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Összefoglalás 

 

Az embrionális és magzati mortalitás bekövetkezésében szerepet játszó fertızı és nem fertızı eredető kör-

nyezeti tényezık hatással lehetnek a nemi szervek neuroendokrin szabályozására, melynek zavarai az 

uterinális környezet megváltozását eredményezve, csökkenthetik az embrió, illetve a magzat túlélésének esé-

lyeit. Az embrionális és magzati mortalitás bekövetkezésének valószínősége ugyanis megnı, ha a petevezetı 

és a méh élettani szabályozásában egyes környezeti tényezık következtében zavarok lépnek fel. A szerzık 

jelen cikkükben a szezon, a kondíció, a tejtermelés, a takarmányozás, a nemi szervek neuroendokrin szabá-

lyozásában fellépı zavarok, a vehemszám, a sárgatestek száma, valamint különbözı fertızı kórokoknak a 

vehem életben maradására kifejtett hatásait foglalták össze hazai és külföldi szerzık munkái alapján. A kü-

lönbözı, vemhesség fennmaradását veszélyeztetı faktorok hatásainak kivédési lehetıségeit is elemezték. 

Kulcsszavak: tejelı szarvasmarha, embrionális és magzati mortalitás, vehem elhalása, környezeti tényezık 
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Role of environmental and other factors as the causes of embryonal and foetal mortality 

in dairy cattle 

 

Abstract 

 

The infectious and non-infectious environmental factors that influence the embryonal and foetal mortality 

can influence the neuroendocrinal regulation of the genital organs. The troubles of these can reduce the sur-

vival chances of the embryos and foetuses by the changes of the uterinal environment. The likelihood of re-

sulting mortality will increase if there are disturbances in the physiological regulation of the oviduct and the 

uterus due to environmental factors. The authors in their current article summarised the effects of season, 

condition, milk production, feeding, the troubles in regulation of genital organs, the number of embryos, the 

number of corpora lutea and different infectious agents on the basis of different home and foreigner authors. 

They also analysed the possibilities of fending off the endangering factors regarding the maintance of preg-

nancy. 

Keywords: dairy cattle, embryonal and foetal mortality, pregnancy loss, environmental factors 

 

 

Bevezetés 

 

A zigóta fejlıdésének bármelyik szakaszában elpusztulhat, melynek számos oka lehet. Szarvasmarhá-

ban az embrionális idıszak hossza relatíve rövid (42 nap), ennek ellenére a vehem életben maradása szem-

pontjából ez a legkritikusabb idıszak (Humblot, 1986). Az embrionális és magzati mortalitás diagnózisára 

vonatkozóan ugyanakkor kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésünkre, ezért fontos, hogy a vehem korai el-

halását elıidézı kórokokat és környezeti faktorokat a lehetı legjobban ismerjük. A laktáció elsı 100 napjá-

ban tapasztalt alacsony vemhesülési arány hátterében ugyanis elsısorban az embrionális és a korai magzati 

mortalitás áll. A gyengébb reproduktív teljesítmény következtében nı a két ellés közötti idıszak hossza, 

mely hazánk tejelı tehenészeteiben évtizedek óta a termelés gazdaságosságát negatívan meghatározó para-

méter. Általános tendencia, hogy a tejtermelés színvonalának növekedésével párhuzamosan romlanak a vem-

hesülési eredmények. A szaporodásbiológiai mutatók romlása ugyanakkor a legtöbb szerzı szerint nem csak 

a növekvı termelési színvonallal hozható összefüggésbe.  
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E tanulmány célja, a korai vehem életben maradását leginkább befolyásoló kórokok és környezeti té-

nyezık bemutatása, melyek legtöbbje következetes tenyésztıi munkával és a szaporodásbiológia korszerő 

menedzselésével kiküszöbölhetı, illetve negatív hatásuk mérsékelhetı. 

 

A vehem elhalását elıidézı nem fertızı eredető kórokok 

 

A szezon 

A termékenyülés idıpontja (évszakhatás) számos tanulmány szerint meghatározó a korai magzat túl-

élése szempontjából. Egyes kutatók szerint a magzat elvesztése 3,7-szer gyakoribb azoknál a teheneknél, 

amelyek a meleg idıszakban vemhesültek, mint azoknál, amelyeket a hideg periódusban termékenyítettek. 

Ez az arány ikervemhes tehenekben 5,4-szeres volt (López-Gatius és mtsai, 2004b). Ezt támasztja alá egy 

újabb publikáció is, mely a májustól szeptemberig tartó melegebb periódusban szignifikánsan magasabb 

számú korai embrióelhalásokról számol be, mint az októbertıl áprilisig terjedı idıszakban (García-Ispierto 

és mtsai, 2006). Utóbbi idıszakon belül Silva del Río és mtsai (2009) az októbertıl decemberig tartó interval-

lumot találták kritikusabbnak az embrió túlélése szempontjából. Spanyol klimatikus körülmények között 1,6-

5,4 szeresére változott a mortalitás elıfordulási gyakorisága (López-Gatius és mtsai, 2009). 

