemhesség továbbra is fennáll-e.
Feljegyeztem a tejtermelési adatokat és a kondíció pontszámot, illetve
megismételtem a vérvételeket a fent ismertetett paraméterek vizsgálatához.
Az üres tehenek mindkét csoportjában az ultrahang vizsgálatkor mindkét
méhszarv teljes ellenőrzését, a petefészkek működését, a petefészekképletek
diagnosztizálását elvégeztem, az ultrahangos felvételeket rögzítettem. A
vizsgálat napján feljegyeztem az adott egyed kondíció pontszámát és
tejtermelését, illetve minden vizsgált állat farok vénájából egyszer
használatos tűvel és a laboratórium által biztosított vérvételi fecskendővel
vért vettem a további vizsgálatok elvégzése (NEFA, BHB, FRAP plazma
koncentrációk,

valamint

a

szérum

β-karotin

koncentrációjának

meghatározása) céljából.
4.5.2. Üresek, ciklusos petefészek működéssel (n=10) elnevezésű csoport
egyedeinek petefészkén fiziológiás sárgatestet találtam, ezért az állatokat a
vérvételt követően egyszeri i.m. prosztaglandin kezelésben (Dinolytic 5
ml/injekció, összesen 25 mg dinoprost) részesítettem, melyet követően 2-5
napon belül várható ivarzás.
A továbbiakban heti egy alkalommal, ultrahang segítségével elvégeztem a
petefészkek és a méh teljes vizsgálatát, feljegyeztem a tejtermelést és a
kondíció pontszámokat. Heti két alkalommal pedig vért vettem a
metabolikus paraméterek laboratóriumi vizsgálatához.
Amennyiben az állat ivarzott és termékenyítésre került, minden esetben sor
került egy további ultrahang vizsgálatra és vérvételre.
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Az állatok megfigyelését és komplex vizsgálatát a termékenyítéseket követő
28-35. napig végeztem. Amennyiben a tehén a termékenyítés után
visszaivarzott,

a

vizsgálatokat

vemhességvizsgálatig

az

folytattam.

újabb
A

termékenyítést

vemhes

követő

tehenekben

a

vemhességvizsgálatot a termékenyítés után 60 nappal is megismételtem.
4.5.3. Üresek, luteális petefészek képlettel (n=10) Mivel a csoport
egyedeinek petefészkén luteális képleteket (üreges sárgatestet, és/vagy
lutein cisztát és/vagy sárgatest cisztát) diagnosztizáltam, a vérvételt
követően egyszeri prosztaglandin (PG) kezelésben részesítettem az állatokat
(5 ml/injekció, összesen 25 mg dinoprost), melyet követően 2-5 napon belül
várható ivarzás.
A továbbiakban heti egy alkalommal, ultrahang segítségével elvégeztem a
petefészkek és a méh teljes vizsgálatát, feljegyeztem a tejtermelést és a
kondíció pontszámokat. Heti két alkalommal vért vettem a metabolikus
paraméterek laboratóriumi vizsgálatához. Amennyiben az állat ivarzott és
termékenyítve lett, minden esetben sor került egy további ultrahang
vizsgálatra és vérvételre. Abban az esetben, ha az állat az egyszeri PG
kezelés után 2- 5 nappal nem ivarzott, a PG kezelést 10 nap múlva
megismételtem. Amennyiben ezt követően sem tapasztaltam ivarzást, újabb
10 nap elteltével a 3 intramusculáris (i.m.) kezelésből álló Ovsynch
módszert alkalmaztam. (A 0. napon Fertagyl 1,5 ml/injekció, összesen 150
µg gonadorelin /GnRH/, a 7 napon Estrumate 2ml/injekció, összesen 500 µg
cloroprostenol /PG analóg/, a 9. napon ismét Fertagyl 1,5 ml/injekció,
összesen 150 µg gonadorelin /GnRH/). A kezelés után 12-24 órával az
állatokat vakon termékenyítettük.
Az állatok megfigyelését és komplex vizsgálatát a termékenyítéseket követő
28-35. napig végeztem. Amennyiben a tehén a termékenyítés után
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visszaivarzott,

a

vizsgálatokat

az

újabb

termékenyítést

követő

vemhességvizsgálatig folytattam. Pozitív vemhességi diagnózis esetén a
vemhességvizsgálatot a termékenyítés után 60 nappal is megismételtem.
4.6. Biokémiai (metabolikus) vizsgálatok
A vérvételeket minden esetben az állatok farok vénájából (v. coccygealis)
történtek, natív, illetve véralvadás-gátlót tartalmazó (EDTA) vérvételi
csövekbe. A biokémiai vizsgálatokhoz a vérvételt követően a vérplazmát
illetve vérszérumot az alakos elemektől centrifugálással választottam el
(2000 rpm, 15 perc). Az elválasztott szérum mintákat a laborba szállításig
mélyhűtőben, majd a felhasználásig -70°C-on tároltuk.
A méréseket az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Élettani
laboratóriumában és a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének Laboratóriumában végezték.
A vérplazma vasredukáló képességének (FRAP) mérése:
A FRAP a vérplazma antioxidáns kapacitását mutatja. Az értékek
meghatározása

BENZIE

és

STRAIN

módszerével

(1996)

történt.

Fiziológiás értéktartomány, szarvasmarha: >150 µmol/l.
A nem észterifikált zsírsav koncentráció (NEFA) meghatározása
A vérplazma NEFA koncentrációját enzimatikus, kolorimetrikus módszeren
alapuló reagens készlettel (Randox Laboratories Ltd., Ardmore, UK)
végezték

(Matsubara

és

mtsai.,1983).

szarvasmarha: <0,4 mmol/l.
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Fiziológiás

értéktartomány,

A béta-hidroxi-butirát (BHB) koncentráció meghatározása:
A vérplazma BHB szintjének meghatározását enzimatikus kinetikus
módszeren alapuló reagens készlettel (Randox Laboratories Ltd., Ardmore,
UK) mérték. (Li és mtsai., 1980). Fiziológiás értéktartomány, szarvasmarha:
<0,8 mmol/l.
Az összkarotin koncentráció meghatározása
A

vérszérum

összkarotin

koncentrációjának

meghatározása

a

plazmafeherjék etanolos kicsapását követő petroléteres extrakcióból és az
extraktum fotometriás méréséből (Brubacher és Vuilleumier, 1974) állt.
Fiziológiás értéktartomány, szarvasmarha: 3-6 µmol/l.
2008 júniusában mindkét telepen állományszintű (termelő csoportonként 510 állat) a vérplazma β-karotin ellátottságra irányuló vizsgálatokat
végeztünk. Minden vizsgált állat farok vénájából egyszer használatos tűvel
és a laboratórium által biztosított vérvételi fecskendővel vért vettem. A
vérminták elemzését a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Takarmányozási Tanszékének Laboratóriumában
végezték.
4.7. Takarmányvizsgálatok
A

kísérletek

időtartama

alatt

négy

alkalommal

(2008.09.26.,

2008.11.21.,2009.02.17., 2009.04.09.) történt TMR vályúminta vizsgálat a
szárazonálló, az előkészítő, a fogadó és nagytejű csoportokban. A
vizsgálatok során az alábbi paramétereket határozták meg:
1. eredeti szárazanyag tartalom
2. nyersfehérje
3. nyerszsír
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4. nyersrost
5. nitrogénmentes kivonható anyagok
6. karotin
A takarmányminták vizsgálatát a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Takarmányozási Tanszékének Laboratóriumában
végezték.
4.8. Statisztikai értékelés
4.8.1. Az ellést követő időszakban a méhgyulladások és nem szokványos
petefészek

képletek

előfordulási

gyakoriságát

irodalmi

adatokkal

hasonlítottam össze. A méhgyulladásos elváltozással és/vagy a magzatburok
visszatartással terhelt tehenek és az egészséges tehenek között megjelenő
nem

szokványos

lutein

képletek

előfordulási

gyakorisága

közötti

különbségek kimutatását Chi négyzet próbával vizsgáltam. Szintén ezt a
módszert alkalmaztam a termékenyítést követő időszakban az egyszeri,
illetve többszöri termékenyítésre vemhesült egyedek között előforduló nem
szokványos lutein képletek gyakorisága közötti különbség, és a vizsgált
időszak alatt nem termékenyített tehenek között megjelenő nem szokványos
lutein képletek gyakorisága közötti különbség kimutatására.
4.8.2. A PGF2α kezelés sárgatestekre és üreges sárgatestekre, illetve a
kezelés follikulus- és lutein cisztákra gyakorolt hatékonyságát
(megtörtént az adott képlet komplett luteolízise, vagy a képlet perzisztált), a
termékenyített tehenek arányát, illetve a vemhesülési arányokat Chi négyzet
teszt és Fisher-teszt segítségével értékeltem.
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4.8.3. A normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus nyomon
követése során, mind a 10 állat esetében - az ultrahangos képek elemzése
után – minden egyes petefészek képlethez egy adott értéket rendeltem, hogy
a ciklusgörbét grafikonon ábrázolhassam (5. táblázat).
Az üresen maradt és a vemhesült tehenek tejtermelése és metabolikus
vérparaméterei közti esetleges eltérések igazolására a páros T-próbát és a
Chi négyzet tesztet alkalmaztam.
4.8.4. A 90-120 napja ellett, egyszer termékenyített tehenek folyamatos
ultrahang és metabolikus vizsgálatának elemzése során, a metabolikus
paraméterek (NEFA, BHB, FRAP, és a szérum β-karotin koncentrációk) és
a termékenyítések eredményessége közötti összefüggéseket Chi négyzet
próbával értékeltem. Szintén ezt a statisztikai módszert használtam a
ciklusos petefészek működésű és a nem szokványos lutein képlettel
rendelkező a kísérlet időtartama alatt vemhesült és nem vemhesült tehenek
átlagos tejtermelése közötti különbségek kimutatására.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. Luteális képletek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az ellést és
a termékenyítést követő időszakban
5.1.1. Az ellés utáni időszak ultrahang vizsgálatának eredményei
Az ellést követő időszakban 518 tehén esetében elvégzett rektális
ultrahangvizsgálatok során az állatok 23,9%-ánál (n=124) magzatburok
visszatartást,

majd

az

állatok

40,7%-ánál

(n=211)

méhgyulladást

diagnosztizáltam. A tehenek 55,4%-át (n=287) méhprobléma mentes volt.
Ma a tejelő tehenészetek egyik legkomolyabb gondja az ellés utáni
időszakban a zavart szenvedett involúció. Nem véletlenül számos publikáció
jelent meg a témában. A kutatók általában 20-50% közötti gyakoriságban
diagnosztizálnak méhgyulladást (Markusfeld ,1997; Benzaquen, 2006;
Földi, 2006; Hammon, 2006; Thatcher, 2010). De Urton (2005) 69 %-os,
míg Huzzey és munkatársai (2006) 58%-os arányban előforduló
méhgyulladásról is beszámoltak.
Az 518 vizsgált tehén 74,9%-ánál (n=388) ciklusos petefészek működést,
4,25%-ánál (n=22) inaktív petefészket, 20,8%-ánál (n=108) luteális
képleteket találtam (7. ábra). A problémás involúció mellett a ciklikus
petefészek működést, illetve a petefészek működés zavarait szintén sok
kutató helyezi fókuszba. Egyes szerzők szintén a post partum 45-80. nap
között tapasztalták a legtöbb cisztás esetet (42,8%) (Zöldág, 1984). Brito és
mtsai. (2004) szerint a petefészkek cisztás elváltozásai két időszakban
mutatnak kiemelkedő számot. Az első csúcs a post partum 2. hónapig tart, a
második időszak pedig a 4- 6. hónap között diagnosztizálható leginkább.
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A luteális képletekkel terhelt teheneket prosztaglandin készítménnyel vagy
manuális úton kezeltem. Az inaktív petefészekkel rendelkező teheneket
pedig ovulációszinkronizálásos protokollnak (Ovsynch) vetettem alá.
5.1.2.

