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Przebieg porodów i okołoporodowa śmiertel-
ność cieląt są zaliczane do cech funkcjonal-

nych posiadających poważne znaczenie ekono-
miczne. Odsetek trudnych ocieleń w populacjach 
bydła holsztyńsko-fryzyjskiego jest zróżnicowa-
ny i waha się w granicach od 2 do 13,7% (Mee, 
2008). Śmiertelność wśród cieląt mieści się 
w przedziale od 3,5 do 10% (Mee i in., 2008). 
W Polsce ostatnie przeprowadzone na szerszą 
skalę badania populacyjne częstości występowa-
nia trudnych ocieleń zrealizowano w 2010 r. (Po-
gorzelska i Nogalski, 2010). Wówczas frekwencja 
trudnych porodów u krów została oszacowana na 
poziomie 3,86%, z kolei okołoporodowa śmier-
telność cieląt była równa 5,62% (Pogorzelska 
i Nogalski, 2010). W innych badaniach autorzy 
stwierdzili, że odsetek trudnych porodów wynosił 
w przypadku jałówek 15,16%, natomiast u krów 
4,50% (Sawa, 1994). Z kolei, Fenlon i in. (2017) 
oszacowali odsetek porodów wymagających asy-
sty weterynaryjnej na poziomie 5,9%.

Trudne ocielenia i okołoporodowa śmier-
telność cieląt w istotny sposób mogą zmniejszać 
opłacalność hodowli bydła mlecznego. Pod-
stawową konsekwencją trudnych porodów jest 
zwiększenie okołoporodowej śmiertelności cie-
ląt (Meyer i in., 2001; Berglund i in., 2003), do 
której dochodzi najczęściej w czasie pierwszej 
godziny po porodzie (Mee, 2004). Poza zwięk-
szeniem liczby martwych urodzeń, przebieg po-
rodu wywiera decydujący wpływ na zdrowie no-
worodka. U cieląt, które przeżyły przedłużające 
się i skomplikowane ocielenia, mogą wystąpić 
takie zaburzenia, jak: niedotlenienie (Lombard 
i in., 2007), kwasica metaboliczna i oddechowa 
(Lombard i in., 2007), wewnętrzne obrażenia 
(Berglund i in., 2003; Gundelach i in., 2009) 
prowadzące do zmniejszenia żywotności nowo-
rodków, a tym samym – zmniejszona zdolność 

cielęcia do termoregulacji. Zmniejszeniu ulega 
również przyswajalność immunoglobulin z sia-
ry, co z kolei prowadzi do obniżenia odporności 
biernej (Bellows i Lammoglia, 2000). Oznacza 
to, że pogorszeniu ulegają zdrowie i przeżywal-
ność cieląt w okresie poporodowym (Lombard 
i in., 2007). Występuje również zmniejszenie 
przeżywalności i wydajności mlecznej dojrzałych 
jałówek pochodzących z trudnych ocieleń (Bar-
rier i in., 2013; Henderson i in., 2011; Heinrichs 
i Heinrichs, 2011).

Trudne porody i okołoporodowa śmiertel-
ność cieląt powodują szereg zdrowotnych kon-
sekwencji dla krowy. U krów, które doświad-
czyły trudnych ocieleń i urodziły martwe cielęta 
znacznie częściej diagnozowane są urazy, cho-
roby związane z okresem poporodowym i cho-
roby metaboliczne, takie jak: zatrzymanie błon 
płodowych, zapalenie macicy, torbiele jajnikowe, 
zakażenia dróg rodnych, porażenie poporodowe, 
przemieszczenie trawieńca, czy wypadnięcie ma-
cicy (Correa i in., 1993; Emanuelson i in., 1993; 
LeBlanc, 2008; Benzaquen i in., 2007; Stevenson 
i Call, 1988). Rozwojowi tych chorób sprzyjają 
zakażenia bakteryjne, które mogą rozwinąć się 
w dwojaki sposób, a mianowicie: w wyniku nie-
umiejętnie udzielanej pomocy położniczej lub 
rozkładu martwego płodu znajdującego się w ma-
cicy (Ghavi Hossein-Zadeh, 2013; Dohmen i in., 
2000).