Bár az évszak embrionális mortalitási rátára gyakorolt hatásában még nem minden kérdés tisztázott, a 

legtöbb kutató a nyári hónapokban fellépı hıstresszt tartja felelısnek a gyakoribb embrionális veszteségekért 

(Schrick és mtsai, 2001; Santos és mtsai, 2004; López-Gatius és mtsai, 2004b; Grimard és mtsai, 2006), 

ugyanis a magas hımérsékletnek kitett embrió fejlıdésében zavarok keletkezhetnek (Edwards és Hansen 

1997). Hıstressz-állapot akkor következik be, ha a tehén környezetében a levegı hımérséklete magasabb 

26°C -nál, vagyis a felsı kritikus hımérsékletnél (Bak és Pazsiczki, 2008).  

Ealy és mtsai (1993) szerint a beágyazódás elıtti idıszak, és azon belül is a vemhesülés utáni elsı nap 

(1-2 sejtes állapot) a legkritikusabb az embrió megmaradása szempontjából. Ennek magyarázata, hogy a 

hıstressz embriót károsító hatása a preimplantációs idıszakban a legnagyobb, ugyanis a hıstressz következ-

tében csökken a fehérjeszintézis mértéke (Edwards és Hansen, 1996; Edwards és mtsai, 1997). Mások 

(Rocha és mtsai, 1998; Zeron és mtsai, 2001) a nyári hónapokra esı magasabb mortalitási arányt a petesejt 

megtermékenyülésre való csökkent alkalmasságával magyarázzák, ugyanis az ivarzás körül a petesejt érzé-

kenyebbé válik a magas hımérsékletre, és könnyebben károsodik (Putney és mtsai, 1989).  
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A globális felmelegedés következtében a hıstressz hazánkban is az állattartás figyelmet érdemlı té-

nyezıjévé vált (Reiczigel és mtsai, 2009). Az embrió- és magzatelhalások gyakoriságának növekedése követ-

keztében romlanak a szaporodásbiológiai paraméterek, emellett hıstressz hatására csökken a szarvasmarha 

szárazanyag-felvétele, és romlanak a tejtermelési mutatók is. A helytelen takarmányozási gyakorlat (fehérje 

és puffer anyagok túladagolása, rossz minıségő tömegtakarmányok etetése) még inkább megnövelheti a 

hıstressz káros hatásait, illetve kockázatait (Gergácz, 2009), továbbá – hazai tapasztalatok szerint – a rosszul 

kialakított környezet 20-50 %-kal is csökkentheti a termelési eredményeket (Bak és Pazsiczki, 2004). Éppen 

ezért nagy jelentısége van minden olyan megoldásnak, amely a termelıistállóban, a pihenıtéren vagy az elı-

várakozóban a tejtermelı tehén ’jó közérzetét’ biztosítja. A természetes szellızéső istállók (1. kép) megfelelı 

kialakítása mellet a jól beállított és méretezett ventilátorok, illetve párásító berendezések szakszerő alkalma-

zása (2. kép) nagy jelentıségő az állatot érı káros hıhatások elleni védekezésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. kép: Természetes szellızéső istálló 

Picture 1. Barn with natural ventilation 

-  
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2. kép: Ventilátorok egy készülı istállóban 

Picture 2. Ventilators in a based barn 

 

Bak és Pazsiczki (2008) a tehénnedvesítést tartja a hıstressz elleni védekezés legeredményesebb mód-

szerének. A mesterséges hőtés e módszerének lényege, hogy szórófejjel benedvesítjük a tehén hátát, majd 

ventilátorral segítjük a víz elpárolgását. Az elpárolgó víz hıt von el a tehén testfelületérıl, így mérsékli a 

hıstressz kedvezıtlen állatjólléti hatásait. 

Az üvegházhatás következtében hazánk éghajlatának további ’mediterranizálódásával’ számolhatunk, 

ezért a fent említett technológiák alkalmazása az állat ’jó közérzetének’ biztosítása céljából egyre nagyobb 

hangsúlyt kap (Bak és Pazsiczki, 2004). Továbbá az állatjóllétre vonatkozó hazai jogszabályok és EU-

direktívák is egyre szigorúbb követelményeket fogalmaznak meg az állattartással kapcsolatban, melyeknek 

számos klimatikus vonzata van (Pazsiczki, 2005), ezért hazánk éghajlati viszonyai mellett napjainkban állat-

jólléti szempontból egyre fontosabb kérdés a hıség, és annak kezelése. 

