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Definíció & jelentôség

A tejhasznú tehenek anyagcsere-be-
tegségei olyan nem fertôzô betegsé-
gek, amelyek az ellés körüli idôszakban 
vagy a laktáció korai szakaszában ala-
kulnak ki, amikor a tejtermelés drasz-
tikusan emelkedik. A frissen ellett te-
heneknél az anyagcserezavarok mellett 
gyakrabban fordulnak elô különbözô 
fertôzéses eredetû megbetegedé-
sek is, például klinikai mastitis vagy 
puerperális metritis. Ezeket a beteg-

ségeket összefoglaló néven termelés-
sel összefüggô, azaz produkciós be-
tegségeknek hívjuk. Tejhasznú állo-
mányokban az anyagcsere-problémák 
multifaktoriális, összetett oktanú be-
tegségeknek tekinthetôk. Az alapvetô 
probléma az, hogy a tápanyagfelvétel 
nem képes kielégíteni a termelés igé-
nyét, vagy az etetett takarmány erre 
nem alkalmas. Ha nem áll rendelkezés-
re megfelelô mennyiségben energia, 
akkor ketózis vagy zsírmájbetegség ala-
kul ki. Ha alacsony a vérben a kalcium-

szint, az akadályozza a normál szer-
vi funkciókat és ellési bénuláshoz ve-
zethet. 

Az anyagcsere-betegségek tény-
leges gyakoriságával kapcsolatban 
még mindig ellentmondásosak a vé-
lemények. Szerzôktôl függôen hatal-
mas különbségeket dokumentáltak 
(1. táblázat); elôfordulásuk gyakorisá-
ga függhet a takarmányozási straté-
giától és más állománymenedzsment 
döntésektôl is. Ráadásul több kórkép 
szubklinikai formában is elôfordulhat 
(hypocalcaemia, szubklinikai ketózis, 
szubklinikai mastitis, szubakut bendô-
acidózis). 

A produkciós betegségek kö-
zötti kölcsönhatások már jól ismer-
tek. Számos epidemiológiai vizsgálat 
egyértelmûen bizonyította, hogy egy 
anyagcsere-betegségben, például ellé-
si bénulásban szenvedô tehénnél sok-
kal magasabb egy második anyagcse-
re-betegség, akár a ketózis kialakulá-
sának kockázata, mint egészséges tár-
sai esetében (Goff, 2006). Azt azonban 
nehéz meghatározni, hogy milyen egy 
második betegség kialakulásának rela-
tív kockázata egy produkciós beteg-
séggel már diagnosztizált tehén ese-
tén (1. ábra). 

Anyagcserezavarok esetén nem 
csak csökken a takarmányfelvétel vagy 
megnyúlik az ellés–termékenyülés kö-
zötti idôszak, számos paraméter rom-
lik. A gazdasági kártétel jelentôs, bár 
ezt nehéz számszerûsíteni. A tejterme-
lés kiesése ±1 kg/nap (magzatburok-
visszatartás, ellési bénulás) értéktôl 3 
kg/nap (OHV) terjedhet 305 napos lak-
tációt figyelembe véve (Fourichon et 
al., 1999). Az érintett tehenek végül el 
is pusztulhatnak.

Negatív energiamérleg 
és zsírmobilizáció

A laktáció elsô 10-12 hetében a nagy 
tejtermelésû tehén energiamérle-
ge elkerülhetetlenül negatív lesz (NEB) 
és az állat veszíteni fog testsúlyából.  
A testszerte tárolt zsír gyorsan mo-
bilizálódik nem-észterifikált zsírsavak 

A tejhasznú tehén anyagcseréje 
az ellés körüli idôszakban

A tejtermelés megindulása hatalmas terhet ró az anyagcserére.  