A

termékenyítés

utáni

időszak

ultrahang

vizsgálatának

eredményei
A termékenyítés utáni 28-32. napon ultrahang készülékkel vizsgált 462
tehén 31,16%-a (n=132) első termékenyítésre, 46,1%-a (n=201) pedig
többszöri termékenyítésre vemhesült. 22,5%-a (n=64) a vizsgált időszakban
nem vemhesült. A nem vemhesült egyedek 38,4%-ánál detektáltam luteális
képletet, a többi állatnál ciklusos petefészek működést állapítottam meg.
Az első termékenyítésre vemhesült állatok között 12 esetben luteális
petefészek képletet, a többi esetben normál vemhességi sárgatestet
diagnosztizáltam. A többszöri termékenyítésre vemhesült állatok között is
12 alkalommal találtam luteális képletet (9. ábra). Az egyszeri, illetve
többszöri termékenyítésre vemhesült egyedek között előforduló luteális
képletek számában nem találtam szignifikáns (P> 0,05) különbséget. A 24
esetből 14 esetben kizárólag üreges sárgatest tartotta fenn a vemheséget,
míg 10 esetben a vemhességi sárgatest mellett egyéb luteális képletet (lutein
cisztát, sárgatest cisztát) is diagnosztizáltam.
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86%-ot is, sőt Chuang és mtsai. (2010) beszámoltak egy cisztaszerű képlet
által fenntartott vemhességről is. Saját adataink viszont arra utalnak, hogy a
késői embrióvesztés kockázata ezekben az esetekben gyakoribb.
Mindezt alátámasztja az is, hogy nem vemhesült tehenek esetében
szignifikánsan (P<0,001) magasabb arányban találtam luteális képletet, mint
eredményesen termékenyített társaiknál.
5.1.3. Az ellés és a termékenyítés utáni időszak szérum β-karotin és
takarmány vizsgálatainak eredményei
2008 nyári időszakában végzett szérum β-karotin vizsgálatok (15.2.
melléklet) eredményei súlyos β-karotin hiányra utaltak állomány szinten (6.
táblázat).
6.

táblázat

A

szérum

és

takarmány

karotin

koncentrációk

termelőcsoportonkénti átlaga
Szérum karotin konc. átlag
(μmol/l)

Takarmány karotin konc. átlag
(mg/kg sz.a.)

2,2

13,3

Előkészítő

1,36

13,4

Fogadó

1,29

22,1

Nagytejű

2,61

18,4

ÁTLAG

1,87

16,8

3 µmol/l

15 mg/kg szárazanyag

Csoport
Szárazonálló

Szükséglet

Már az előkészítő, majd a szárazonálló csoporttól kezdve egészen a frissen
ellett tehenekből álló fogadó csoportokon keresztül a nagytejű csoportig, az
esetek 70-100%-ában a kapott szérum β-karotin koncentrációk nem érték el
a minimális 3 µmol/l-es élettani határértéket. A β-karotin lényeges a méh
nyálkahártya regeneráció -involúció- szempontjából is, így ezzel is
magyarázható az ellés utáni időszakban nagy számban előforduló
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méhgyulladás. β- karotin hiányában a teheneknél késedelmes ovuláció,
valamint az ellést követően késői ciklusba lendülés figyelhető meg
(Mézes,2003). Közismert ugyanis a β-karotin, illetve az A-vitamin közvetlen
hatása is a petefészek funkciókra, ezen belül különösen a corpus luteum
progeszteron termelésére (Haliloglu és mtsai., 2002).
A 2008 őszi időszakában vett vályúminták (15.1. melléklet) elemzései
alapján az etetett takarmányok β-karotin koncentrációja már csak az ellés
előtt álló (szárazonálló, előkészítő) csoportokban nem érték el a minimálisan
elvárt (15 mg/kg szárazanyag) határértéket (6. táblázat), ez viszont
magyarázhatja az állományszintű felmérés során diagnosztizált involúciós
zavarok magas arányát.
Állományszinten az elvárt értéknél (16-18%, azaz 160-180 g/kg sz.a.)
alacsonyabb, vagy az elfogadható tartomány alsó határán mozgó
nyersfehérje

értékeket

mértünk

(7.

táblázat).

A

fehérjehiány

állományszinten szintén megnövelheti az inaktív petefészkekkel rendelkező
és az acikliás tehenek számát (Brydl és Gábor, 2005).
7. táblázat A takarmány nyersfehérje tartalmának alakulása termelési
csoportonként
Takarmányvizsgálat ideje

Csoport

Szükséglet

Szárazonálló

120-150

110,4

150

120,1

Fogadó

170-180

170,9

162,9

Nagytejű

170-180

155,2

155,3

139,15

159,1

Előkészítő

2008.09.26
Nyersfehérje tartalom (g/kg sz.a.)

ÁTLAG
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8. táblázat Sárgatestek és üreges sárgatestek egyszeri PGF2α kezelését
követő, fertilitással összefüggő eredmények

CL

MEGNEVEZÉS
n

CLÜ
%

n

Ősszesen vizsgált
217
100
171
Perzisztált
42
19,4
27
Luteolízis 1 héten belül
175
80,7
144
Termékenyítésre került
158
72,8
110
Vemhes lett
69
43,7a
35
Üres lett
89
56,3
75
5 napon belül ivarzott
158
100
104
5 napon belül ivarzott, vemhes lett
69
43,7
32
5 napon belül ivarzott üres lett
89
56,3
72
5-10 napra ivarzott
0
0
6
5-10 napra ivarzott, vemhes lett
0
0
3
5-10 napra ivarzott üres lett
0
0
3
Nem lett termékenyítve
17
7,8
34
Nem lett termékenyítve méhprobléma
miatt
14
82,4
18
Nem lett termékenyítve aciklia miatt
3
17,7
10
Nem lett termékenyítve másik luteális
képlet miatt
0
0
6
A különböző betűvel jelölt értékek között statisztikai különbség van (P<0,05)

%
100
15,8
84,2
64,3
31,8b
68,2
94,5
30,8
69,2
5,5
50
50
19,9
52,9
29,4
17,7

Statisztikailag nem találtam szignifikáns különbséget az egy héten belül
bekövetkező luteolízisek előfordulásában és a termékenyített tehenek
számában a ciklusból származó sárgatesttel rendelkező és az üreges
sárgatesttel rendelkező csoport között. Azonban a ciklusból származó
sárgatesttel rendelkező csoport tehenei között szignifikánsan nagyobb
(P<0,05) volt a vemhesülési %, mint az üreges sárgatesttel rendelkező
csoport egyedei között.
Amennyiben normál sárgatestet kezeltünk, az ivarzások minden esetben
(100%) 5 napon belül voltak megfigyelhetőek, 43,7%-os vemhesülési arány
mellett. Míg üreges sárgatestek kezelése után 94,5%-ban 5 napon belül
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ivarzott 30,8%-os vemhesülési ráta mellett, és 5,5%-ban 5 és 10 nap között
volt megfigyelhető az ivarzás, 50%-os vemhesülés mellett. Szignifikáns
különbség (P<0,05) itt is csak a vemhesülési % esetében mutatható ki a két
csoport között (8.táblázat).
Bár szignifikáns különbséget csak a vemhesült tehenek arányában találtunk,
a termékenyített tehenek aránya is alacsonyabb volt az üreges sárgatesttel
rendelkezők csoportjában. Mindez arra utal, hogy – ahogy azt már korábban
is leírtuk- bár sokan az üreges sárgatestek jelenlétét nem tartják zavarónak,
mégis az ilyen képlettel rendelkező tehenek szaporodási képessége csökkent
lehet. Nehéz elkülöníteni, hogy mely állatok esetében van, illetve nincs
jelentősége az üreg jelenlétének, ezért ennek a tisztázása mindenképpen
további vizsgálatokat igényel.
5.2.2. Follikulus- és luteális ciszták kezelése PGF2α –val
Ahogy azt az Anyag és módszer fejezet 4.3.2. pontjában leírtam, Brito és
mtsai (2004) kategorizálása alapján alakítottuk ki kísérleti csoportjainkat. A
rektális ultrahangvizsgálatok után 18 tehenet a follikuláris cisztával
rendelkező csoportba (továbbiakban: FC) és 124 tehenet a luteális cisztával
rendelkező csoportba továbbiakban: LC) soroltam. Minden állatot egyszeri
alkalommal i.m. adott PGF2α (2 ml Estrumate injekció, összesen 500 µg
cloroprostenol)

injekcióval

kezeltem

időpontjában.
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a

diagnózis

felállításának

9. táblázat Follikulus- és luteális ciszták egyszeri PGF2α kezelését követő,
fertilitással összefüggő eredmények
MEGNEVEZÉS

FC
n

Összesen vizsgált

18

Perzisztált

6

LC
%

n

%

124
33,3

Luteolízis 5 napon belül

12

66,7

Termékenyítve

9

50

a

5

4

119

96b

51

42,9

a

Vemhes

6

66,7*

26

51*b

Üres

3

33,3*

25

49*

Nem termékenyítve
9
50
68
57,1
*a termékenyített tehenek arányában
A különböző betűvel jelölt értékek között statisztikai különbség van (P<0,05)

A táblázatból (9. táblázat) is látszik, hogy a luteolízis sok esetben
bekövetkezett a follikulus cisztával rendelkező csoportban is, de
szignifikánsan nagyobb arányú volt a luteális cisztával rendelkezők
csoportjában. Ugyanakkor érdemi különbséget nem tapasztaltunk a
termékenyített tehenek arányában, viszont a vemhesült tehenek aránya
szignifikánsan (p<0,05) kedvezőbb volt a follikulus cisztával rendelkező
csoportban. Mivel mindkét csoport egyedei zömében reagáltak a PG
kezelésre, valószínűsíthető, hogy mindkét képlet tartalmazott lutein sejteket.
Ez azt jelentheti, hogy a ciszták korábbi kategorizálásán finomítani kellene.