 

A kondíció 

Silke és mtsai (2002) tanulmányukban arról számolnak be, hogy a vemhesség 28-56. napja közötti 

kondícióvesztés – mely egybeesik a laktációs csúccsal – növeli az embrionális, illetve magzati elhalás ará-

nyát. Ezt a megállapítást igazolja Van Niekerk (1982) vizsgálata is, mely szerint a sovány tehenek nehezeb-

ben vemhesülnek, és többszöri termékenyítés szükséges a vemhesség eléréséhez.  
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Wagner és mtsai (1986) kimutatták, hogy egy nagy termeléső állományban a szárazonállási idıszak-

ban ideális kondícióval rendelkezı egyedeket az elléstıl átlagosan a 48., a kövér teheneket a 62. napon ter-

mékenyítették elıször. Az ideális kondícióval rendelkezı tehenek átlagosan az ellés utáni 74. napon vemhe-

sültek, a túlkondícióban lévı teheneknél ez a 116. napon történt meg, ennek hátterében többnyire a laktáció 

eleji, ún. produkciós betegségek állnak. Elıfordulásuk és állományon belüli elterjedésük a korai embrió túl-

élését negatívan befolyásolhatják (Brydl, 1999). Ruegg és mtsai (1992) is ugyanerre a megállapításra jutottak, 

mely szerint az elléskori túlkondíció rontja a szaporasági mutatókat, és hajlamosít a betegségek kialakulására. 

A túlkondíció továbbá komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, és kedvezıtlenül befolyásolja a takar-

mányfelvételt és a tejtermelést is (Morrow, 1976; Gergácz, 2009).  

A kondíciópontszám és a kondíció hirtelen változása is összefüggést mutat a tejtermeléssel (Dechow 

és mtsai, 2002), az anyagcsere-betegségek elıfordulási gyakoriságával (Roche és Berry, 2006), valamint a 

szaporodásbiológiai mutatókkal (Roche és mtsai, 2007). A termékenyítés és az újravemhesülés szempontjá-

ból tehát nemcsak az elléskori kondíció a fontos, hanem az ellés utáni negatív energiaegyensúly mértéke, va-

gyis a kondícióvesztés nagysága a laktáció elsı heteiben. Gearhart és mtsai (1990) igazolták, hogy az ellési 

kondíciótól bármely irányban történı eltérés negatívan hat a reprodukcióra. Minél nagyobb az ellés utáni 

kondícióvesztés, annál rosszabbak a szaporodásbiológiai mutatók, tehát a szervizperiódus és a laktáció is 

hosszabbodik. Ezzel összhangban van Gergácz (2009) – nagy létszámú hazai tejelı állományban végzett – 

vizsgálatainak eredménye, mely szerint a nagymértékő kondícióvesztés és a kedvezıtlenebb szaporodásbio-

lógiai mutatók szoros összefüggésben vannak egymással. Véleménye szerint a várható tejtermelésen kívül a 

szaporodási folyamatokra vonatkozóan is hasznos információval szolgál az ellés utáni 100 napban elvégzett 

három kondícióbírálat (3. kép), ugyanis optimális kondícióban kell tartani állományainkat annak érdekében, 

hogy hosszú távon biztosítani tudjuk a megfelelı állategészségügyi állapotot és ezen keresztül az állat gene-

tikai képességének megfelelı tejtermelést. 



   
 
 

160 
Kovács et al. / AWETH Vol 6. 2. (2010) 

 

                       

3. kép: 2, 3, illetve 4 pontos kondícióban lévı tehenek (USA pontozási rendszer) 

Picture 3. Cows with 2, 3 and 4 body condition scores (USA scoring system) 

 

A tejtermelés  

Több kutató a hirtelen tejtermelés-növekedés következtében kialakuló laktációs stresszt (Nebel és 

McGillard, 1993) és a termékenyítés idıpontja körüli nagy tejtermelést (Silva del Rio, 2009) is a magzat el-

halásában szerepet játszó tényezık között említi. Sartori és mtsai (2000) szerint a késıi (a vemhesség 28. 

napja utáni) embrionális és a korai magzati elhalások egyfelıl a nagy tejtermelésre vezethetık vissza. Bényei 

(2004) a magyarázatot az intenzív tejtermelés során a szervezet által termelt nagy mennyiségő hı káros hatá-

sában látja, ugyanis ilyenkor a szarvasmarha hıleadása gátolt, és az így kialakult testhımérséklet-növekedés 

az embrió megfelelı fejlıdését akadályozza. 

Bár egyes kutatók (Morton, 2001; López-Gatius és mtsai, 2002, 2004b; Chebel és mtsai, 2004; Gábor 

és mtsai, 2008) nem találtak összefüggést a tejtermelés mértékének emelkedése és a magzati elhalások elı-

fordulási gyakorisága között, Tóth és mtsai (2005) a tejtermelés mértékét és a vehem elhalását vizsgálva 

megállapították, hogy az egyedi tejtermelés szerint kialakított csoportok átlaga és a termékenyítés utáni 25-