Z kolei, choroby oraz urazy będące efektem 
trudnych ocieleń i okołoporodowej śmiertelności 
cieląt prowadzą do zaburzeń płodności. Dochodzi 
do wydłużenia przestoju poporodowego i okresu 
międzyciążowego oraz zmniejszenia skuteczno-
ści i opóźnienia pierwszej inseminacji (López de 
Maturana i in., 2007 a; Gaafar i in., 2011; Eaglen 
i in., 2011; Bicalho i in., 2007). Ponadto, ko-
nieczna jest większa liczba zabiegów inseminacji 
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w celu skutecznego zapłodnienia (Dematawewa 
i Berger, 1997). Dematawewa i Berger oszaco-
wali, że obniżona płodność będąca efektem trud-
nych ocieleń stanowi 30% kosztów związanych 
z występowaniem komplikacji porodowych.

Pogorszenie zdrowia i zaburzenia płodno-
ści występujące u krów po trudnych porodach 
oraz tych, które urodziły martwe cielęta wiążą 
się ze zmniejszeniem wydajności mlecznej (De-
matawewa i Berger, 1997; Rajala i Gröhn, 1998; 
Berry i in., 2007; Thompson i in., 1983; Eaglen 
i in., 2011; Tenhagen i in., 2007). Jest ono tym 
większe, im trudniejszy jest poród (Dematawe-
wa i Berger, 1997). Heinrichs i Heinrichs (2011) 
wykazali, że zwiększenie trudności ocielenia 
o 1 stopień (przebieg porodów sklasyfi kowany 
w 3-stopniowej skali) spowodowało zmniejsze-
nie wydajności mlecznej o 195 kg mleka i 2337 
kg mleka w całym okresie użytkowania. Z kolei, 
urodzenie martwego cielęcia skutkowało zmniej-
szeniem dziennej wydajności mleka o 1,1 kg (Bi-
calho i in., 2008).

Komplikacje występujące w czasie ociele-
nia oraz choroby będące konsekwencją trudnych 
porodów i okołoporodowej śmiertelności cieląt 
mogą prowadzić do śmierci krów (Dematawe-
wa i Berger, 1997; Bicalho i in., 2007). Szacuje 
się, że skomplikowane ocielenia są przyczyną od 
6 do 31% zgonów krów rejestrowanych w sta-
dach bydła mlecznego (Stevenson i Lean, 1998; 
Thomsen i in., 2004; Menzies i in., 1995). Zgony 
najczęściej następują w ciągu 48 godzin po po-
rodzie (Ghavi Hossein-Zadeh, 2013). Poza tym 
krowy, u których w wyniku wystąpienia trudnych 
porodów i urodzenia martwego cielęcia doszło do 
zaburzeń płodności oraz zmniejszenia wydajno-
ści mlecznej, są bardziej narażone na brakowanie, 
szczególnie na początku i na końcu laktacji (Ten-
hagen i in., 2007; Rajala-Schulz i Gröhn, 1999; 
López de Maturana i in., 2007 b).

Czynniki wpływające na występowanie 
trudnych ocieleń i okołoporodowej śmiertelności 
cieląt można podzielić na związane z krową-mat-
ką oraz z samym cielęciem. Dzieli się je również 
na mające charakter genetyczny i środowiskowy. 
Za główną przyczynę trudnych porodów i zwięk-
szonej śmiertelności cieląt, zwłaszcza u krów 
cielących się po raz pierwszy, jest uważana nie-
współmierność matczyno-płodowa (Meijering, 
1984). Objawia się ona dysproporcją między po-
wierzchnią kanału miednicy a wielkością cielęcia 

(Nogalski, 2003), czyli jest połączeniem właści-
wości krowy i cielęcia. Szacuje się, że ponad po-
łowa trudnych porodów jest efektem wystąpienia 
niewspółmierności porodowej (Citek i in., 2011).

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływają-
cym na występowanie trudnych ocieleń i wiel-
kość śmiertelności jest wiek (kolejne ocielenie) 
krowy. Frekwencja trudnych ocieleń występu-
jących u pierwiastek oraz poziom śmiertelności 
rodzonych przez nie cieląt są od dwóch do czte-
rech razy większe w porównaniu z ocieleniami 
wieloródek (Philipsson, 1976; Meijering, 1984; 
Johanson i Berger, 2003). Jedną z przyczyn 
wpływających na różnice między pierwiastkami 
i krowami jest wspomniana wcześniej mniejsza 
powierzchnia kanału miednicy (Meijering, 1984). 
Istotna jest często obserwowana różnica w budo-
wie partii zadu pomiędzy pierwiastkami a wie-
loródkami, zwłaszcza w szerokości zadu i kącie 
jego ustawienia (Nogalski, 2005; Wójcik i Kruk, 
2010). Ponadto, porody pierwiastek są zazwyczaj 
dłuższe niż porody wieloródek (Reklewska i in., 
1993). Różnice wiekowe u krów cielących się po 
raz kolejny nie wpływają już na występowanie 
trudnych ocieleń i śmiertelność cieląt w okresie 
okołoporodowym (Meijering, 1984; Przysucha 
i in., 2005). Czerniawska-Piątkowska i Kotowska 
(2017) dokonały porównania pierwiastek i wielo-
ródek pod względem ich użytkowości oraz wieku 
pierwszego wycielenia. Stwierdzono, że cielęta 
pierwiastek charakteryzowały się większymi 
przyrostami. W porównaniu do nich cielęta po 
wieloródkach odznaczały się z kolei większą 
masą urodzeniową.