A tejtermelés igénye meghaladhatja a tehén élettani al kal maz- 

 ko dó ké pes ségét, ami az anyagcsere felborulásához, anyagfor-

galmi betegségekhez vezethet. A korai laktáció idô szakában 

más kórképek is gyakrabban fordulnak elô, például oltógyomor-

helyzetváltozás, bendôacidózis, illetve lehet étvágytalanság, 

súlycsökkenés és fokozódik a klinikai tôgy gyulladás elôfor-

dulásának valószínûsége is. A tejhasznú te he nek 30-50%-a 

érintett valamilyen anyagcsere- vagy fertôzô betegségben az  

ellés körüli idôszakban (Leblanc, 2010). Bár a produkciós beteg-

ségek az ellés körüli idôszakban, azaz az ellés elôtti és utáni 3 hét 

során fordulnak elô leggyakrabban, a tejhasznú tehén egészségére 

és termelésére gyakorolt hatásuk még a következô laktációt 

is érinti. Ebben a cikkben csak az energia-háztartás (ketózis, 

zsírmájbetegség), illetve a kalciumháztartás (ellési bénulás) 

zavaraival foglalkozunk. Egyéb ásványi anyagok és nyomelemek 

anyagforgalmának zavarait, illetve az anyagcserezavarok egyéb 

következményeit nem tárgyaljuk. 

1.táblázat: Az incidencia becsült és célértéke tejhasznú tehenek
egyes produkciós betegségei esetén. MF: ellési bénulás; 

LDA : oltógyomor bal oldali helyzetváltozása; PM: puerperalis metritis; 
RFM : magzatburok-visszatartás; SARA : szubakut bendôacidózis. 

(Kelton et al., 1998, Ingvartsen et al., 2003, Mulligan et al., 2006 nyomán)
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(NEFA) formájában, ami a vérárammal a 
májba szállítódik. A NEFA a májban na-
gyon alacsony sûrûségû lipoproteinekké 
(VLDL) alakul, majd a vérbe visszakerül-
ve a tôgyben tejzsír képzôdik belôle 
(más szövetek is felhasználják). Frissen 
ellett teheneknél több okból is kiala-
kulhat étvágytalanság, illetve csökken-
het a takarmányfelvétel (mastitis, sán-
taság, OHV, májtályog stb.), ami foko-
zott zsírmobilizációhoz vezet. A máj 
nem képes a beáramló NEFA-t energia - 
ként hasznosítani és ketonanyagokká 
és/vagy trigliceridekké alakítja ôket. Ez-
által megemelkedik a vér ketonszintje 
(ketózis), míg a trigliceridek felhalmo-
zódnak a májban (májlipidózis). A májbe-
li lipidfelhalmozódás és a ketózis mindig 
együtt fordul elô. A ketontestek közül 
a béta-hidroxi-vajsav (BHB) termelôdik 
legnagyobb mennyiségben.  

Ketózis esetén a vércukorszint 
csökken, és amikor a glükóz már nem 
elegendô az idegi funkciók igényének 
kielégítésére, a teheneknél különbözô 
központi idegrendszeri tünetek jelent-
keznek (botladozás, hátrafelé járás, fej 
nekinyomása a falnak stb.). A ketózisos 
tehenek nem esznek, ami tovább sú-
lyosbítja a negatív energiamérleget. 
Azok a túlzottan jó kondícióban lévô 
tehenek, amelyek nem esznek eleget 
a laktáció elején, nehezebben birkóz-
nak meg a fokozott zsírmobilizációval. 
Ezeknél a teheneknél az ellést követôen 
szignifikánsan gyakrabban fordulnak elô 
betegségek (mastitis, magzatburok-visz - 
szatartás, ketózis, ellési bénulás és sán-
taság), mint a szükségesnél rosszabb 
kondícióban lévô teheneknél. Szoros 
összefüggés van a ketózis és az OHV kö-
zött: a ketózisos teheneknél fokozott az 
OHV kialakulásának kockázata, míg oltó-
gyomor-helyzetváltozást követôen na-
gyobb a klinikai ketózis kialakulásának 
kockázata. Tartós és extrém negatív 
energiamérleg esetén gyakoribbak az 
emésztôszervi problémák és a sántaság 
(Collard et al., 2000). A súlyos energia-
hiány az egyik fô oka a szaporodásbio-
lógiai problémáknak. Az energia hiányos 
állapot és a tôgygyulladások közötti ösz-
szefüggés még nem tisztázott. 