60. nap közötti embrió- és magzatvesztés mértéke között szoros (r= 0,93) összefüggés mutatható ki. A tej-

termelés növekedésével párhuzamosan a mortalitás mértéke is emelkedett: 45 kg/nap feletti tejtermelés ese-

tén az embrió- és magzatvesztés meghaladta a 30 %-ot (1. ábra). Ennek magyarázata, hogy a tejtermelés nö-

vekedésének üteme – különösen a laktáció elsı 4-8 hetében – jelentısen meghaladja a tehenek szárazanyag-

felvételének ütemét, és az így kialakult energiahiányt a tehenek saját testtartalékaik lebontásával tudják csak 

pótolni (Schmidt, 2003; van Arendonk és mtsai, 1991).  
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1. ábra: Az embrió- és magzatvesztés alakulása a tejtermelés függvényében (Tóth és mtsai, 2005) 

Figure 1. The effect of milk production on the embryonal and foetal losses (Tóth et al., 2005) 

 

A hirtelen meginduló nagy tejtermelés következtében kialakuló negatív energiaegyensúly tehát a 

magzat túlélése szempontjából nagy jelentıséggel bír (Spicer és mtsai, 1990). Ennek oka, hogy az elsı ivar-

zást kiváltó Graaf-féle tüszı érése hosszú idın keresztül e negatív energiamérleg kritikus idıszakában zajlik 

le (Kiss-Tóth, 2009). Az erre az idıszakra jellemzı anyagforgalmi helyzet kedvezıtlen belsı környezetet je-

lent a tüszı és az abban rejlı petesejt fejlıdése számára. Az ilyen környezetben kialakuló petesejt rossz mi-

nısége kiválthatja a termékenyülés után fejlıdésnek induló embrió korai elhalását (Gergácz, 2009). A laktá-

ció elején regisztrálható gyengébb vemhesülési eredmények Kruip és mtsai (1999) szerint is az embrió elha-

lások arányának növekedésével hozhatók összefüggésbe, ugyanis a negatív energiamérleg idején fejlıdı tü-

szıkbıl származó oocyták, illetve embriók gyengébb minıségőek. Buckley és mtsai (2003) tanulmányukban 

a fent leírtakat támasztják alá, ugyanis arról számolnak be, hogy a szaporasági mutatók romlása összefügg a 

tejtermelés növekedésében elért genetikai elırehaladással.  

Mindezek következtében nagy termeléső állományainkban a hirtelen tejtermelés-növekedés miatt ki-

alakuló negatív energiaegyensúly létrejöttét a tejtermeléshez igazodó takarmányozással és korszerő takarmá-

nyozás-technológiával kell megelızni. Fontos megjegyezni, hogy a szakszerő szárazraállítás, ezáltal a kívá-

natos tenyészkondíció elérése szintén elengedhetetlen eleme az eredményes tenyésztıi munkának. 

 

A takarmányozás 

A takarmányozás az állatitermék-elıállítás folyamatának egyik legjelentısebb összetevıje, a termelés 

eredményeit több mint 50 %-ban meghatározza (Brydl, 1999). Különösen nagy tejtermeléső tehenekben be-

folyásolja az embrió életben maradásának valószínőségét az állatok energia-, fehérje-, vitamin- és mikro-
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elem-ellátása. Haraszti (1993) az esszenciális táplálóanyagok, makro- és mikroelemek hiányát az embrió ko-

rai elhalásáért felelıs környezeti hatások között említi. A takarmányozási hibák, a rossz takarmányminıség 

szubklinikai vagy klinikai tünetekben is megnyilvánuló anyagforgalmi betegségekben, azok következménye-

ként jelentkezı szaporodási zavarokban, magzatkárosodásban, és a vehem korai elhalásában is megnyilvá-

nulhatnak (Brydl, 1999; Brydl és mtsai, 2008). 

A negatív energiamérleg kialakulása és a környezeti hımérséklethez való alkalmazkodóképesség 

csökkenése Stevenson és mtsai (1984) szerint szoros összefüggésben van az embrionális elhalást okozó élet-

tani folyamatokkal, különösen, ha extrém mértékben megemelkedett (>33 °C) külsı hımérséklethez magas 

páratartalom társul (Hansen és Aréchiga, 1999). Az energiahiány miatt bekövetkezı drasztikus 

zsírmobilizáció szaporodási folyamatokra gyakorolt negatív hatásai ugyanakkor védett zsírok (Ca-szappanok, 

pálmaolaj-hidrolizátumok) etetésével mérsékelhetık (Mézes, 2004). 

A fehérje-túletetés is megnövelheti az embrionális mortalitás arányát (Blanchard és mtsai, 1990). Te-

jelı teheneknél bizonyították, hogy amennyiben fehérje-túletetés következményeként a vérplazma, illetve a 

tej karbamid-nitrogén szintje 13,6-14,3 mmol/l fölé emelkedik, a túlzott fehérjebevitel együtt jár a luteális ak-

tivitás csökkenésével, és így a fogamzási zavarok és az embrióelhalás valószínőségének fokozódásával 

(Spicer és mtsai, 1990; Staples és mtsai, 1993). Ez a veszély Butler (1998) szerint elsısorban nagy mennyi-

ségő, a bendıben gyorsan lebomló (RDP) fehérjét tartalmazó takarmányfejadag etetése esetén áll fenn. 