5.3. A normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus nyomon
követése
5.3.1. Az ultrahangos ciklusdiagnosztika eredményei
A vizsgálatba vont, azonos laktációs stádiumú, a kísérlet kezdetekor 35
napja ellett tehenek (n=10) (10.táblázat) heti egy alkalommal elvégzett
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1 tábblázzat Az elsső term
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Az

eredmény

megerősíteni

látszik

a

tejtermelő

tehenek

szaporodásbiológiájával foglalkozó szakemberek egybehangzó véleményét,
miszerint a nagy tejtermelésű tehenészetekben az első termékenyítés
időpontja az ellést követő 60. nap után optimális. Ekkorra az évi 9−10 ezer
kg tejtermelésű tehenek ellést követő negatív energiaegyensúlya is
megszűnik, illetve befejeződik a méh szövettani involúciója is. A 60. napig
bekövetkezett

termékenyítések

vemhesülési

eredményei

jelentősen

elmaradnak a post-partum 60. nap fölött végzett inszeminálások
eredményeitől (Gábor, 2006; Gábor, 2008).
5.3.2. A ciklusgörbék vizuális elemzése
Az elvégzett rektális ultrahang vizsgálatai során készült ultrahang felvételek
(ultrahangos képsorozat minta a 2920 fülszámú tehénről a 15.3.
mellékletben) alapján minden tehén ciklusgörbéjét (15.4.1. melléklet)
elkészítettem. A ciklusgörbék vizuális elemzése alapján megállapítható,
hogy azok a tehenek vemhesültek (n=4) a kísérlet időtartama alatt,
amelyeknek legalább egyik petefészke folyamatosan ciklusos működést
mutatott és luteális petefészek képletet (üreges sárgatest, sárgatest ciszta)
nem, vagy csak egyetlen alkalommal diagnosztizáltam (617, 1863, 2962,
3300 fülszámú tehenek). Azok a tehenek, amelyeknek petefészkén több
esetben és/vagy hosszabb-rövidebb ideig folyamatosan luteális képletet
diagnosztizáltam, emellett egyik petefészke inaktív volt, vagy nem volt
szabályos ciklusos petefészek működése, a kísérlet ideje alatt nem
vemhesültek (423, 951, 1752, 2077, 2920,5045 fülszámú tehenek).
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5.3.3.

A

termékenyítés

eredményességének

összefüggései

a

tejtermeléssel és a metabolikus vizsgálatok eredményeivel
A vizsgálat időtartama alatt a vemhesült tehenek átlagos tejtermelése
alacsonyabb (28,58 kg) volt, mint a nem vemhesült tehenek átlagos
tejtermelése (31,77 kg), de szignifikáns különbség nem mutatható ki.
Azok a tehenek (1752, 2920 fülszámú tehenek), amelyeknél a vérszérum βkarotin koncentrációja a kísérlet teljes időtartama alatt a 3 μmol/l-es érték
alatt maradt, elmaradt a vemhesülés. A fiziológiás értéktartomány feletti
átlagos β-karotin koncentrációval rendelkező tehenek (n=8) között 50%-os
eredményességű vemhesülést tapasztaltam.
Az elvégzett mérések 99%-ban a vérplazma BHB szintje nem haladta meg a
0,8 mmol/l-es fiziológiás értéktartomány feletti értéket. Nem találtam
különbséget a mért értékek között a vemhesült és az üresen maradt tehenek
között. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált állatokban sem szub-, sem pedig
klinikai tünetekkel járó ketózis nem alakult ki (12.a és b táblázat)
A vizsgálat időtartama alatt üresen maradt tehenek között szignifikánsan
nagyobb arányban (17,4%) mértem a 150 μmol/l-es élettani határérték alatti
átlagos a vérplazma antioxidáns kapacitását mutató FRAP koncentrációt,
mint a vemhesült tehenek (11,8%) esetében. Ez azért nem meglepő, mert
már az állományszintű felmérés β-karotin vizsgálatainak eredménye ezt
előre jelezte. Ez is hozzájárulhatott tehát az involúciós zavarok
kialakulásához.
A vizsgálat időtartama alatt üresen maradt tehenek között magasabb
arányban (22,3%) mértem a 0,4 mmol/l-es élettani határérték feletti átlagos
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nem észterifikált zsírsav (NEFA) koncentrációt, mint a vemhesült tehenek
(18,75%) esetében, de szignifikáns különbséget nem találtam.
A két legmagasabb tejtermelésű (38,5-39,1 kg) tehénnél (2077 és 2920
fülszámú tehén) 35-43%-ban mértem a határérték feletti NEFA értékeket.
Ezeknek a teheneknek a ciklusgörbéjén látható, hogy egyikük (2077)
hosszabb ideig (60 nap) nem ovulált újra, illetve a másiknál (2920) több
esetben diagnosztizáltam nem szokványos petefészek képletet (üreges
sárgatest, sárgatest ciszta) (13.a. és b.táblázat). Ezek az eredmények
igazolni látszanak azokat a szakirodalmi eredményeket miszerint a NEFA
magas plazmakoncentrációja gátolja a tüszők ösztrogén termelését és az
ovulációt (Butler, 2005; Canfield, 1990), illetve, hogy a megemelkedett
NEFA koncentráció többszörösen sejtkárosító hatása következtében a ciklus
során nem szokványos (esetleg lutein tartalmú) petefészek képletek
alakulhatnak ki (Balogh, 2009).
12. táblázat A kísérlet időtartama alatt vemhesült tehenek tejtermelésének és
metabolikus vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

átlag (kg)

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

átlag
(μmol/l)

átlag (μmol/l)

1863

33,9

0,245

0,173

220,16

6,6

2962

28,6

0,156

0,136

212,37

3,0

3300

20,5

0,16

0,218

231,42

3,8

617

31,3

0,228

0,136

196,57

6,8

ÁTLAG

28,6

0,197

0,166

215,13

5,05

SZÓRÁS

0,6

0,046

0,039

14,63

1,93
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b) táblázat a mért értékek határértékektől eltérő előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

Határérték feletti értékek

Határérték alatti értékek

aránya

aránya

1863

26,6

5,8

10,5

0

2962

0

0

12,5

66,6

3300

15,8

0

0

52,6

617

35,7

0

28,8

0

ÁTLAG

18,8 *

1,5 *

11,8*

30,77 *

*β karotin koncentráció BHB és FRAP esetén a kapott érték az összes élettani határérték
alatti mérések darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához
viszonyítva. NEFA esetén pedig az összes élettani határérték feletti mérések
darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva

13. táblázat A kísérlet időtartama alatt nem vemhesült tehenek
tejtermelésének és metabolikus vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ
átlag (kg)

NEFA

BHB

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

FRAP

KAROTIN

átlag
(μmol/l)

átlag (μmol/l)

1752

29,7

0,14

0,376

231,42

1,8

2077

39,1

0,245

0,128

165,625

7,6

2920

38,5

0,26

0,126

222,89

2,6

423

24,9

0,11

0,081

200,71

5

5045

29,4

0,12

0,232

241,46

5

951

29

0,17

0,237

206,81

5,2

ÁTLAG

31,8

0,174

0,197

211,49

4,53

SZÓRÁS

5,7

0,064

0,107

27,081

2,07
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b) táblázat a mért értékek határértékektől eltérő előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA
BHB
határérték feletti értékek
aránya(%)

FRAP
KAROTIN
határérték alatti értékek
aránya(%)

1752

13,3

0

0

100

2077

43,7

0

68,8

0

2920

35

0

15,8

94,4

423

14,3

0

7,1

21,4

5045

0

0

0

0

951

18,7

6,2

6,3

6,3

ÁTLAG
22,3 *
1,1*
17,4 *
38,5 *
*β karotin koncentráció és FRAP esetén a kapott érték az összes élettani határérték alatti
mérések darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához
viszonyítva. NEFA és BHB esetén pedig az összes élettani határérték feletti mérések
darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva

5.4. 90-120 napja ellett, egyszer termékenyített tehenek folyamatos
ultrahang és metabolikus vizsgálata
A kiválasztott állatok az első termékenyítésüket követő 28-35. napon
kerültek vizsgálatra. Az ultrahang készülékkel végzett vemhességvizsgálat
és petefészek diagnosztika után kerültek a 3 különböző csoportba
(vemhesek, üresek-ciklusos petefészek működéssel, üresek- luteális
petefészek képlettel). A vemhes és vemhességi sárgatesttel rendelkező
állatokat a továbbiakban csak a termékenyítés utáni 60. napon vizsgáltuk
újra.
5.4.1. A ciklusgörbék vizuális elemezése
Az elvégzett rektális ultrahang vizsgálatok során készült ultrahang
felvételek alapján a ciklusos petefészek működéssel rendelkező üres tehenek
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(n=10; 15.4.2. melléklet) és luteális petefészek képlettel rendelkező üres
tehenek (n=10) ciklusgörbéit (15.4.3. melléklet) is elkészítettem.
A ciklusgörbék vizuális elemzése alapján megállapítható, hogy a
vizsgálat kezdetekor adott prosztaglandin kezelésre (Dinolytic 5 ml i.m.
injekció, összesen 25 mg dinoprost) a ciklusos petefészek működéssel
rendelkező csoport és a luteális képlettel rendelkező csoport egyedeinek is
50-50%-ánál megtörtént a képlet luteolízise. A sárgatest (CL) esetében nem
reagáló egyedek valószínűleg 5 napnál fiatalabb sárgatesttel rendelkeztek, és
ez okozta a luteolízis elmaradását.
A ciklusgörbék teljes hosszának vizsgálatakor megállapítható, hogy
a ciklusos petefészek működéssel rendelkező csoport egyedeinek 40%-át,
míg a luteális képlettel rendelkező csoport egyedeinek 50%-át sikerült a
kísérlet időtartama alatt eredményesen termékenyíteni. Szignifikáns
különbség nem mutatható ki a két csoport között (14. a és b táblázat). A
ciklusos petefészek működéssel rendelkező csoport teheneinek 70%-ánál a
későbbiekben (az első PG kezelés után is) diagnosztizáltam nem szokványos
petefészek képletet. Ez az arány a luteális képlettel rendelkező csoportban
80%-os volt.
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14.a táblázat A ciklusgörbék vizuális elemzésének eredményei a ciklusos
petefészek működéssel rendelkező tehenek csoportjában
Ciklusos petefészek működéssel rendelkező csoport
FÜLSZÁM LUTEOLÍZIS*

Első termékenyítés
eredménye

A kísérlet alatt elvégzett utolsó
termékenyítés eredménye

1203

igen

üres

üres

1832

nem

üres

vemhes

2195

nem

üres

vemhes

248

igen

üres

üres

2639

nem

üres

üres

2751

igen

üres

vemhes

3276

igen

üres

üres

3319

igen

üres

üres

3724

nem

üres

üres

423

nem

vemhes

vemhes**

* a vizsgálat kezdetekor adott első PG kezelésre
** az állat az első termékenyítésre vemhesült

14.b táblázat A ciklusgörbék vizuális elemzésének eredményei a luteális
képlettel rendelkező tehenek csoportjában

FÜLSZÁM

Luteális képlettel rendelkező csoport
A kísérlet alatt elvégzett
Első termékenyítés
LUTEOLÍZIS*
utolsó termékenyítés
eredménye
eredménye

1852

nem

üres

üres

1921

igen

üres

vemhes

223

nem

üres

üres

2355

igen

üres

üres

268

igen

üres

üres

2761

igen

üres

vemhes

4352

nem

vemhes

vemhes**

4490

igen

vemhes

vemhes**

561
5819

nem
nem

üres
üres
vemhes
vemhes**
* a vizsgálat kezdetekor adott első PG kezelésre
** az állat az első termékenyítésre vemhesült
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5.4.2.

