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1. A doktori értekezés előzményei és célkitűzései 

1.1. Bevezetés 

A haszonállat állományok állategészségügyi gondozása 

preventív szemléletet igényel. Fontos a még nem ismert, 

vagy az állományban újonnan megjelenő kockázati 

tényezők minél korábbi azonosítása, a veszélyek 

mérséklése, illetve megszüntetése. Ehhez szükséges a 

monitoring rendszerek folyamatos fejlesztése.  

Az intenzíven tartott tejtermelő tehénállományok 

termelési szintje generációról-generációra jelentős 

növekedést mutat. Az állatok szervezetét leginkább az 

ellés körüli időszak és maga az ellés terheli meg. A 

fizikai igénybevételen túl jelentős stresszor a tejtermelés 

megindulása, amelynek következtében a szervezet 

energiaigénye csaknem kétszeresére emelkedik. Az 

állatok energiaforgalmára ebben az időszakban az ún. 

negatív energiamérleg (NEB) jellemző, ami a 

kompenzációs élettani folyamatok ellenére rövidebb-

hosszabb ideig érvényesül a laktáció elején. A 

kompenzáció a szervezet energiatermelő folyamatainak 

intenzívebbé válásában, majd ezt követően a lipogenezis-
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lipolízis egyensúly lebontási irányába történő 

eltolódásában nyilvánul meg. Az előbbi hatására 

fokozódik a sejtekben a mitokondriális aktivitás, 

intenzívebbé válnak az oxidatív jellegű energiatermelő 

folyamatok, aminek következtében fokozódik a reaktív 

oxigén származékok (ROS) keletkezése, ami idővel 

elérheti vagy meg is haladhatja a szervezet antioxidáns 

(AO) védekező kapacitását. Az egészséges szervezet 

redox státuszára jellemző, hogy a ROS és AO 

egyensúlyban vannak, ha viszont ez a ROS javára 

felborul, akkor ún. oxidatív stressz (OS) alakul ki. 

Kutatások feltárták az egyes, tehenekben előforduló 

megbetegedések, mint a tőgygyulladás, a magzatburok 

visszamaradás, a méhgyulladás, a tőgyödéma, a ketózis, a 

zsírmáj szindróma, az inzulin rezisztencia vagy az 

immunszuppresszió és az OS kapcsolatát. Az ellés körüli 

időszak gyakori megbetegedéseinek (méhgyulladások, 

tőgygyulladás, magzatburok visszamaradás, oltógyomor 

helyzetváltozás és a ketózis) kialakulásában jelentős 

hajlamosító tényező az anyagcsere folyamatok zavara és 

az így kialakuló metabolikus stressz, amely nem más 
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tehát, mint a NEB, az immunrendszer működési zavara 

és az OS együttes hatása. 

A szervezet redox státuszának egyedi mérésére számos 

biomarker áll rendelkezésre, amelyek laborintenzívek és 

költségesek, így inkább egyed szintű méréseket tesznek 

lehetővé, ugyanakkor nagy szükség lenne egy olyan 

gyakorlatias, megbízható, könnyen és gyorsan 

végrehajtható, az oxidatív státuszt jellemző mérési 

módszerre, ami bevezethető lenne az állomány-

egészségügyi monitoring vizsgálatok rendszerébe. 

Doktori munkámban ilyen módszer fejlesztését tűztem ki 

célul. Az értekezés tejhasznú szarvasmarhákon végzett 

négy vizsgálat eredményeit foglalja össze.  

Az első vizsgálat célja az OS kiváltásában meghatározó 

jelentőségű dekompenzált NEB - mint metabolikus 

stressztényező - jelentőségének és előfordulásának 

becslése volt magyarországi tejelő szarvasmarha 

állományokban. 

Második vizsgálatunkban azt kutattuk, hogy a tejelő 

szarvasmarhák egyes jól elkülöníthető élettani és 

termelési szakaszaiban - úgymint az előkészítés (ellés -21 

nap), az ellés (ellés+7 nap), a fogadó (7-30. nap) és a 
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csúcstermelés (30-150. nap) időszakában - miként 

változik azok redox státusza. A vizsgálat kiterjedt a 

dROM, PAT és OSI redox változók tejtermelő tehenekre 

vonatkozó referencia értéktartományok kiszámítására is. 

A harmadik vizsgálatban felmértük a borjak redox 

státuszában bekövetkező változásokat az itatásos 

borjúnevelés időszakában, 3-8; 14-16; 21-25 és 42-74 

napos életkorban. Elemeztük továbbá a vizsgált redox 

(dROM, PAT, OSI) és egyes metabolikus (ALB, TP, 

BUN, GLU, BHB, AST) változók közötti kapcsolatot. 