Długość ciąży wpływa na przebieg po-
rodów i częstotliwość martwo rodzących się 
cieląt. Zarówno zbyt krótka, jak i zbyt długa 
ciąża związane są z większymi trudnościami 
w czasie porodu i zwiększoną śmiertelnością 
cieląt w okresie okołoporodowym (Brzozowski 
i in., 2016; Bleul, 2011). Zbyt krótka ciąża pro-
wadzi do wzrostu okołoporodowej śmiertelności 
cieląt, a w konsekwencji przyczynia się do wcze-
śniejszych i trudniejszych ocieleń (Fiedlerová 
i in., 2008). Dodatkowo, zwierzęta urodzone po 
ciążach krótkich charakteryzują się gorszą wital-
nością (Zaborski i in., 2014). Zwiększona około-
porodowa śmiertelność występująca po ciążach 
krótkich jest prawdopodobnie spowodowana 
niedojrzałością narządów wewnętrznych cieląt 
(Bleul, 2011). Trudne porody po dłuższych cią-
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żach są wynikiem większej masy urodzeniowej 
i rozmiaru cieląt (Mee, 2008), a te z kolei łączą 
się ze zwiększoną ich śmiertelnością.

Czynniki wpływające na występowanie 
trudnych ocieleń i śmiertelność cieląt w okresie 
okołoporodowym to przede wszystkim: płeć, 
masa ciała cielęcia, ciąże mnogie oraz nieprawi-
dłowa prezentacja płodu. Wśród buhajków jest 
odnotowywana większa liczba trudnych porodów 
i zwiększona śmiertelność niż wśród cieliczek 
(Fiedlerová i in., 2008; Mee i in., 2008; Bleul, 
2011; Lombard i in., 2007), co może być zwią-
zane nie tylko z ich większą masą urodzeniową, 
ale także z różnicami morfologicznymi między 
płciami (Philipsson, 1976; Bleul, 2011). Berger 
i in. (1992) wykazali, że nawet przy jednako-
wych masach urodzeniowych porody buhajków 
częściej łączyły się z większymi komplikacjami 
niż porody cieliczek, co może być następstwem 
wpływu różnych hormonów na proces porodu 
(Philipsson, 1976). Wpływ płci rodzących się 
cieląt na przebieg porodu i występowanie około-
porodowej śmiertelności cieląt jest także widocz-
ny podczas porodów bliźniaczych, gdzie trudne 
porody i martwe urodzenia dominują wśród cieląt 
jednopłciowych męskich (Gregory i in., 1996).

Masa urodzeniowa jest czynnikiem bez-
sprzecznie łączącym się z przebiegiem porodów 
i okołoporodową śmiertelnością cieląt. Zbyt 
wysoka masa przy urodzeniu zwiększa ryzyko 
wystąpienia trudnych ocieleń i śmierci cielęcia 
(Mee, 2008; Johanson i Berger, 2003). Zależność 
między masą cielęcia przy urodzeniu a przebie-
giem porodu i okołoporodową śmiertelnością nie 
jest prawdopodobnie liniowa (Meijering, 1984), 
co oznacza, że bardziej są zagrożone cielęta 
zarówno bardzo lekkie, jak i bardzo ciężkie 
(Kornmatitsuk i in., 2004; Mee, 2008; Piwczyń-
ski i in., 2013).