A

termékenyítés

eredményességének

összefüggései

a

tejtermeléssel és a metabolikus vizsgálatok eredményeivel
Vemhes tehenek
A

vemhes

tehenek

(n=6)

esetében

2

alkalommal

(az

első

vemhességvizsgálatkor a 28-35. napon, majd a termékenyítést követő
60.napon) elvégzett metabolikus státusz felmérések 98 % -ában az élettani
határértékeknek megfelelő értékeket mértem.
β-karotin koncentráció minden esetben meghaladta a minimális 3 µmol/l-es
élettani határértéket
A nem észterifikált zsírsav koncentráció (NEFA) csak egy mérésnél lépte túl
az élettani 0,4 mmol/l-es határértéket.
A vérplazma ketonanyag szintjének (BHB) meghatározásakor szintén
minden esetben a 0,8 mmol/l-es fiziológiás értéktartomány alatti értéket
mértünk (15. táblázat).
A vérplazma antioxidáns kapacitását mutató FRAP koncentráció mérése
esetén az értékek minden esetben elérték a 150 μmol/l-es élettani
határértéket.
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15. táblázat A vemhes tehenek metabolikus vizsgálatának eredményei
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

2 mérés átlaga (mmol/l)

2 mérés átlaga (μmol/l)

0,522*

0,075

312

10,93

4232

0,295

0,075

292

10,65

3430

0,095

0,08

242

3,96

235

0,191

0,1

538

6,98

417

0,081

0,065

360

7,01

4163

0,058

0,08

333

8,5

0,207

0,079

346,17

8,01

1110

ÁTLAG

SZÓRÁS
0,098
0,012
112,601
2,45
* az egyik mérés eredménye haladta csak meg a 0,4 mmol/l-es élettani határértéket (0,691
mmol/l)

A vemhes állatokban a metabolikus vizsgálatok paramétereinek egyike sem
tért el az élettani határértékektől. Ez számunkra azt jelzi, hogy a mért
paraméterek feltehetően jól jellemzik a vemhes állatok metabolikus
státuszát.
Üres tehenek ciklusos petefészek működéssel
A tejtermelés vonatkozásában a ciklusos petefészek működéssel rendelkező
tehenek esetében nem találtam szignifikáns különbséget a kísérlet ideje alatt
vemhesült tehenek átlagos tejtermelése (30,2 kg) és a nem vemhesült
tehenek átlagos tejtermelése (29,7 kg) között.
A β-karotin koncentráció a kísérlet ideje alatt vemhesült tehenek esetében
egyetlen alkalommal sem, míg az üresen maradt tehenek közül 3 tehénnél (a
mérések 25%-ában) mértem a minimális 3 µmol/l-es élettani határérték
alatti értéket. (Szignifikáns különbség: P<0,05) (16.-17. a és b táblázat)
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A vérplazma ketonanyag szintje (BHB) tekintetében egyetlen tehén esetében
sem mértem a 0,8 mmol/l-es fiziológiás értéktartomány feletti értéket.
A nem észterifikált zsírsav koncentráció (NEFA) esetében a vizsgálatok
16,4%-ában meghaladta a 0,4 mmol/l-es határértéket. Nem találtam
szignifikáns különbséget a vizsgálatok ideje alatt vemhesült (határérték
feletti értékek aránya 18,6%) és a nem vemhesült tehenek (határérték feletti
értékek aránya 14,9%) között (16. a,b és 17. a,b. táblázat).
A vérplazma antioxidáns kapacitásának (FRAP) vizsgálatakor a mérések
7,6%-ában a 150 μmol/l-es élettani határérték alatti eredményt kaptam.
Szignifikánsan nagyobb (p<0,05) számban és arányban (vemhesült
teheneknél egyetlen eset sem, míg az üresen maradt teheneknél, a mérések
12,9%-ában) fordultak elő a határérték alatti mérések a kísérlet ideje alatt
nem vemhesült egyedek között, vemhesült társaikhoz viszonyítva.
16. táblázat Az üres tehenek ciklusos petefészek működéssel csoport kísérlet
időtartama alatt vemhesült tehenei tejtermelésének és metabolikus
vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a vemhesült tehenek esetében mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

átlag (kg)

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

átlag
(μmol/l)

átlag
(μmol/l)

1832

29,5

0,084

0,336

209

8

2195

31,2

0,295

0,172

251

4,34

2751

32,5

0,243

0,119

215

4,43

423

27,6

0,222

0,125

235

6,6

ÁTLAG

30,2

0,211

0,188

228

5,84

SZÓRÁS

2,1

0,090

0,101

19,2

1,77
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b) táblázat a vemhesült tehenek esetében mért értékek határértékektől eltérő
előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

határérték feletti
értékek aránya (%)

FRAP

KAROTIN

határérték alatti értékek
aránya (%)

1832

0

0

0

0

2195

28

0

0

0

2751

33,3

0

0

0

423

14,3

0

0

0

ÁTLAG
18,6*
0
0
0
* NEFA esetén az összes élettani határérték feletti mérések darabszámának arányát jelenti
az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva

17. táblázat Az üres tehenek ciklusos petefészek működéssel csoport kísérlet
időtartama alatt nem vemhesült tehenei tejtermelésének és metabolikus
vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a nem vemhesült tehenek esetében mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

átlag (kg)

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

átlag
(μmol/l)

átlag
(μmol/l)

1203

28

0,224

0,142

330,23

5,27

248

34,6

0,122

0,06

221,76

5,9

2639

28

0,125

0,115

214,53

3

3276

30,6

0,189

0,089

184,88

3,58

3319

24,2

0,056

0,166

224,92

1,74

3724

32,5

0,199

0,133

215,36

4,38

ÁTLAG

29,7

0,153

0,118

231,95

3,98

SZÓRÁS

3,7

0,062

0,038

50,21

1,52
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b) táblázat a nem vemhesült tehenek esetében a mért értékek határértékektől
eltérő előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

határérték feletti
értékek aránya (%)

FRAP

KAROTIN

határérték alatti értékek
aránya (%)

1203

15,8

0

5,3

0

248

23,1

0

0,0

0

2639

9

0

18,2

100

3276

12,5

0

37,5

50

3319

0

0

7,7

100

3724

20,7

0

10,3

0

ÁTLAG
14,9*
0
12,9*
25
*β karotin koncentráció és FRAP esetén a kapott érték az összes élettani határérték alatti
mérések darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához
viszonyítva. NEFA esetén pedig az összes élettani határérték feletti mérések
darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva

Az ebben a csoportban vemhesült tehenek szérum β-karotin koncentrációja
nem csökkent a határérték alá és ugyanez igaz a plazma FRAP
koncentrációkra is. Az energiaellátás indikátorainak (BHB és NEFA)
plazma koncentrációi nem különböznek a vemhesült és nem vemhesült
tehenek között.
Üres tehenek luteális petefészek képlettel
Az üres, luteális képlettel rendelkező tehenek csoportjában a kísérlet ideje
alatt vemhesült tehenek átlagos tejtermelése szignifikánsan (P<0,05)
alacsonyabb (26,3 kg) volt, mint a nem vemhesült tehenek átlagos
tejtermelése (34,72 kg).
A β-karotin koncentráció esetében egyetlen esetben, egy a kísérlet
időtartama alatt vemhesült tehénnél (5819) mértem a minimális 3 µmol/l-es
élettani határérték alatti értéket.
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A vérplazma ketonanyag szintje (BHB) egyetlen alkalommal, egy vemhes
tehén esetében (1921) haladta meg a 0,8 mmol/l-es fiziológiás
értéktartomány feletti értéket.
A nem észterifikált zsírsav koncentráció (NEFA) a mérések 15% -ában a
kapott érték meghaladta a 0,4 mmol/l-es határértéket. A kísérlet időtartama
alatt

nem

vemhesült

tehenek

esetében

(a

mérések

23,5%-ában)

szignifikánsan nagyobb (P<0,05) arányban fordult ez elő a vemhesült
tehenekhez (a mérések 6,3%-ában) képest (18. a,b. és 19.a,b táblázat).
A vérplazma antioxidáns kapacitása (FRAP) tekintetében a mérések 17%ban a 150 μmol/l-es élettani határérték alatti eredményt kaptam. Ugyanolyan
arányban fordultak elő a határérték alatti értékek a kísérlet ideje alatt nem
vemhesült és vemhesült tehenek között.
18. táblázat Az üres tehenek luteális petefészek képlettel csoport kísérlet
időtartama alatt vemhesült tehenei tejtermelésének és metabolikus
vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a vemhesült tehenek esetében mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

átlag (kg)

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

átlag
(μmol/l)

átlag
(μmol/l)

4352

36,7

0,136

0,123

326,25

7,8

5819

29

0,063

0,102

172,23

3,41

1921

28

0,16

0,234

237,41

7,04

4490

18,4

0,086

0,165

158,09

5,9

2761

19,6

0,092

0,165

189,5

5

ÁTLAG

26,3

0,107

0,158

216,696

5,83

SZÓRÁS

7,5

0,039

0,5

68,159

1,72
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b) táblázat a vemhesült tehenek esetében mért értékek határértékektől eltérő
előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

FRAP

határérték feletti
értékek aránya (%)

KAROTIN

határérték alatti értékek
aránya (%)