A sárgatest mőködésének elégtelenségét ezen kívül megfigyelték β-karotin- és A-vitamin-hiány 

(Arikan és Rodway, 2000), és mangánhiány (Hurley és Doane, 1989) esetén egyaránt. Ennek magyarázata, 

hogy a β-karotin, illetve az A-vitamin hatását elsısorban a sejtek membránjának stabilizálása révén fejti ki és 

a membránok stabilitása lényeges a petefészek hormontermelése, a tüszı érési folyamatai, valamint a méh 

involúció szempontjából (Tóth és Mézes, 2004). A szerzık szerint a szárazonállás, illetve az ellésre történı 

elıkészítés idıszaka kiemelt jelentıségő a karotin-ellátás szempontjából. Kiss-Tóth (2009) szerint a terméke-

nyítés utáni 15. és 39. nap közötti nagy mennyiségő omega-3 zsírsavat, élesztıt, β-karotint és szelént tartal-

mazó takarmány-kiegészítés segít a vemhesség fennmaradásában.  

A tejtermelés nagyságától, kondíciótól, életkortól és laktációs stádiumtól függı takarmányozási cso-

portok kialakítása, az etetett takarmánykeverék összetételének szakszerő meghatározása, valamint a megfele-

lı takarmányozástechnológia alkalmazása (4. kép) mind elengedhetetlenek, ha a fent ismertetett takarmányo-

zási hibákat nem akarjuk elkövetni. E hibák kiküszöbölésén, valamint a takarmányozáshigiénia betartásán 

kívül Brydl (1999) szerint felmérı anyagforgalmi vizsgálatokkal a takarmányozással összefüggı, 

szubklinikai vagy klinikai tünetekben is megnyilvánuló anyagforgalmi zavarok elıfordulását és állományon 

belüli elterjedtségét is megállapíthatjuk. 
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4. kép: Takarmánykeverı- és kiosztó gép 

Picture 4. Fodder mixer-feeder wagon 

 

A neuroendokrin szabályozás zavarai 

Hosszabb idı óta ismert jelenség, hogy tehenekben az ellés utáni elsı ovulációt követıen kialakuló 

sárgatest élettartama az esetek jelentıs részében 10 naposnál rövidebb (Huszenicza és mtsai, 1987). Egyéb 

megbetegedésekhez társulva (pl. tıgygyulladás, sántaság) bizonyos gyulladásos mediátorok a késıbbi ciklu-

sok során is elıidéznek a luteolízis idı elıtti kiváltásához elegendı mértékő prosztaglandin F2α felszabadu-

lást, és ennek révén a normális, 14-17 naposnál rövidebb tartamú sárgatest-fázist (Huszenicza és mtsai, 1987; 

Jánosi és mtsai, 1998). A klinikai megbetegedések magzati veszteségekre gyakorolt hatásának elemzésekor 

figyelembe kell venni, hogy az alkalmazott gyógyszerek, mint pl. a flunixin-meglumin gátolhatják a 

prosztaglandinok bioszintézisét, ezáltal csökkenthetik ezen betegségek kártételét. 

A ciklus luteális fázisának másik, a laktáció elsı 2-3 hónapjában gyakori zavara a sárgatest szekréciós 

tevékenységének csökkenése (Cseh, 1973), aminek hatására a progeszteronszint ovuláció utáni napokban a 

kívánatosnál lassúbb ütemő növekedése tapasztaltható. Moore és mtsai (2005) megállapítása szerint a sárga-

test hiányos mőködése vemhes teheneknél különösen a megtermékenyülés utáni idıszakban gyakori. Elıfor-

dulása elsısorban a negatív energiaegyensúly metabolikus és endokrinológiai következményeivel hozható 

összefüggésbe, de okozója lehet bendıacidózis is (Kiss-Tóth, 2009).  

A zigóta korai vagy késıi méhbe jutása egyaránt lehet a vehem korai elvesztésére hajlamosító ténye-

zı. Ennek oka elsısorban a progeszteron, a tüszıhormon (FSH) és az oxitocin optimálistól eltérı aránya, 

mely a petevezetı perisztaltikus-antiperisztaltikus mozgásában és a benne lévı váladék áramlásában idézhet 

elı zavarokat (Haraszti, 1993).  
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A vehemszám 

Az embrionális mortalitás elıfordulási gyakoriságát több értekezés szerint a vehemszám is befolyá-

solja. Ikervemhes teheneknél ugyanis a legtöbb kutató szerint nagyobb a kései embrionális mortalitás való-

színősége, mint az egy borjúval vemhes tehenek esetében (Day és mtsai, 1995; López-Gatius és mtsai, 2002, 

2004b; García-Ispierto és mtsai, 2006; Romano és mtsai, 2007). Romano (2004) embrionális elhalást vizsgá-

ló munkájában egy borjúval vemhes teheneknél 16,9 %-os, ikervemhes tehenek esetében 40,7 %-os, míg 