A negyedik vizsgálatban a választásig azonos, majd a 

választást követően eltérő környezeti feltételek között 

tartott borjak, testtömeg gyarapodását, egészségi állapotát 

és redox státuszát jellemző változásokat kutattuk. 

1.2. Célkitűzések, módszerek 

1.) A kutatási munka előkészítési szakaszában az OS 

egyik legjelentősebb hajlamosító tényezőjeként számon 

tartott, metabolikus stresszt okozó energiaforgalmi 

zavar, a ketolakciában megnyilvánuló ketózis 

előfordulásának megállapítása egy alternatív monitoring 

módszerrel a hazai tejtermelő szarvasmarha 

állományokban. 
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2.) Ezt követően egyes termelési és/vagy élettani 

csoportonként (úgy mint: 60-45 nappal a várható ellés 

előtt lévő szárazonálló-, 15-1 nappal a várható ellés 

előtt álló előkészítő-, 1-7 nappal az ellés után lévő 

elletői, az ellést követő 7-30 nap közötti fogadó és a 

laktáció 31 – 100. napja között csúcstermelésű 

csoportok) 80-100, klinikailag egészséges állatokból 

vett mintákból a dROM, PAT és OSI paraméterek 

meghatározása, azok normálérték tartományának 

meghatározása. 

3.) Az itatásos borjúnevelés időszakában lévő borjakban 

a dROM, PAT és OSI paraméterek változásának, illetve 

egyes, gyakran használt metabolikus paraméterekkel 

való kapcsolatának vizsgálata egy hazai nagylétszámú 

szarvasmarha állományban. 

4.) Egy beállított üzemi kísérletben az eltérő környezet-

higiéniai feltételekkel bíró választás utáni 

tartástechnológia és környezet hatásának vizsgálata a 

borjak egészségi állapotára, különös tekintettel az 

állatok redox-állapotára, abból kiindulva, hogy a stressz 

és az egyes megbetegedések befolyásolhatják a 

szervezet redox-státuszát, illetve a redox-státusz is 
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hatással lehet a szervezet természetes 

ellenállóképességére. 

2. Az értekezés új tudományos eredményei 

(1) A ketolakcia kimutatásán alapuló alternatív 

vizsgálati módszer segítségével reprezentatív és aktuális 

adatokat nyertünk szubklinikai ketózis prevalenciájáról 

hazai tejelő tehénállományokban. A megvizsgált 

mintákban magas, 29,3%-os volt a pozitív esetek aránya. 

Kimutattuk, hogy a ketolakcia szignifikáns, nem lineáris 

kapcsolatban áll az ellésszámmal és a 3-4. laktációs 

tehenekben fordul elő a leggyakrabban. Az 

állománymérettel igen, a termelési szinttel azonban nem 

sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni. A nehézellés, 

a vetélés, az MBV és a mastitis esetében magasabb 

ketolakcia-előfordulást találtunk. 

(2) Meghatároztuk a tejelő szarvasmarhák egyes jól 

elkülöníthető élettani és termelési szakaszaiban - úgymint 

az előkészítés (ellés -21 nap), az ellés (ellés+7 nap), a 

fogadó (7-30. nap) és a csúcstermelés (30-150. nap) a 

redox státuszt jellemző dROM, PAT és OSI paraméterek 
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referencia értéktartományait. Megállapítottuk, hogy 

dROM és az OSI értéke közvetlenül az ellést követő 1-7 

napon volt a legmagasabb.  

(3) Megállapítottuk, hogy a vérplazma dROM értéke 

szignifikáns magasabb volt a vérplazma >0,2 mmol/l 

NEFA és >18,9 µmol/l Cu koncentrációja mellett. A 

plazma PAT szinifikánsan magasabb értket mutatott a 

vérplazma >0,8 mmol/l BHB és >18,9 µmol/l Cu 

koncentrációja, továbbá >80 U/l AST enimaktivitási 

értéke mellett. Ugyanakkor a <5,6 µmol/l vérplazma 

összkarotin koncentráció szignifikánsan alacsonyabb 

PAT értékekkel társult. Az OSI értéke szignifikánsan 

magasabb volt a vérplazma >0,2 mmol/l NEFA, >0,8 

mmol/l BHB és >18,9 µmol/l Cu koncentrációja mellett. 

(4) Borjakban a normálértéknél magasabb fehérvérsejt 

számmal rendelkező egyedekben a vérplazma dROM   és 

OSI értéke szignifikánsan magasabb, mint a normál 

fehérvérsejt számot mutató egyedekben. 
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