4352

6,3

0

6,25

0

5819

0

0

23,1

50

1921

11,5

8,3

0

0

4490

9,1

0

72,7

0

2761

0

0

16,7

0

ÁTLAG
6,3*
2,6*
17,7*
9,1*
*β karotin koncentráció és FRAP esetén a kapott érték az összes élettani határérték alatti
mérések darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához
viszonyítva. NEFA és BHB esetén pedig az összes élettani határérték feletti mérések
darabszámának arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva

19. táblázat Az üres tehenek luteális petefészek képlettel csoport kísérlet
időtartama alatt nem vemhesült tehenei tejtermelésének és metabolikus
vizsgálatainak eredményei
a) táblázat a nem vemhesült tehenek esetében mért értékek
FÜLSZÁM

TEJ

NEFA

BHB

FRAP

KAROTIN

átlag (kg)

átlag
(mmol/l)

átlag
(mmol/l)

átlag
(μmol/l)

átlag
(μmol/l)

223

42,2

0,494

0,121

356,31

9,86

268

24,4

0,862

0,456

257,88

8,55

1852

39

0,331

0,03

216,29

4,33

561

33,3

0,118

0,087

202,12

7,97

2355

34,4

0,224

0,115

158,58

6,02

ÁTLAG

34,7

0,406

0,162

238,24

7,35

SZÓRÁS

6,76

0,29

0,168

74,93

2,18

87

b) táblázat a nem vemhesült tehenek esetében mért értékek határértékektől
eltérő előfordulásának aránya
FÜLSZÁM

NEFA

BHB

FRAP

határérték feletti értékek
aránya (%)

KAROTIN

határérték alatti értékek
aránya (%)

223

53,8

0

15,4

0

268

0

0

0

0

1852

28

0

16,7

0

561

7,1

0

7,1

0

2355

33,3

0

50

0

ÁTLAG
23,5*
0
16,3*
0
*FRAP esetén a kapott érték az összes élettani határérték alatti mérések darabszámának
arányát jelenti az elvégzett összes mérés darabszámához viszonyítva. NEFA esetén pedig
az összes élettani határérték feletti mérések darabszámának arányát jelenti az elvégzett
összes mérés darabszámához viszonyítva

Egyes

szerzők

vizsgálatai

szerint

a

NEFA

és

BHB

magas

plazmakoncentrációja gátolja a tüszők ösztrogén termelését és az ovulációt,
valamint negatívan befolyásolja a tüszők egyes metabolikus hormonokkal
szembeni érzékenységét és csökkenti a hypothalamus LH pulzus
frekvenciáját (Butler, 2005; Canfield, 1990). Más szerzők elképzelhetőnek
tartják,

hogy

a

megemelkedett

NEFA

koncentráció

többszörösen

sejtkárosító hatása következtében a ciklus során nem szokványos (esetleg
lutein tartalmú) petefészek képletek alakulhatnak ki (Balogh, 2009).
A mérések alapján (18.a. és 19.a. táblázat) elmondható, hogy azok a
luteális képlettel rendelkező tehenek nem vemhesültek a kísérlet időtartama
alatt, amelyek magasabb átlagos tejtermelést produkáltak és vérplazmájuk
NEFA koncentrációja több esetben is meghaladta a normál 0,4 mmol/l-es
határértéket. Az üres és vemhesült tehenek átlagos napi tejtermelése közti
különbség jelentős, és valószínűleg ez áll a NEFA plazmakoncentrációk
közötti szignifikáns különbségek között.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A tejtermelő tehenészetekben a gazdaságos tejtermelés alapvető feltétele a
jó reprodukció. Az ellést követő késedelmes vemhesülés alacsonyabb
tejtermelést eredményezhet. Az elmúlt évtizedekben megemelkedett
tejtermeléssel

párhuzamosan,

számottevően

romlott

az

állományok

reprodukciós teljesítménye. A legsúlyosabb gondot az ellés utáni
időszakban az energiaellátás zavarai, a zavart szenvedett involúció, majd a
ciklikus petefészek működés hiányával összefüggésbe hozható luteális
petefészekképletek (üreges sárgatest, sárgatest ciszta, lutein ciszta) okozzák.
Az általam elvégzett állományszintű felmérések eredményei igazolni
látszanak a más kutatók által is már leírt tényt, hogy az ellés utáni
időszakban a méhgyulladások előfordulási gyakorisága 20-50 % közötti
(saját vizsgálatunkban 40,7%-ot mértünk). A nagy számban előforduló
involúciós problémák mellett megállapítható, hogy a méhgyulladásos
állatok esetében szignifikánsan (P < 0,001) nagyobb arányban fordulnak elő
luteális petefészek képletek, mint az egészséges állatok esetében. Érdemes
tehát nagyobb figyelmet szentelni az ellés utáni időszakban előforduló
magzatburok
csökkentésére,

visszatartások,
a

problémás

a

kialakult
állatok

méhgyulladások

mielőbbi

számának

kezelésére.

Ezáltal

csökkenthetjük a ciklikus petefészek működés megindulását késleltető
luteális képletek előfordulási gyakoriságát is, mert az ellést követő két
hónap kiemelten fontos a meddőség szempontjából, hiszen ilyenkor van a
normál ciklusú tehenekben, a klinikai tünetekben is jól manifesztálódó
ivarzások ideje. Azonban a normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi
ciklus nyomon követése során megállapítottam, hogy a luteális képletek
megjelenésének is ez az egyik csúcsidőszaka (a tehenek 40%-nál az ellés
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utáni 42. napig, további 30%-nál a 60. napig, 20%-nál csak a 60. nap után
jelentek meg).
Az első termékenyítések idejének megválasztása szintén kiemelkedő
jelentőséggel bír. A saját tapasztalataim szerint a legjobb (66%-os)
vemhesülési eredményt a 120 nap fölötti termékenyítések során értem el, az
ellés utáni 60. napon belül termékenyített tehenek közül egyetlen egyed sem
lett vemhes. Az állatok 50%-a az ellés utáni 60-120 nap között került
termékenyítésre, 40%-os vemhesülés mellett. Mindez megerősíteni látszik a
tejtermelő

tehenek

szaporodásbiológiájával

foglalkozó

szakemberek

egybehangzó véleményét, miszerint a nagy tejtermelésű tehenészetekben az
első termékenyítés időpontja az ellést követő 60. nap után optimális.
Ekkorra

a

magas

tejtermelésű

tehenek

ellést

követő

negatív

energiaegyensúlya is megszűnik, illetve befejeződik a méh szövettani
involúciója is. A kutatók döntő többsége szerint 60. napig bekövetkezett
termékenyítések vemhesülési eredményei jelentősen elmaradnak a postpartum 60. nap fölött végzett inszeminálások eredményeitől. Azonban meg
kell említeni, hogy a tehenek ellés utáni újratermékenyítésének kívánatos
időpontja, nem csupán biológiai, hanem ökonómiai mérlegelés tárgya is.
A termékenyített tehenek vizsgálata során kiderült, hogy a nem
vemhesült

tehenekben

szignifikánsan

(P<0,001)

nagyobb

arányban

diagnosztizálható luteális petefészek képlet. Hasonló eredményt kaptam a
normál nemi ciklus során elkészített ciklusgörbék elemzésekor: azok a
tehenek vemhesültek a kísérlet időtartama alatt, amelyeknek legalább egyik
petefészke folyamatosan ciklusos működést mutatott és luteális petefészek
képletet (üreges sárgatest, sárgatest ciszta) nem, vagy csak egyetlen
alkalommal találtam. Azok a tehenek, amelyeknek petefészkén több esetben
és/vagy hosszabb-rövidebb ideig folyamatosan nem szokványos lutein
képletet diagnosztizáltam, emellett egyik petefészke inaktív volt, vagy nem
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volt szabályos ciklusos petefészek működése, a kísérlet ideje alatt nem
vemhesültek.
Vizsgálataim arra engednek következtetni, hogy a vemhesség
fenntartásában az üreges sárgatestek - a vemhességi sárgatestnél - kevésbé
hatékonyak (azaz nem feltétlenül képesek funkciójukat ellátni). Az üreges
sárgatestek esetében 43%-os-, míg normál vemhességi sárgatest esetében
6,1%-os magzatvesztést diagnosztizáltam. Ugyanakkor az üreg jelenléte
nem zárja ki a vemhesség fennmaradását sem, hiszen a vizsgálataimban
vemhesen maradt állatokban az üreg idővel eltűnt.
Az ellés és a termékenyítés utáni időszakban elvégzett szérum βkarotin vizsgálatai során kimutatott súlyos, állományszintű karotin hiány és
a vályúminták elemzései alapján az ellés előtt álló csoportokban
(szárazonálló, előkészítő) kimutatott β-karotin hiány is magyarázhatja az
ellés utáni időszakban nagy számban előforduló méhgyulladást. Hiszen a βkarotin, illetve az A-vitamin hatását főképp a sejtek membránjának
stabilizálása révén fejti ki. A membránok stabilitása pedig lényeges a
petefészek hormontermelése, a tüsző érési folyamatai, valamint a méh
nyálkahártya regeneráció -involúció- szempontjából. Emellett β-karotin
hiányában a teheneknél késedelmes ovuláció, valamint az ellést követően
késői ciklusba lendülés figyelhető meg.
Az állományszinten az elvárt értéknél (16-18%, azaz 160-180 g/kg sz.a.)
alacsonyabb, vagy az elfogadható tartomány alsó határán mozgó
nyersfehérje értékek, fehérjehiányra utalnak, amely szintén megnövelheti az
inaktív petefészkekkel rendelkező és az acikliás tehenek számát.
A fogadó és a nagytejű csoportokban mért 16% alatti nyersrosttartalom
pedig acidózis veszélyt rejt magában, amely anyagforgalmi probléma
magával hozhatja a szaporodásbiológiai mutatók további romlását. A
takarmányozás során elkövetett hibák tehát állategészségügyi problémákat,
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illetve szaporodásbiológiai zavarokat generálhatnak, és a tejmennyiség
csökkenését is okozhatják, amely súlyos gazdasági veszteségekkel járhat.
A