Ciąże mnogie częściej niż pojedyncze łą-
czą się z większą liczbą trudnych porodów 
i większym odsetkiem martwych urodzeń (Berry 
i in., 2007; Benjamínsson, 2007; Przysucha i in., 
2009; Bleul, 2011). Trudności porodowe wystę-
pują dwukrotnie częściej po ciążach mnogich 
niż po pojedynczych (Kuźma i Kuźma, 1994; 
Mee i in., 2011). Częstotliwość występowania 
śmiertelności cieląt w okresie okołoporodowym 
po ciążach pojedynczych mieści się w granicach 
3,6–7,8%, po ciążach mnogich waha się od 14,3 
do 28,2% (Sawa, 1994; Gregory i in., 1996; Silva 

del Río i in., 2007). Zwiększenie odsetka trud-
nych porodów u krów rodzących bliźnięta jest 
efektem: nieprawidłowego pozycjonowania jed-
nego lub obu płodów podczas porodu (Lombard 
i in., 2007; Echternkamp i in., 2007), większej 
łącznej masy urodzeniowej płodów (Max, 1996) 
i większej liczby martwych cieląt (Bell i Roberts, 
2007) oraz długiego i bolesnego porodu – za-
równo dla matki, jak i potomstwa (Bayram i in., 
2015). Z kolei Max (1996) uważa, że przyczyną 
zmniejszonej przeżywalności cieląt w okresie 
okołoporodowym jest krótsza ciąża.

Prezentacja płodu jest opisywana za pomocą 
trzech pojęć: położenie, postawa, ułożenie. Bez-
problemowe ocielenie może odbyć się jedynie 
wtedy, gdy cielę znajduje się w położeniu pro-
stym, postawie górnej, a wyprostowana głowa 
i szyja leżą na wyprostowanych kończynach pier-
siowych (Holland i in., 1993). Nieprawidłowe 
pozycjonowanie płodu przyczynia się do wystą-
pienia trudności porodowych lub wręcz wyklu-
cza możliwość przejścia płodu przez kanał rodny 
samicy. Częstość występowania nieprawidłowej 
prezentacji płodu w czasie porodu waha się, we-
dług różnych autorów, od 1 do 6% (Meijering, 
1984; Nix i in., 1998; Bennett i Gregory, 2001; 
Mee, 2008). Nieprawidłowe ustawienie płodu 
jest główną przyczyną występowania trudnych 
porodów u wieloródek, u których odpowiada za 
20–40% ocieleń skomplikowanych (Meijering, 
1984). Porody cieląt, które przybrały nieprawi-
dłową prezentację porodową są obarczone dwu-
krotnie większym ryzykiem wystąpienia kom-
plikacji porodowych (Mee, 2008) i pięciokrotnie 
większym ryzykiem wystąpienia okołoporodo-
wej śmiertelności cieląt (Gundelach in., 2009).

Wpływy genetyczne w pierwszym rzędzie są 
związane z różnicami międzyrasowymi. General-
nie, krowy ras mięsnych charakteryzują się więk-
szym odsetkiem trudnych porodów i martwych 
urodzeń w porównaniu z krowami ras mlecznych 
(Zaborski i in., 2009; Bleul, 2011). Największym 
udziałem trudnych porodów odznaczają się krowy 
rasy belgijskiej biało-błękitnej, u których ponad 
90% porodów rozwiązywanych jest przez cesar-
skie cięcie (Kolkmann i in., 2007; Zaborski i in., 
2009). Porównując populacje krów ras mlecznych 
pod względem występowania trudnych porodów 
i martwych urodzeń, liczni autorzy wykazali naj-
wyższy udział komplikacji porodowych i mar-
twych urodzeń u krów rasy holsztyńsko-fryzyj-
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skiej (Berry i in., 2007; Heins i in., 2006; Ferris 
i in., 2014; Olson i in., 2009). Ponadto, wykazano 
wpływ krzyżowania na przebieg porodu. Heins 
i in. (2006) oszacowali, że jałówki rasy holsztyń-
skiej miały istotnie statystycznie więcej przypad-
ków trudnych ocieleń i martwych urodzeń (17,7 
i 14%, odpowiednio) w porównaniu z jałówkami 
mieszańcami ras normandzkiej (11,6 i 9,9%, od-
powiednio), Montbeliarde (7,2 i 6,2%, odpowied-
nio) oraz skandynawskiej czerwonej (3,7 i 5,1%, 
odpowiednio) i holsztyńskiej.

Wśród czynników środowiskowych nie 
mających komponentów genetycznych najważ-
niejsze to: sezon ocielenia, rok ocielenia oraz 
stado. Sezon ocielenia wpływa na występowanie 
trudnych porodów i śmiertelność cieląt w okre-
sie okołoporodowym, jednak nie we wszystkich 
badaniach stwierdzono występowanie określonej 
sezonowości. Ogólnie panuje pogląd, że sezon 
letni sprzyja łatwiejszym ocieleniom i przeży-
walności cieląt (Steinbock i in., 2003; Johanson 
i Berger, 2003; Mee i in., 2008). Przeciwnego 
zdania są Przysucha i in. (2006) oraz Meyer i in. 
(2001), którzy największy udział trudnych poro-
dów i martwych urodzeń stwierdzili w miesią-
cach letnich. Łatwiejszym ocieleniom w sezonie 
letnim sprzyja dłuższy dzień świetlny, łatwiejszy 
dostęp do pastwiska, większa możliwość ruchu, 
a tym samym poprawa kondycji krów (Philips-
son, 1976). Z kolei, chłodniejsze miesiące są 
związane z wydłużeniem okresu ciąży, zwiększe-
niem masy urodzeniowej cieląt i trudniejszymi 
porodami, czyli z czynnikami wpływającymi na 
występowanie martwych urodzeń.