Silva del Río és mtsai (2009) az egy borjúval vemhes teheneknél 8,1 %-os, ikervemhes teheneknél 24,5 %-os 

embrionális elhalási arányt állapított meg (2. ábra). Az ikervemhes tehenek esetében 11,2 % volt az egy, il-

letve 13,3 % a mindkét embriót elvesztı tehenek aránya (Silva del Río és mtsai, 2009). Egy tanulmány sze-

rint azoknál a teheneknél, melyek egy embriót már elvesztettek, megnı a másik vehem elhalásának valószí-

nősége is (López-Gatius és Hunter, 2005). 
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2. ábra: Az embrionális mortalitás és a vehemszám közötti összefüggés 

Figure 2. Results from spontaneous embryonal mortality by number of embryos 

 

A szakirodalmi adatok szerint akárcsak a vemhesség embrionális szakaszában, a termékenyítést köve-

tı 42. nap utáni idıszakban is nagyobb a vehem elhalásának valószínősége ikervemhes tehenekben, mint egy 

borjúval vemhesekben. López-Gatius és mtsai (2004b) tanulmányukban a vemhesség 43-90. napjai közötti 

korai magzati elhalást vizsgálták, és ikervemhes tehenekben 3,1-szer magasabb mortalitási arányt mutattak 

ki, mint egy borjúval vemhes társaikban. A vemhesség elırehaladottságának szerepét vizsgálva pedig igazol-

ták, hogy míg az egy borjúval vemhes tehenek – melyeknél korai magzati elhalást állapítottak meg – 100 %-a 

a vemhesség 45-61. napja között vesztette el magzatát, addig a két borjúval vemhes tehenek többségénél (75 

%) ez a periódus a vemhesség 68-90. napjára esett. Megállapítható tehát, hogy a magzati elhalások elıfordu-
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lásának ’csúcsa’ az egy borjúval vemhes tehenekben a vemhesség korábbi szakaszában valószínőbb, mint 

ikervemhes tehenekben. Az alábbi ultrahangképeken egy, illetve két borjúval vemhes tehenek méhe látható: 

   

 5. kép: 36 napos szarvasmarha embrió 6. kép: 40 napos ikervemhesség 

 Picture 5. 36 days’ cattle embryo Picture 6. Cattle twins at 40 days 

 

A sárgatestek száma 

A sárgatestek száma és a magzat túlélése közötti összefüggést vizsgálva megállapították, hogy a több 

sárgatest (7. kép) mőködése esetén 8-szor kisebb volt a magzati elhalások száma, mint egy sárgatest esetén 

(López-Gatius és mtsai, 2002, 2004b), így a progeszteron-kiegészítés az egyik lehetséges módja a magzati 

veszteségek csökkentésének a korai magzati idıszakban (López-Gatius és mtsai, 2004a). Ezt támasztja alá 

Kiss-Tóth (2009) értekezése, melyben magasabb és gyorsabb posztovulációs progeszteron-szintemelkedés az 

embrió korai fejlıdésére és életben maradására kifejtett pozitív hatásiról számol be. 

 

7. kép: Két sárgatestet tartalmazó szarvasmarha-petefészek 

Picture 7. Cattle ovary with two corpora lutea 
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A fentiekkel ellentétben Starbuck és mtsai (2004), valamint Silva del Río és mtsai (2009) egy borjúval 

vemhes tehenekben nem találtak összefüggést a sárgatestek száma és a magzat túlélése között. Utóbbi szer-

zık ikervemhes tehenekben, melyek petefészkében egy sárgatestet detektáltak, közel kétszeres magzati mor-

talitást tapasztaltak azokkal a tehenekkel szemben, melyek petefészke két sárgatestet tartalmazott.  

 

Egyéb tényezık 

A hasznosítási típustól és az ellések számától is függ az embrionális mortalitás elıfordulási gyakori-

sága. Az irodalmi adatok szerint húsmarháknál ugyanis az embrionális mortalitás elıfordulása ritkább, mint a 

tejelı fajták esetében, bár ennek okai még nem tisztázottak (Starbuck és mtsai, 2004).  

Négy tanulmány továbbá arról számol be (Labernia és mtsai, 1996; Smith és Stevenson 1995; Roma-

no 2004; Romano és mtsai, 2006), hogy vemhes üszık esetében alacsonyabb az embrionális mortalitás ará-

nya, mint tehenekben. Erickson és mtsai (1976) ezt azzal magyarázzák, hogy az üszıket nem érte a fogamzás 

elıtt az elızı borjú felnevelésével vagy nehézelléssel járó stressz, nem fertızıdhettek a korábbi vemhesség 

után visszamaradó méhőri kórokozókkal, illetve szervezetüket nem terhelték a magzatburok-visszatartás szö-

vıdményei. Romano (2004) holstein-fríz tehenek termelésben eltöltött idejét vizsgálva megállapította, hogy 

az embrionális és korai magzati mortalitás elıfordulása a 3. laktációjukban lévı teheneknél a leggyakoribb, 

amikor is a fajtára jellemzıen a legtöbb tejet termelik (3. ábra). 
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3. ábra: Az embrionális és magzati mortalitás és a laktációk száma közötti összefüggés (Romano, 2004) 

Figure 3. Results from embryonal and early foetal mortality by lactation number (Romano, 2004) 
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Korai (43-90. nap) magzatelhalás okaként Cseh (1973) a mechanikus, toxikus és fertızı eredető be-

hatások mellett a köldökzsinór és a méh csavarodását említi. A magzat elhalása bekövetkezhet ugyanakkor a 

hormonális staféta-váltás zavara miatt is (Cseh, 1973). Ez nagyjából a vemhesség 5. hónapjára esik, vagyis 

arra az idıszakra, amikor a petefészek szexuál endokrinhormonjainak termelését a placenta veszi át.  