termékenyítések

eredményei

összefüggnek

a

metabolikus

vizsgálatok eredményeivel is: azoknál a teheneknél, amelyeknél a
vérszérum β-karotin koncentrációja a kísérlet teljes időtartama alatt a 3
μmol/l-es érték alatt maradt, elmaradt a vemhesülés. A fiziológiás
értéktartomány feletti átlagos β-karotin koncentrációval rendelkező tehenek
között azonban 50%-os eredményességű vemhesülés volt tapasztalható.
Az üresen maradt tehenek között szignifikánsan nagyobb arányban
(17,4%) fordult elő a 150 μmol/l-es határérték alatti FRAP koncentráció. Ez
azért nem meglepő, mert már a korábbi szérum β-karotin vizsgálatok
eredménye ezt előre jelezte. Ez is hozzájárulhatott tehát az involúciós
zavarok megnövekedéséhez. A 90-120 napja ellett, egyszer már
termékenyített tehenek folyamatos vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a
ciklusos petefészek működéssel rendelkező, vemhesült tehenek szérum βkarotin, és plazma FRAP koncentrációja soha nem csökkent a határérték alá.
Mindez azt bizonyítja, hogy a határérték alatti szérum β-karotin, illetve
plazma FRAP értékekkel rendelkező tehenek vemhesülése emiatt is lehet
gyengébb. A luteális petefészek képlettel rendelkező állatokban nagyobb
arányú volt a határérték alatti FRAP szérum-koncentrációk előfordulási
aránya, mint a ciklusos petefészek működésű egyedekben.
A metabolikus paraméterek közül a NEFA szerepe is kiemelkedő,
hiszen a normál nemi ciklus során a két legmagasabb tejtermelésű tehénnél
35-43%-ban a határérték feletti NEFA értékeket mértem. Ciklusgörbéjüket
elemezve látható, hogy egyikük hosszabb ideig (60 nap) nem ovulált újra,
illetve a másiknál több esetben diagnosztizáltam luteális petefészek képletet
(üreges sárgatest, sárgatest ciszta).
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A 90-120 napja ellett, egyszer már termékenyített tehenek vérszérumának
NEFA koncentráció mérései alapján szintén elmondható, hogy azok a
luteális képlettel rendelkező tehenek nem vemhesültek a kísérlet időtartama
alatt, amelyek magasabb átlagos tejtermelést produkáltak és vérplazmájuk
NEFA koncentrációja több esetben is meghaladta az élettani (0,4 mmol/l-es)
határértéket. Az üres és vemhesült tehenek átlagos napi tejtermelése közti
különbség jelentős, és valószínűleg ez áll a NEFA plazmakoncentrációk
közötti szignifikáns különbség mögött. Ezek az eredmények igazolni
látszanak azokat a szakirodalmi eredményeket miszerint a NEFA magas
plazmakoncentrációja gátolja a tüszők ösztrogén termelését és az ovulációt,
illetve,

hogy

a

megemelkedett

NEFA

koncentráció

többszörösen

sejtkárosító hatása következtében a ciklus során nem szokványos (esetleg
lutein tartalmú) petefészek képletek alakulhatnak ki.
Mindezek kiemelik a rendszeres beltartalmi-, és metabolikus vizsgálatok
jelentőségét tejtermelő állományokban.
Az üreges sárgatestek egyszeri i.m. adott PGF2α-val történő kezelése,
a normál ciklusból származó sárgatestek kezeléséhez hasonlóan eredményes
lehet a képlet luteolízise szempontjából. Azonban a sárgatesttel rendelkező
tehenek között szignifikánsan nagyobb (P< 0,05) a vemhesülési arány, mint
az üreges sárgatesttel rendelkező egyedek között. Ez arra utal, hogy az
üreges

sárgatest

jelenléte

alacsonyabb

fertilitást

okozhat.

Nehéz

elkülöníteni, hogy mely állatok esetében van, illetve nincs jelentősége az
üreg jelenlétének, ezért ennek a tisztázása mindenképpen további
vizsgálatokat igényel. Köztudott, hogy a ciklus első napjaiban lehet üreges a
sárgatest, de ez az üreg a ciklus 6-8. napja között eltűnik. A továbbiakban
annak vizsgálata tűnik indokoltnak, ha ez nem történik meg.
A jelenleg legelfogadottabb kategorizálás (Brito és mtsai, 2004) alapján
kiválasztott képletek (follikulus- és luteális ciszták) egyszeri i.m. adott
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PGF2α-val történő kezelése során azt tapasztaltuk, hogy a luteolízis sok
esetben bekövetkezett a follikulus cisztával rendelkező csoportban is, de
szignifikánsan nagyobb volt a luteális cisztával rendelkezők csoportjában.
Ugyanakkor a follikulus cisztával rendelkező csoportban a vemhesült
tehenek aránya szignifikánsan (P< 0,05) nagyobb volt. Mivel mindkét
csoport egyedei zömében reagáltak a PG kezelésre, valószínűsíthető, hogy
nem csak a luteális ciszták tartalmaztak lutein sejteket, hanem a
follikulárisnak osztályozottak egy része is. Mindez azt jelenti, hogy a ciszták
korábbi kategorizálása nem tökéletes, azon finomítani kellene.
Összességében megállapítható, hogy a ciklusos petefészek működés
hiányával összefüggésébe hozható luteális képletek előfordulási gyakorisága
összefüggést mutat az ellés utáni időszak involúciós zavaraival, a tehenek
által termelt tej mennyiségével, a takarmányozás során elkövetett
hiányosságokkal és az állatok metabolikus státuszával.
A több esetben és/vagy hosszabb ideig luteális petefészek képlettel
rendelkező tehenek később és nehezebben vemhesülnek. A vemhesség alatt
diagnosztizált

üreges

sárgatestek

esetében,

pedig

nagyobb

a

magzatvesztések lehetősége.
Érdemes tehát nagyobb figyelmet szentelni a fent említett összefüggésekre amelyek egymás indikátorai - mert fontos következtetéseket vonhatunk le. A
korai

felismerés,

és

hatékony

kezelés

azonban

javíthatja

szaporodásbiológiai mutatókat és csökkentheti a gazdasági veszteséget.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. A méhgyulladással terhelt állatok között szignifikánsan (P < 0,001)
nagyobb arányban fordulnak elő a ciklikus petefészek működés
megindulását késleltető, luteális petefészek képletek, mint az
egészséges állatok esetében.
2. Az

általam

kidolgozott

ciklusgörbe

elemzések

alapján

megállapítottam, hogy a nem vemhesült tehenek esetében eredményesen termékenyített társaikhoz viszonyítva - szignifikánsan
(P< 0,001) nagyobb arányban diagnosztizálhatók luteális petefészek
képletek.
3. A

vemhesség

fenntartásában

az

üreges

sárgatestek

kisebb

hatékonyságúak, amit a magas késői magzatvesztés is igazol.
4. β-karotin, illetve antioxidáns hiány esetén, valamint az energia hiány
következményeként a tehenek vemhesülése romlik. Az energia
hiányt jelző magas NEFA értékekkel párhuzamosan a petefészkeken
több luteális képlet fordul elő. Amennyiben a magasabb átlagos napi
tejtermeléssel

rendelkező

tehenekben

a

luteális

képletekkel

párhuzamosan a NEFA érték több esetben is meghaladja a normál
0,4 mmol/l-es határértéket, a tehenek nem vemhesülnek.
5. A normál ciklusból származó sárgatestek és az üreges sárgatestek
egyszeri i.m. adott PGF2α-val történő kezelése hasonlóan eredményes
lehet a képlet luteolízise szempontjából, de az üreges sárgatesttel
rendelkező tehenek vemhesülése szignifikánsan (P<0,05) kisebb.
6. Follikulus- és luteális ciszták egyszeri i.m. adott PGF2α-val történő
kezelése után a luteolízis sok esetben bekövetkezik a follikulus
ciszták esetében is, ami arra utal, hogy a follikus ciszták is
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tartalmaznak

lutein

sejteket.

kategorizálásának pontosságát.
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Ez

megkérdőjelezi

a

ciszták

8. ÖSSZEFOGLALÁS
A genetikai előrehaladásnak köszönhetően a tejtermelésre specializált
tehenek által termelt tej mennyisége ugrásszerűen megemelkedett. Ezzel
párhuzamosan

azonban

a

súlyos

gazdasági

veszteségeket

okozó

szaporodásbiológiai problémák is egyre gyakoribbá váltak. A diagnosztikai
módszerek

és

eszközök

fejlődésével

ezeknek

a

problémáknak

a

megállapítására és megelőzésére is lehetőség nyílik és a petefészek valamint
a méh rektális ultrahangos vizsgálatával számos rendellenesség kiszűrhető,
esetleg megelőzhető. Az utóbbi évek vizsgálatai során sok esetben
találkoztunk petefészek-rendellenességekkel, melyek a termékenységet
negatív irányban befolyásolták. Ezek többségét a luteális petefészek
képletek (üreges sárgatest, sárgatest és lutein ciszta) okozzák.
Vizsgálataim során ultrahangos állományszintű felmérést végeztem a
luteális képletek előfordulási gyakoriságának megállapítására az ellést és a
termékenyítést követő időszakban. Vizsgáltam a luteális képletek PGF2α
injekcióval történő kezelésének lehetőségét. Folyamatos ultrahangos és
metabolikus

vizsgálatokat

végeztem

90-120

napja

ellett,

egyszer

termékenyített tehenekben, illetve az ellést követő 35. naptól nyomon
követtem a normál- hormonális úton nem befolyásolt- nemi ciklust.
Állományszintű felméréseim eredményei alapján megállapítható,
hogy az ellés utáni időszakban szignifikánsan (P< 0,001) nagyobb arányban
fordulnak elő luteális petefészek képletek a méhgyulladásos állatok között,
egészséges társaikhoz viszonyítva. A termékenyítést követően elvégzett
vemhességvizsgálatok során ezek a képletek szignifikánsan (P< 0,001)
nagyobb arányban diagnosztizálhatók a nem vemhesült tehenek esetében,
eredményesen

termékenyített

társaikhoz
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viszonyítva.

A

vemhesség

fenntartásában az üreges sárgatestek kisebb hatékonyságúak, ugyanakkor az
üreg jelenléte nem zárja ki a vemhesség fennmaradását.
A takarmányozás esetleges hiányosságai is negatívan befolyásolják a
reprodukciót. Az ellés és a termékenyítés utáni időszakban elvégzett szérum
β-karotin

vizsgálatok

alapján

súlyos,

állományszintű

hiányt

diagnosztizáltunk. A vályúminták elemzései alapján az ellés előtt álló
csoportokban kimutatott β-karotin hiány is magyarázza az ellés utáni
időszakban

nagy

számban

előforduló

méhgyulladást.