A klinikai ketózis jól kezelhetô glü-
kóz intravénás alkalmazásával, majd 
a takarmányhoz gabona formá já ban 
adott energiapótlás révén. A pro pi-
lén gli kolt is széles körben al kal maz-
zák, ajánlott adagja 250-500 g/nap.  
A propilénglikol megemeli a glükóz és 
az inzulin koncentrációját, a NEFA- és a 
BHB-szinteket pedig csökkenti. Ugyan-
akkor azt is figyelembe kell venni, 
hogy az élettani válasz mértéke egye-

di eltéréseket mutat. A glükózinfúzió 
mel let t kor t ikoszteroidok a lkal-
mazása is megfontolandó (40 mg 
dexametazon vagy 5 mg flumetazon). 
A niacint (nikotinamid, PP vitamin) is 
ajánlják lipolízist gátló hatása miatt. 
A ketózisos tehenek adagja 10-12 g/
nap bypass niacin 6 napon keresztül 
(Yuan et al., 2012). 

A negatív energiamérleg és a ke tó-
zis megelôzésének alapja a szá ra zon-
álló tehén takarmányozása. 

Tanulmányok sokasága ajánlja már, 
hogy a szárazonálló tehén takarmá-
nya energiában szegény és rostban 
gazdag legyen. A magas rosttartal-
mú szálastakarmányt aprított szalma 
formájában kell a keveréktakarmány-
hoz (TMR) adni, a TMR-tôl elkülönítet-
ten adott, szálas szalmával nem lehet 
ugyanezt a jótékony hatást elérni. Az 
aprított szalma ráadásul csökkenti az 

OHV elôfordulásának valószínûségét is 
(Beever, 2006). 

A propilénglikol alkalmazása a 
ketózis megelôzésére még mindig vi-
tatott téma. Ugyanakkor szignifikán-
san csökkentette a klinikai ketózis 
kialakulásának kockázatát, ha a BHBA-
pozitív tehenek naponta egyszer 300 
ml propilénglikolt kaptak, amíg BHBA-
negatívvá nem váltak (McArt et al., 
2011).

A vér-pH szabályozása 
és hypocalcaemia

Az ellési bénulás kórfejlôdésében na-
gyobb szerepet játszik a meginduló 
tejtermelés hatása a kalcium-anyag-
cserére, mint maga az ellés, hiszen a 
tejjel akár napi 50 g kalcium is ürülhet. 
A nagymértékben megnövekedett 
Ca-igényt a bendô- vagy a bélbeli fel-
szívódás, illetve a szöveti mobilizá-
ció fokozásával lehetne kielégíteni. Ez 
utóbbi leginkább a csontból való Ca-
mobilizációt jelenti, mivel a keringô vér 
Ca-tartaléka korlátozott és koncentrá-
ciója szigorúan szabályozott, keskeny 
sávon belül mozog (2,0–2,5 mmol/L 
és 8,5–10,0 mg/dL között). Emiatt a 
legtöbb tehénnél az ellésnél kisebb-
nagyobb mértékû hypocalcaemia 
alakul ki. Az alacsony kalciumszint 
pa rat hor mon-felszabadulást indu-
kál, ami szabályozza a csontból va-
ló Ca-mobilizációt és a kalcium visz-
szaszívódását a vesetubulusokban. 
1,25-dihidroxi-kolekalciferolra is szük-
ség van a bélbeli Ca-felszívódás haté-
kony stimulálásához. Számos takar-
mányozási faktor játszik szerepet a 
kalcium-homeosztázis olyan mértékû 
felbomlásában, amely ellési bénulás-
hoz vezet.  