W przypadku wpływu roku ocielenia na 
przebieg porodu trudno mówić o jakichś prawi-
dłowościach. Niektórzy autorzy stwierdzili w ba-
danym przez nich okresie tendencje do zmniej-
szania się liczby ocieleń wymagających pomocy 
lub trudnych (Meyer i in., 2001; Brzozowski i in., 
2016), z kolei inni wykazali tendencję wzrostową 
(Steinbock i in., 2006). W większości prac doty-
czących zmian w frekwencji martwych urodzeń 
wykazano natomiast tendencję do zwiększania 
się poziomu śmiertelności cieląt w kolejnych la-
tach (Meyer i in, 2001; Benjamínsson, 2007).

Wśród stad można zauważyć różnice w od-
setku trudnych porodów i okołoporodowej śmier-
telności cieląt. Wpływ stada obejmuje grupę 
czynników związanych m. in. z systemem utrzy-
mania i liczbą zwierząt w stadzie. System utrzy-
mania wolnostanowiskowego korzystnie wpływa 
na łatwość ocieleń (Majewska, 2006), ale cielęta 
urodzone w tego typu oborach są bardziej za-
grożone śmiercią w okresie okołoporodowym 
(Gulliksen i in., 2009). Przyjmuje się, że wraz 
z wielkością stada zwiększa się frekwencja trud-
nych ocieleń (Pogorzelska i Nogalski, 2010). Jed-
nak Bleul (2011), porównując stada o liczebno-
ści mniejszej niż 30 sztuk stada podstawowego 
z większymi stwierdziła, że problemy z trudnym 
porodem zdarzają się częściej w stadach o mniej-
szej liczbie zwierząt.

Duże znaczenie przebiegu porodów 
i okołoporodowej śmiertelności cieląt, wynika-
jące z następstw występowania trudnych ocieleń 
i martwych urodzeń, znajduje odzwierciedlenie 
w stosowanych na świecie ogólnych i szczegó-
łowych indeksach selekcyjnych oraz programach 
hodowlanych. Np., w Norwegii przebieg poro-
dów i okołoporodowa śmiertelność cieląt zostały 
włączone do indeksu łącznej wartości hodowla-
nej bydła rasy norweskiej czerwonej w 1978 r. 
W efekcie w 2007 r. poziom śmiertelności oko-
łoporodowej cieląt był równy 2%, a 95% ocieleń 
stanowiły ocielenia łatwe (Heringstad i in., 2007).

Podsumowanie
Przytoczone w niniejszej pracy wyniki badań 

wskazują na istotne znaczenie przebiegu porodów 
oraz okołoporodowej śmiertelności cieląt w do-
skonaleniu populacji wysokoprodukcyjnego bydła 
mlecznego. Trudne porody, zwiększając około-
porodową śmiertelność cieląt istotnie wpływają 
na ekonomikę produkcji mleka. Powodują one 
zwiększenie kosztów związanych z opieką wetery-
naryjną, jak też skracają długość okresu użytkowa-
nia krów. Dlatego też, w wielu krajach cechy te są 
włączane do indeksów selekcyjnych, a prowadzo-
na selekcja wpływa na obniżenie okołoporodowej 
śmiertelności cieląt oraz korzystne zwiększenie 
częstotliwości występowania łatwych porodów.
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CALVING  EASE  AND  PERINATAL  MORTALITY  –  CAUSES AND  IMPLICATIONS

Summary

Calving ease and perinatal mortality are functional traits of high economic importance. The losses caused  

by diffi cult calvings and perinatal mortality include loss of calf, death of dam, reduced fertility, increased risk of 

subsequent health problems, milk yield decrease and increased culling. The factors affecting calving ease and 

perinatal mortality can be divided into maternal (cow pelvic area, dam age and parity, gestation length), fetal (calf 

sex, calf birth weight, multiple calvings, malpresentation), genetic (breed), and environmental (year and season 

of calving).

Key words: calving ease, perinatal mortality 
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