A

többszöri

takarmányvizsgálatok a TMR alacsony nyersfehérje koncentrációját
igazolták, ez szintén megnöveli az inaktív petefészkekkel rendelkező és az
acikliás tehenek számát.
Az üreges sárgatestek kezelésében a normál ciklusból származó
sárgatestek kezeléséhez hasonlóan eredményes a képlet luteolízise
szempontjából az egyszeri i.m. adott PGF2α injekció. Azonban az üreges
sárgatesttel rendelkező csoport egyedei között szignifikánsan kisebb
(P<0,05) vemhesülést tapasztaltam.
Amennyiben follikulus- és luteális cisztákat kezelünk egyszeri i.m. adott
PGF2α-val azt tapasztaltuk, hogy a luteolízis sok esetben bekövetkezett a
follikulus cisztával rendelkező csoportban is, de szignifikánsan nagyobb
volt a luteális cisztával rendelkezők csoportjában. Mivel mindkét csoport
egyedei zömében reagáltak a PG kezelésre, valószínűsíthető, hogy nem csak
a luteális képlet tartalmazott lutein sejteket.
A hormonálisan nem befolyásolt nemi ciklus nyomon követése során
elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a luteális
petefészek képletek a petefészken hosszabb-rövidebb ideig folyamatosan
diagnosztizálhatók a tehenek kisebb eséllyel vemhesülnek.
Vizsgálataim során a 90-120 napja ellett, egyszer termékenyített tehenek
között

azoknál

a

teheneknél,

amelyeknél
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a

vérszérum

β-karotin

koncentrációja a kísérlet teljes időtartama alatt a 3 μmol/l-es érték alatt
maradt, elmaradt a vemhesülés. A fiziológiás értéktartomány feletti átlagos
β-karotin koncentrációval rendelkező tehenek 50%-a vemhesült. A nagyobb
átlagos napi tejtermeléssel rendelkező tehenek estében gyakoribb volt a
határértéket meghaladó plazma NEFA koncentráció. Ezeknek a teheneknek
a ciklusgörbéjét elemezve megállapítható, hogy hosszabb ideig (60 nap)
nem következik be újabb ovuláció, illetve több esetben diagnosztizálható
luteális petefészek képletet (üreges sárgatest, sárgatest ciszta). Mindezek
arra engednek következtetni, hogy azok a luteális képlettel rendelkező
tehenek nem vemhesültek a kísérlet időtartama alatt, amelyek nagyobb
átlagos tejtermelést produkáltak és vérplazmájuk NEFA koncentrációja több
esetben is meghaladta a normál 0,4 mmol/l-es határértéket.
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9. SUMMARY
Due to the unilateral selection of dairy cows, milk production extremely
increased during the last decades. In parallel it, fertility problems became
more frequent, causing economic loss. Diagnostic methods and tools have
developed and detection of the problems is easier. Several uterine and
ovarian abnormalities/disorders can be detected earlier or prevented by the
help of ultrasonic examinations. In the last couple years ultrasound helped
in identifying ovarian abnormalities which caused infertility. These are
luteal phenomena like corpus luteum with cavity, or cystic corpus luteum
and luteal cyst.
During my examinations first a herd level survey had been completed for
detection the post partum and post insemination frequency of luteal
phenomena’s appearance. Effect of PGF2α injection treatment for luteal
structures has also been studied. Continuous ultrasonic and metabolic
examinations were carried out in cows, 90-120 d post partum after the first
AI and Cows 35 d post partum for checking the regular cycle without any
hormone treatment. Herd level surveys showed significantly more luteal
ovarian forms in cows with metritis (P< 0,001). In open cows significantly
(P<0,001) more luteal forms had been found than in pregnant animals post
insemination.
In maintenance of pregnancy corpus lutea with cavity are less effective than
regular CL, although presence of cavity in CL does not exclude the
possibility of maintenance of pregnancy.
Nutrition failures affect negatively reproduction. In our herds metabolic
measures verified serious deficiency of serum beta-carotene post partum and
insemination on herd level. TMR analysis justified insufficient betacarotene intake in all nutrition groups before calving what should explain
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the high rate of incidence of metritis post partum. Frequent analyses of
TMR samples also stated low crude protein intake and it should lead to
increase the number of cows with inactive ovaries and also the number of
acyclic cows.
Single im PGF2α injection should be effective for luteolysis of regular CLs
and also for CLs with cavity. But conception rate had been significantly
lower (p<0,05) in group cows in presence of CL with cavity.
Single im PGF2α injection looks also effective for luteal and surprisingly
follicular cysts as well, although luteolysis had been significantly higher in
cows with luteal cyst. This suggests that not only in luteal but sometimes in
follicular cysts the presence of luteal cells is available.
It was concluded that in regular cycle more or less time persisting luteal
ovarian structures should result lower conception rate.
Cows calved 90-120 d before with lower than 3 μmol/l serum beta-carotene
concentration during the experimental period, did not conceived. Cows
above the physiological range of serum beta-carotene concentration showed
50 % pregnancy rate.
In cows with high daily milk production, NEFA plasma concentration
frequently exceeded the physiological range. Analyzing the cycle of these
cows, it could be stated that a) longer period of an-ovulation (60 d) and b)
appearance of luteal structures (CL with cavity or cyst) is more frequent
than in cows with lower NEFA plasma concentration. Based on these
findings it can be concluded that those cows did not conceive during the
experimental period which had higher milk production and their NEFA
plasma concentration frequently exceed the 0,4 mmol/l value.
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Hatvani

Csilla

-

Balogh

Orsolya

-

Holló

István:

Rendellenes

petefészekképletek hatása a szaporodásbiológiai mutatókra és problémákra
tejelő szarvasmarha állományban. Tavaszi Szél Konferencia, Szeged, 2009.
május 21-24. Konferencia kiadvány 2009: 534-535.
Balogh Orsolya Gabriella – Hatvani Csilla – Gábor Petra – Túry Ernő –
Gábor György: Tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem
szokványos képletek szövettani, és kialakulásuk metabolikus hátterének
vizsgálata. XV. Szaporodásbiológiai Találkozó, Eger, 2009. április 17-18.,
Összefoglalók: 19.
Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György:
A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein
képletek klinikai megjelenésének gyakorisága az ellést, ill. a termékenyítést
követő időszakban, egy hazai állományban. XV: Szaporodásbiológiai
Találkozó, Eger, 2009. április 17-18., Összefoglalók: 20.
Idegen nyelvű abstractok
Balogh O. G.- Sandor Cs.- Abonyi- Toth Zs. – Turi E.- Gabor
Gy.:Frequency and the possible background of luteal cavities and cysts in
dairy cattle. 16th International Congress on Animal Reproduction ,
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Budapest,13-17 July 2008. Reproduction in Domestic Animals, 43:31-31.
Suppl. 3.
Balogh O.G.- Csilla S. - Zsolt A.T. - Petra G. - Tamas E. Gabor G.: The
possible effect of metritis on formation of irregular corpus luteum (CL)
forms in postpartum dairy cows. 41st Annual Meeting of the Society-forthe-Study-of-Reproduction, Kona, HI, 27-30 May 2008. Biology of
reproduction Sp.Iss.: 164-165. Meeting abstract: 469.
Előadások
Magyar nyelvű előadások
Sándor Csilla - Balogh Orsolya - Gábor György – Holló István: Az
ultrahangos vizsgálat jelentősége a rendellenes lutein tartalmú petefészek
képletek diagnosztizálásában. I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos
Napok, Gödöllő 2008.április 11-12.
Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Az ultrahangos vizsgálatok
szerepe a tejtermelő tehenek szaporodásbiológiai vizsgálatában. VI. Alföldi
Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2008. október 16-17.
Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György:
A nem szokványos lutein képletek klinikai manifesztációja az ellést, ill. a
termékenyítést követő időszakban tejelő szarvasmarha állományban. Szent
István

Egyetem

Állatorvos-tudományi

Doktori

Iskola,

Akadémiai

beszámolók, Budapest, 2009. január. 29.
Hatvani Csilla – Balogh Orsolya – Holló István: Rendellenes petefészek
képletek előfordulási gyakoriságának vizsgálata tejtermelő tehenekben.
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XV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Pannon Egyetem Georgikon Kar,
Keszthely, 2009. április 16.
Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György:
A tejelő szarvasmarhák petefészkén előforduló, nem szokványos lutein
képletek klinikai megjelenésének gyakorisága az ellést, ill. a termékenyítést
követő időszakban, egy hazai állományban. XV: Szaporodásbiológiai
Találkozó, Eger, 2009. április 17-18.
Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István – Gábor György: Nem
szokványos lutein képletek megjelenésének és hatásának vizsgálata két
holstein-fríz nagyüzemi tehenészet állományszintű felmérésének tükrében.
Magyar Buiatrikus Társaság 19. Nemzetközi Kongresszusa, Debrecen,
2009. október 14-17.
Hatvani Csilla – Balogh Orsolya Gabriella – Holló István – Gábor György:
A nem szokványos lutein képletek (NLK) eltávolításának terápiás
lehetőségei és eredményessége tejtermelő tehenészetekben. Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola, Akadémiai beszámolók,
Budapest, 2010. január. 25-28.
Hatvani Csilla- Balogh Orsolya Gabriella- Holló István: Petefészek ciszták
diagnosztizálása és kezelése tejelő tehenekben. XXXIII. Óvári Tudományos
Nap, Mosonmagyaróvár, 2010. október 7.
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13. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜL
MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK
Proceedingsben megjelent abstarctok
Idegen nyelvű abstractok
Gabor G.- Gabriella B.O.- Sandor Cs. - Abonyi-Toth Z, Gabor P.R.Endrodi T.: Seasonal changes and the efficiency of hormonal treatments for
pregnancy rate and late embryonic loss in dairy cattle. 41st Annual Meeting
of the Society-for-the-Study-of-Reproduction, Kona, HI. , 27-30 May 2008.
Biology of reproduction spi: p. 56.
Gabor Gy- Balogh O. G.– Sandor Cs – Abonyi-Tóth Zs. - Gabor P.–
Endrodi T.: Bull and sire effector for the pregnancy rate and embryonic loss
in dairy cow. 16th International Congress on Animal Reproduction,
Budapest,13-17 July 2008. Book of abstracts 41.p, poster 040.
O.G. Balogh – G. Gábor – Cs. Hatvani – Z. Abonyi-Tóth – T. Endrődi:
Effect of post partum uterine disorders and Milk Production for pregnancy
rate and embrionic loss in a holstein-friesian herd. 14th Annual Conference
of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR),
Eger, 2010. szeptember 15-18. Proceedings page 13, Poster 59
G. Gábor – O.G. Balogh – Cs. Hatvani – Z. Abonyi-Tóth – T. Endrődi:
Effect of sire for post partum production and reproduction of holsteinfriesian cows. 14th Annual Conference of the European Society for
Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, 2010. szeptember 15-18.
Proceedings page 17, Poster 99
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Előadások
Magyar nyelvű előadások
Hatvani Csilla - Balogh Orsolya - Holló István: Ultrahang készülék
alkalmazásának lehetőségei nagyüzemi tehenészetek telepi gyakorlatában.
Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009.szeptember 34.
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14. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
1980. június 27-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a
Budapesti Pedagógiai Szakközépiskolában végeztem, ahol 1998-ban tettem
érettségi vizsgát.
1999-től