1. ábra: Egyes produkciós betegségek közötti kapcsolat és az adott 
betegségben szenvedô tehénnél a második betegség kialakulásának 

relatív kockázata (körökben jelölt értékek) 
(Peeler et al., 1994, Goff, 2006 nyomán)
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A metabolikus alkalosis fogé-
konyabbá teszi a teheneket az el-
lési bénulásra és a szubkl inikai 
hypocalcaemiára. A vérplazma pH-ját 
alapvetôen a CO

2
 parciális nyomása, 

a CO
2
 plazmában való oldhatósága, a 

nem-illékony, gyenge pufferek (albu-
min, globulin és foszfát) koncentrá-
ciója és a nettó ionkülönbség (SID – 
Strong Ion Difference) határozza meg. 
A SID a kationok (Na+, K+, Mg2+ és 
Ca2+) és az anionok (Cl- és SO42-) kü-
lönbsége. A SID emelkedésével emel-
kedik a plazma-pH és súlyosbodik a 
hypocalcaemia. 

A magnéziumhiány a metabolikus 
alkalosistól függetlenül is zavarhatja a 
parathormon hatását a célszövetek-
ben (2. ábra). Gyakorlati tapasztalatok 
szerint az ellés körüli idôszakban ki-
alakuló magas Mg-szint (0,65 mmol/L 
azaz 1,5 mg/dl fölött) fokozza az el-
lési bénulás kialakulásának kockáza-
tát. A vérplazma Mg-koncentráció-
ját elsôsorban a takarmány Mg-tar-
talma határozza meg, a magnézium 
bendô-, illetve recésgyomorfalon ke-
resztüli transzportját pedig gátolhat-
ja a káliumban gazdag étrend (fû) és 
a bendôacidosis (szálastakarmányban 
gazdag étrend).   

A klinikai tünetekben megnyil-
vánuló hypocalcaemia (ellési bé-
nulás) (össz. Ca < 1,4 mmol/L) és a 
szubklinikai hypocalcaemia (össz. Ca 
1,4–2,0 mmol/L) kockázati tényezônek 
számít az összes fontos laktációs be-
tegség szempontjából (DeGaris & Lean, 

2008). Hypocalcaemia esetén csökken 
a bendô és az oltó motilitása, ami fo-
kozza az oltógyomor-helyzetválto-
zás kockázatát. Az étvágy is csökken, 
így a laktáció elején fokozottabb lesz 
a zsírmobilizáció. Hypocalcaemiában 
csökken az izomkontraktilitás, így 
a tôgybimbó nyílásának lezárá sáért 
felelôs záróizom összehúzódása is, 
ami növeli a mastitis kialakulásának 
kockázatát. Az ellési bénulás része le-
het az elfekvô tehén szindrómának 
(Downer Cow Syndrome) és a súlyos 
hypocalcaemia akár elhulláshoz is ve-
zethet.

Az ellési bénulás az ellés után ala-
kul ki, általában az ellést követô 24-
36 órán belül. Klinikailag egyszerûen 
diagnosztizálható. Az ellési bénu-
lás kórlefolyásában három szakasz 
különböztethetô meg az elhullásig. 
Elôször az emésztôszervek leállása kö-
vetkezik be, amelyet étvágytalanság és 
csökkent vízivás jellemez. Izomreme-
gés és hyperaesthesia is elôfordulhat. 
A tehén ezután mellkasára támaszkod-
va elfekszik. Az elfekvô tehénnél már 
kicsi a spontán gyógyulás esélye. Keze-
lés nélkül a tehén végül oldalsó fekvés-
be kerül és elpusztul. Az ellési bénulás-
ban szenvedô tehenek egészséges tár-
saikhoz képest kevesebb tejet termel-
nek a laktáció elsô 4-6 hetében, a teljes 
laktációt tekintve azonban magasabb a 
tejhozamuk.

Azonnal meg kell kezdeni a keze-
lést, ha hypocalcaemiára van gyanú. 
A kezelés meleg kalciumoldat (álta-