A környezeti eredető okok közé sorolhatjuk a szabályos vagy szabálytalan visszaivarzást, mely a ta-

vaszi buja legelıre való kihajtással van összefüggésben és a növényi ösztrogénekbıl származó 

hiperfolliculinismussal magyarázható. Ilyenkor a csepegıs ivarzási nyálka, illetve annak lúgos kémhatása, 

magas Ca- és Mg- tartalma, csökkent cukortartalma labilissá teszik a befészkelıdést (Cseh, 1973). 

A magasabb termeléső egyedeknél az embrió, illetve magzat elhalását elıidézı, negatív energiamér-

leg következtében kialakuló laktációs betegségek – elsısorban ketózis – is közrejátszhatnak a vehem korai 

elvesztésében. Ez a kórforma az éhezési, illetve laktációs ketózis sajátosságaival jellemezhetı (Kiss-Tóth, 

2009). Számos közlemény született a hiperketonaemiás tehenekben halmozottan elıforduló újravemhesülés 

zavarairól (Andersson és mtsai, 1991; Haraszti és mtsai, 1985; Kégl és Gaál, 1992), melynek hátterében a 

szerzık szerint legtöbbször az embrió elhalása áll.  

A petesejt elöregedése is szerepet játszhat a vehem korai elhalásában. Ennek elsıdleges oka a késıi 

inszeminálás, ugyanis a petesejt a tüszıbıl való kiszabadulása után csak 6-8 órán át alkalmas megterméke-

nyülésre. Késıi termékenyítéskor bekövetkezhet ugyan termékenyülés, de a továbbfejlıdés már lehetetlen 

(Cseh, 1973). Ezért a termékenyítés helyes idızítése és a programozott termékenyítési eljárások alkalmazása 

– különösen nagy létszámú állományainkban – kiemelkedı jelentıséggel bír. Ezek az eljárások bár hatéko-

nyak, sikerességük nagyban kötıdik az ivarzások megállapításához, illetve az ivarzó egyedek eredményes 

kiválogatásához is (Gábor, 2004). 

Egyes kutatók a csoporthatást is az embrionális, illetve magzati mortalitást kiváltó tényezık között 

említik (Humblot, 2001; McDougall és mtsai, 2005). Bár az intenzív tejelı tehenészetekben a csoportos tar-

tásból adódó stressz negatívan befolyásolhatja a vehem életben maradását, más szerzık ezt a hatást nem erı-

sítették meg (Lee és Kim, 2007).  

 

A vehem elhalását elıidézı fertızı eredető kórokok 

 

A vemhes tehén egészségi állapota közvetetten hatással lehet a magzati elhalásra. Tejelı tehenekben a 

laktáció elsı száz napjában – ezen belül is elsısorban a hirtelen növekvı tejtermelés idıszakában – fellépı 

negatív energiaegyensúly magában hordozza a ketózis kialakulásának veszélyét. A ketózis következtében ki-

alakuló fertızések növelhetik a vehem elhalásának valószínőségét. A ketonanyagok (aceton, ecetsav, vajsav) 
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szintjének jelentıs emelkedésével járó energiahiányos állapot ugyanis befolyásolhatja a szervezet 

antimikrobiális védekezı rendszereinek mőködését, ami jelentısen növeli a méh-involúció bakteriális eredető 

szövıdményeinek kockázatát (Földi és mtsai, 2006; Pécsi és mtsai, 2006). Ezek a szövıdmények 

(puerperális metritis, klinikai endometritis, szubklinikai endometritis) a leggyakoribb ismert okai a tejelı te-

henek szaporodási zavarainak (Sheldon és mtsai, 2006). A csökkenı vemhesülési arány hátterében több kuta-

tó szerint is a korai embrionális mortalitás áll (Lewis és mtsai, 1997; Pécsi és mtsai, 2006; Balogh, 2008). 

A felsoroltakon kívül a szubklinikai masztitisz (Chebel és mtsai, 2004) és a pyometra (López-Gatius 

és mtsai, 1996) is olyan kórformák, melyek megnövelhetik az embrionális és magzati elhalás gyakoriságát. 

Risco és mtsai (1999) arról számolnak be, hogy azoknál a teheneknél, amelyek vemhességük elsı 45 napjá-

ban klinikai masztitiszben szenvedtek, az ezt követı 90 napon 2,7-szerese volt a magzati elhalások, illetve ve-

télések száma, mint azokban a társaikban, melyek nem szenvedtek ebben a betegséggel.  