kezdtem

meg

tanulmányaimat

a

Kaposvári

Egyetem

Állattudományi Karán, állattenyésztő mérnök szakon. 2002-ben sikeres
államvizsgát tettem. Tanulmányaimat tovább folytattam a Kaposvári
Egyetem Állattudományi Karán, így 2005-ben agrármérnöki diplomát
szereztem.
2004-ben letettem az inszeminátori szakvizsgát kitűnő eredménnyel.
2005-től a Bácsalmási Agráripri ZRt alkalmazásában állok. 2005-2007-ig
szarvasmarha inszeminátori, majd 2007-től - jelenleg is- szarvasmarhaágazati tenyésztésvezető munkakört töltök be. 2008-tól Bács-Kiskun megye
területén, kis létszámú tenyészetekben inszeminátori tevékenységet végzek.
2012-től foglalkozom az NPK Charolaise tenyészet szaporodásbiológiai
gondozásával.
2007-ben nyertem felvételt a Kaposvári Egyetem Állattenyésztési
Tudományok Doktori Iskolájának képzésére. Tanulmányaimat levelező
tagozaton végeztem 2007 és 2011 között. 2011 áprilisában sikeres doktori
szigorlatot tettem, summa cum laude minősítéssel.
Teljes publikációs tevékenységem az alábbiakban foglalható össze:
tudományos folyóiratban 2 közleményem jelent meg angol, és 4 magyar
nyelven. Proceedidings-ben teljes terjedelemben 5 közleményem, 9
előadásom és 13 abstract-om került publikálásra.
2008 júliusában részt vettem a Budapesten megrendezett Nemzetközi
Szaporodásbiológiai Kongresszuson (ICAR).
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2008 novemberében két hetet töltöttem Kanadában, a Génbank-Semex
Magyarország Kft. szakmai programjának keretében, ahol több elit – és
szaporodásbiológiai szempontból kiemelkedő tenyészet megtekintése
mellett

szaporodásbiológiai

és

takarmányozási

témájú

előadásokat

hallgattam.
2010-től a Szaporodásbiológiai Társaság tagja vagyok.
Francia nyelvből középfokú „A” és „B” típusú szakmai nyelvvizsgával,
angol nyelvből alapfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem.
2008-ban kötöttem házasságot, férjem gazdasági agrármérnök. Örs fiunk
2009 decemberében, Botond fiunk 2011 novemberében született.
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15. MELLÉKLETEK
15.1. Takarmányvizsgálatok
2008.09.26.
Szárazonálló csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

448,6

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

110,4

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

18,9

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

297,1

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

98,3

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

475,3

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

13,3

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag tartalom megfelelő
A nyersfehérje tartalom alacsony: 11%, a kívánatos 12-15%-kal
szemben
A keverék rosttartalma magas (29,7%)
A karotin tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül
Előkészítő csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

519,9

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

120,1

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

30,7

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

240,1

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

82,6

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

526,5

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

13,4

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom alacsony, 12 % szemben a kívánatos 15
%-kal
A keverék nyersrosttartalma elfogadható
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-

A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül)
Fogadó csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

546,2

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

170,9

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

56,4

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

143,5

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

73,8

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

555,3

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

22,1

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom az elfogadható tartomány (17-18%)
alsó határán van
A keverék súlyosan rosthiányos nyersrost-tartalom alacsony,
14,35% nem éri el a min. 16%-ot. Ez acidózis veszélyt jelent
A zsírtartalom megfelelő
A karotin-tartalom megfelelő (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül), az átlagosan jellemző értéknél magasabb
Nagytejű csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

546,2

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

155,2

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

47,8

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

154,9

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

84,3

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

557,8

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

18,4

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom jelentősen elmarad a kívánatos értéktől
(optimálisan 17-18%).
A nyerszsír-tartalom megfelelő
135

-

A nyersrost-tartalom alacsony, nem éri el a minimálisan
szükséges 16%-ot, felmerül az acidózis veszélye
A karotin koncentráció megfelelő (kívánatos min 15 mg/kg sza).

2008.11.21.
Nagytejű csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

595,6

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

155,3

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

43

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

182,3

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

76,7

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

542,8

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

13,2

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom 15,5%, kismértékben elmarad a
kívánatos 16-18%-kal szemben
A nyersrost-tartalom megfelelő
A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül).
Fogadó csoport
Módszer

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

596,3

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

162,9

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

50,6

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

168,7

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

76

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

541,7

Karotin

mg/kg sz.a.

11,5

-

Mért
eredmények

MSZ ISO
6496:1993

MSZ ISO 5984
számított

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom 16,3%, kismértékben elmarad a
kívánatos 17-18%-kal szemben
A rosttartalom megfelelő
136

-

A zsírtartalom megfelelő
A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül), az átlagosan jellemző értéknél alacsonyabb

2009.02.19.
Szárazonálló csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

344,7

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

89,8

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

21,8

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

243,5

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

58,1

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

586,7

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

12,3

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom alacsony, 9% a kívánatos 12-15%-kal
szemben
A keverékben rost-tartalom megfelelő
A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül).
Előkészítő csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

401,1

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

100,8

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

47,2

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

249,1

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

68,9

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

534

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

25

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom alacsony, 10 % szemben a kívánatos 15
%-kal.
A keverék nyersrosttartalma elfogadható
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-

A karotin-tartalom megfelelő (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül), az átlagosan jellemző értéknél magasabb
Fogadó csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

476,4

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

165,6

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

44,5

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

171,9

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

80,8

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

537,3

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

18,6

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom az kis mértékben elmarad a kívánatos
17-18%-tól.
A keverék rosttartalma megfelelő
A zsírtartalom megfelelő
A karotin-tartalom megfelelő (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül), az átlagosan jellemző értéknél magasabb
Nagytejű csoport

Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

487,1

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

154,5

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

44,1

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

187,4

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

69,8

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

544,2

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

13,2

-

Mért
eredmények

Módszer

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom elmarad a kívánatos értéktől
(optimálisan 17-18%).
A nyerszsír-tartalom megfelelő
A nyersrost-tartalom megfelelő
A karotin koncentráció alacsony (kívánatos min 15 mg/kg sza).
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2009.04.09.
Szárazonálló csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

396,5

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

125,5

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

23,61

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

322,75

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

93,35

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

434,8

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

-

Mért
eredmények

Módszer

7,7

A szárazanyag-tartalom alacsony (optimális 45-46%).
A nyersfehérje-tartalom megfelelő
A keverék nyersrosttartalma magas
A karotin-tartalma alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül).

Előkészítő csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

564

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

127,3

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

40,92

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

259,11

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

64,62

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

508

Karotin

mg/kg sz.a.

8,9

-

-

Mért
eredmények

Módszer
MSZ ISO
6496:1993

számított

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom kis mértékben elmarad a kívánatos
15%-tól.
A keverék rosttartalma magas (optimális 16-22%)
A zsírtartalom megfelelő
A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül).
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Fogadó csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

595,1

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

173,6

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

51,8

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

164,7

MSZ 6830-7

Mért
eredmények

Módszer

Nyershamu

g/kg sz.a.

78,34

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

531,6

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

-

8,6

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom megfelelő
A keverékben nyersrost-tartalom megfelelő
A karotin-tartalom alacsony (min 15 mg/kg sza A-vitamin
kiegészítés nélkül).

Nagytejű csoport
Vizsgált komponens

Mértékegység

Eredeti sz.a.

g/kg tak.

578,4

MSZ ISO
6496:1993

Nyersfehérje

g/kg sz.a.

169,5

MSZ 6830-4:1981

Nyerszsír

g/kg sz.a.

49,6

MSZ 6830-6:1984

Nyersrost

g/kg sz.a.

167,1

MSZ 6830-7

Nyershamu

g/kg sz.a.

75,2

MSZ ISO 5984

N-m.k.a. *

g/kg sz.a.

538,6

számított

Karotin

mg/kg sz.a.

-

Mért
eredmények

Módszer

9

A szárazanyag-tartalom megfelelő
A nyersfehérje-tartalom megfelelő
A nyerszsír-tartalom megfelelő
A nyersrost-tartalom megfelelő
A karotin koncentráció alacsony (kívánatos min 15 mg/kg sza).
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15.2. Állományszintű szérum β-karotin vizsgálat (2008.06.04.)
Csoport

Előkészítő

Szárazonálló

Fogadó csoport: 14-21 napja
ellett

Fogadó csoport: 40-60 napja
ellett

Nagytejű csoport

Fülszám
Q1005

mol/liter
1,14

Súlyos hiány

E1628

2,12

Mérsékelt hiány

Q1642

1,08

Súlyos hiány

E2342

1,21

Súlyos hiány

e9596

1,28

Súlyos hiány

F0417

1,14

Súlyos hiány

e9115

3,82

I2770

1,47

Súlyos hiány

L2772

1,88

Súlyos hiány

E1805

1,54

Súlyos hiány

E2433

1,57

Súlyos hiány

Q4981

1

Súlyos hiány

i1807

0,57

Súlyos hiány

i2915

0,83

Súlyos hiány

Q2392

1,81

Súlyos hiány

Q1413

2,12

Mérsékelt hiány

i1948

0,73

Súlyos hiány

i2000

1,3

Súlyos hiány

Q1872

1,51

Súlyos hiány

B1617

4,97

i2149

2,09

Mérsékelt hiány

E3672

2,26

Mérsékelt hiány

i0288

0,97

Súlyos hiány
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15.3. Rek
R ktállis ultr
u rahaang fellvétteleekbőől kész
k zültt kéépsooroozatt
2920 füllszáámú
ú teehéén
J bb pet
Job
p teféészeek

2 8.088.011.
200

2008.008.007.

20008.08..11.

2 8.088.155
200

2 8.088.255
200

2008.009.001.

20008.09..08.

2 8.099.155.
200

2 8.099.222.
200

2008.009.227.

20008.10..06.

2 8.100.133.
200

2 8.100.200.
200

2008.110.227.

20008.10.330. AI
A

2 8.111.033.
200

2 8.11.27..
2008

20008.12.044.

2 8.111.133.
200

20088.11..20.

14
42

2 20 füls
292
f szám
mú tehhén

Ball peetefé
B
fészzek

2 8.088.011.
200

2008.008.007.

20008.08..11.

2 8.08.15
2008

2 8.088.255
200

2008.009.001.

20008.09.008.

2 8.09.15..
2008

2 8.099.222.
200

2008.009.227.

20008.10.006.

2 8.100.133.
200

2 8.100.200.
200

2008.110.227.

20008.10.330. AI
A

20008.11.03.

2 8.111.133.
200

2008.111.220.

20008.11.227.

2 8.12.04..
2008

14
43

0

7

3

4

5

AI
5
7

7

AI
4

10

7

6

5

1752
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15.4. Ciklusgörbék
15.4.1. Normál (hormonálisan nem befolyásolt) nemi ciklus nyomon követése; lásd 5.3.2. fejezet
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15.4.2. Üres tehenek ciklusos petefészek működéssel (90-120 napja ellett, egyszer termékenyített
tehenek); lásd 5.4.1. fejezet
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