lában boroglükonát) alkalmazásá-
ból áll. Általában 8-12 g elemi kalcium 
iv. beadására van szükség. A kezelést 
követôen a legtöbb esetben eructatio 
és bélsárürítés figyelhetô meg, majd 
az állatok 15 percen belül lábra állnak. 
Nem szabad erôltetni a felállást, mert 
ilyenkor az állatok megsérülhetnek, kü-
lönösen, ha csúszós betonpadozaton 
kell felállniuk. Általában nem szükséges 
további nátrium-foszfát adagolása, ki-
véve, ha az elfekvô tehén élénk, de ezt 
a kezelést csak vérvizsgálatot követôen 
végezzük el. Ellési bénulás kezelésére 
ne alkalmazzunk kalciumot szájon át, 
mivel az csak lassan emeli a vérplazma 
kalciumszintjét, ráadásul az elfekvô te-
hénnél fennáll a félrenyelés és az as-
pirációs pneumonia kockázata, ezért 
ilyen esetekben nem szabad a nyelést 
erôltetni. Az elsô parenterális keze-
lést követôen már lehet szájon át adni 
50 g kalciumot kétszer, 8-10 óra kü-
lönbséggel. 

A hypocalcaemia megelôzése ér-
dekében a teheneknek a szárazonállás 
alat t kalc iumban szegény takar-
mányt kell adni, ami már az el-
lés elôtt stimulálja a parathormon-
szekréciót. Negatív kalc iummér-
leg esetén ilyenkor a vér kalcium-
szintje nem csökken jelentôsen, 
m é g i s  ko m o l y  p a r a t h o r m o n -
szekréció következik be (Goff, 2008). 
A szárazonálló tehén felszívódó kal-
ciumigénye kevesebb, mint 20 g/
nap (a kalcium biológiai értékesülése 
eltérô az egyes takarmányokban). 
A kalcium-homeosztázist befolyá-
solja a magnézium- és a kálium- 
felvétel is. Ha magas a takarmánnyal 
bevitt kationok mennyisége, fôleg a 
káliumé, akkor a SID értéke emelke-
dik és metabolikus alkalosis alakul ki. 
Ugyanakkor, némileg ellentmondáso-
san, egy bizonyos káliumszintre szük-
ség van a kalcium csontokból való 
reszorpciójának aktiválásához. Az el-
léshez közeli idôszakban nem szabad 
fûvel etetni a teheneket, mivel a fû 
(a friss sarjak) nagy mennyiség-
ben tartalmaz káliumot. A SID érté-
két befolyásolhatjuk az étrendi ka-
tion-anion különbség (DCAD) ré-
vén. A szárazonálló tehénnek ala-
csony DCAD értékû, szalma- és ku-
kor icaszi lázs-a lapú takarmányra 
(DCAD ≈ +150 mEq/kgDM) van szük-
sége fû- és szénaalapú takarmány 
(DCAD ≈ +400 mEq/kgDM) helyett 
(Durel et al., 2011). A takarmányt ki-
egészíthetjük anionos sókkal is (CaCl

2
, 

NH
4
Cl). A calcitriol injekció (D3-vitamin,

1 M NE) alkalmazása egyelôre vitatott, 

2. ábra: Jelenlegi hipotézis a parathormon hatásáról a csont és a vese 
célsejtjeinek felületén, különbözô élettani körülmények között. 

A: normál körülmények (ph=7,35). B: magas káliumtartalmú étrend miatti 
lúgos (ph=7,45) körülmények között. C: hypomagnesaemia esetén a 

parathormon kevésbé tudja stimulálni a sejteket 
(Goff, 2008 nyomán)
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mivel a D-vitamin ugyan fokozza a kal-
cium felszívódását a bélbôl, de csök-
kenti a parathormon-szekréciót és az 
endogén szekréciót, így az ellés után 
1-2 héttel jelentkezô ellési bénulást 
idézhet elô (Goff, 2008).  

Az anyagcsere státusz 
ellenôrzése tejhasznú 
állományokban

A gazdáknak, a takarmányozási szak-
embereknek és az állatorvosoknak 
egyaránt kiemelt figyelmet kell for-
dítaniuk a tehenek anyagcsere stá-
tuszára az ellés körüli idôszakban an-
nak érdekében, hogy elkerülhetôk le-
gyenek a negatív energiamérleg vagy 
a hypocalcaemia miatt másodlagosan 
kialakuló betegségek. 