A tıgygyulladás kialakulásának megelızésében nagy hangsúlyt kell fektetni a fejés utáni tıgyhigiéni-

ára (minıségi fejés utáni tıgyfertıtlenítı szerek használata), a száraz tıgyelıkészítésre (tıgyfertıtlenítést 

követı tıgytörlés egyszer használatos papírral) és a tartástechnológiai körülmények javítására (higiénia a pi-

henıhelyen, hıstressz csökkentése, komfortérzet biztosítása). A klinikai tıgygyulladásban szenvedı tehenek 

kezelési programjának kialakításával (elkülönítés, kórokozók meghatározása, rezisztencia-vizsgálat, egyedi 

antibiotikumos kezelés), a havi befejések alapján talált magas szomatikus sejtszámú tehenek tıgynegyeden-

kénti vizsgálatával, szükség szerinti elkülönítésével, valamint a nem gyógyuló, idült masztitiszes egyedek se-

lejtezésével szintén hatékonyabbá tehetjük a szubklinikai masztitisz megelızésének gyakorlatát. Emellett 

Markus (2007) szerint antibiotikumos szárazraállítással és lábkezelési, illetve lábfürösztési program alkalma-

zásával a masztitisz elıfordulási gyakorisága csökkenthetı, illetve állományon belüli terjedése megelızhetı.  

Szenci és mtsai (2005) a szarvasmarha herpeszvírusok termékenységre gyakorolt hatását vizsgálták. 

Bár a BoHV-1 esetében aktiválódást nem tudtak kimutatni, a szaporodási zavarokat mutató tehenekben (üres, 

embrióvesztés) BoHV-4 esetében jelentısen magasabb vírusszinteket találtak, mint az egészségesen szaporo-

dókban. Megállapították, hogy bár a BoHV-4 valószínőleg nem oka a vemhességi problémáknak, erıteljes, 

tartós aktiválódása során a szaporodási szervrendszer szöveteinek hámsejtjeiben és a fehérvérsejtekben való 

replikálódása miatt másodlagos kórokozónak tekinthetı, ami a már meglévı szaporodási zavarokat tovább 

súlyosbíthatja. 

A szarvasmarhák vírusos hasmenésének (bovine virus diarrhoea, BVD) a vehem elhalásával való 

kapcsolatát vizsgálva megállapították, hogy a vírus által okozott hagyományos kórképek mellett kiemelt je-

lentısége van a méhen keresztüli fertızıdésnek, mely következtében korai embrióelhalás, magzatvesztés és 

vetélés alakulhat ki (Kecskeméti és Kiss, 1998). A BVD mellett számos kutató (Kahrs, 1973; Kirkbridge és 
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mtsai, 1973; Williams és mtsai, 1977) a szarvasmarha fertızı orr- és légcsıgyulladását (infectious bovine 

rhinotracheitis, IBR) is a vehem elvesztését elıidézı kórformának tartja. Király (2002) szerint IBR-rel fertı-

zött állomány esetében, ha a fertızöttség szintje 10 %-nál magasabb, a marker-vakcinás mentesítés a legjobb 

megoldás. Amennyiben a fertızöttség szintje nem haladja meg ezt az arányt, mind BVD-, mind IBR-

fertızöttség esetén a szerológiai ellenırzés javasolható. 

 

Következtetések és javaslatok 

 

Tejelı szarvasmarhában végzett vizsgálatok szerint a vehem elvesztésének mintegy 50 %-a a vemhes-

ség elsı hónapjában következik be, míg a további veszteségek nagyjából fele a vemhesség 60-70. napjáig je-

lentkezik. A korai embrionális és magzati veszteségek állategészségügyi és tenyésztéstechnológiai megelızé-

se ezért – különösen nagy létszámú állománnyal, intenzíven termelı tehenészeteinkben – egyre nagyobb 

hangsúlyt kap. Ez jelentıs terheket ró a szaporodásbiológiai gyakorlatban dolgozó szakemberekre és a te-

nyésztıkre egyaránt. Az embrionális és magzati mortalitást elıidézı kórokok és környezeti hatások szerepé-

nek bemutatása és elemzése megerısíti a tényt, miszerint tejelı tehenészeteinkben az állatitermék-elıállítás 

során az állathigiéniai, a tartási, a takarmányozási, az állategészségügyi és állatjólléti szempontok ismerete és 

érvényre juttatása a tenyésztéstechnológiában a korai vehem életképessége szempontjából kiemelkedı jelen-

tıséggel bír. Véleményünk szerint ezt a kérdést több oldalról érdemes megközelíteni, hogy a gyakorlatban a 

vemhesülési eredményeket az embrió és a magzat életben maradásán keresztül befolyásoló tényezıket komp-

lex módon kezelhessük, illetve fejleszthessük az eredményesebb tejtermelés érdekében.  
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