A kondíciópontozás (BCS) a leg-
megbízhatóbb módszer az energia-
hiányos állapot felismerésére. A kon-
díciópontozást a hagyományos 5 
pontos rendszerrel kell végrehajta-
ni a szárazraállításkor, az elléskor és 8 
héttel az ellés után. A teheneknek a 
vemhesség végén nem szabad veszí-
teniük testsúlyukból (2,5<BCS<3,0). 
A túl magas kondícióponttal (BCS>3,5) 
rendelkezô teheneknél nagyobb a 
valószínûsége annak, hogy túl sokat 
veszítenek zsírszövetükbôl és ketózis 
alakul ki. Negatív az energiamérle-
gük azoknak a teheneknek, amelyek 
több mint 0,5 pontot veszítenek kon-
dí ciójukból. Veszítenek testsúlyuk-
ból, a vemhesülés alacsonyabb lesz az 
elsô termékenyítésnél és a 150. napon 
a vemhességi ráta akár 58%-ig is süly-
lyedhet.

A tejzsír és a tejfehérje érdekes pa-
raméterek. A fehérjeszintézis szem-
pontjából az energiafelvétel (azaz a 
takarmányfelvétel) a szûk kereszt-
metszet. Jelentôs energiahiány ese-
tén alacsony a tej fehérjetartalma. 
A 3,05% alatti tejfehérjével rendelkezô 
teheneknél gyengébbek voltak a ter-
mékenységi mutatók legeltetett és in-
tenzíven tartott állományokban egy-
aránt. Ha a laktáció 100. napján a te-
henek több mint 15%-ánál 3,05%-nál 
alacsonyabb a tejfehérje-tartalom, ak-
kor a negatív energiamérleg állomány-
szinten jelentkezô probléma. A túlzott 
zsírmobilizáció révén megemelkedik a 
tej zsírtartalma, így a magas tejzsírtar-
talom a negatív energiamérleg indiká-
tora. A tejzsír/tejfehérje arány a korai 
laktáció során jó indikátora az energia-
hiánynak. Amennyiben a laktáció 100. 

napján a tehenek több mint 15%-ánál 
magasabb a tejzsír/tejfehérje arány 
1,5-nél, az felveti a negatív energia-
mérleg gyanúját. 

Tejhasznú teheneknél a laktáció 
korai szakaszában a vérben találha-
tó metabolitokat is használhatjuk az 
energiamérleg ellenôrzésére. Általában 
12 frissen ellett (3-6 héttel az el-
lés után) tehéntôl vesznek min-
tát, és ellenôrzik a BHB- és a NEFA-
koncentrációkat. Energiahiányt akkor 
feltételeznek, ha 2 tehénnél a BHB ma-
gasabb, mint 1,4 mmol/L, vagy a NEFA 
haladja meg a 0,7 mmol/L értéket. 
Többféle humán glükóz/ketonanyag 
mérô készülék is használható a te-
lepen, de léteznek kifejezetten a tej 
BHB-tartalmát kimutató tesztek is 
(Ketotest). Az egyedi tej- vagy vizelet-
minta vizsgálata egyértelmûen lénye-
ges a klinikai diag nosztika szempont-
jából (klinikai formában megnyilvánu-
ló ketózis), ugyanakkor jelentôségük az 
állományszintû probléma diagnosztizá-
lásában vitatott.  

Vérben vagy vizeletben mérhetô az 
ásványianyagok mennyisége is. A vér 
kalciumszintjének 0,2 mmol/L fölött 
kell lennie az ellés után 12-24 órával. 
Magnézium- és káliumszintet a vizelet-
ben érdemes mérni a magasvemhes ál-
latoknál. Ideális esetben a vizelet mag-
néziumtartalma 4,4 mmol/L fölött van, 
míg a káliumszint nem haladja meg a 
200 mmol/L értéket. A vizelet-pH jól 
jelzi a metabolikus alkalosist, normál 
értéke 6,2 és 6,8 között van. Ezen pa-
raméterek ellenôrzése a tôgyödéma 
szempontjából is fontos, ezért érde-
mes kisszámú állaton elvégezni az el-
lés körüli idôszakban a takarmányozás 
megfelelô beállítása érdekében. 

dr. Csomán Ákos
képviselet-vezetô
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