
lovak szaporodásának irányítása meg-
határozó szerepet tölt be bármely – ki-
sebb vagy nagyobb – lótenyészet gaz-
daságossá  tételében. Nagyobb állo-

mány esetén megfelelõ technológiák alkalmazásá-
ra van szükség, mert csak így lehet megfelelni
azok igényeinek, akik szeretnének értékes egye-
dekhez jutni.

A lovak szaporítása többféle eljárással történik.
Az elsõ a természetes megtermékenyítés (a telivé-
reknél csak ez megengedett), de egy ideje alkalmaz-
zák a mesterséges megtermékenyítést is (friss vagy
fagyasztott ondóval), továbbá az embrió-átültetést
(friss vagy konzervált embriókkal). Van végül a
klónozás, ez az eljárás azonban  erõsen vitatott.

Rövid történeti áttekintés

A mesterséges megtermékenyítést azért tekin-
tik a legfontosabb szaporodási biotechnológiá-
nak, mivel jelentõsen megnöveli a haszonállatok
szaporítási és genetikai értékeit. Az eljárás beve-
zetése olyan további módszerek kialakulásához
vezetett, amilyen   a sperma fagyasztása, az emb-
rió-átültetés vagy akár a klónozás.

D. D. Varner és S. P. Brinsko Equine Reproduc-
tion címû könyvükben (1992) E.. J. Perry vélemé-
nyére hivatkozva azt írják, hogy feltehetõen az
arabok voltak azok, akik már 1322-ben elõször
megpróbálkoztak a mesterséges megtermékenyí-
tés alkalmazásával. Tengeri szivacsra gyûjtöttek
spermát egy rivális arab törzs ménjétõl, s azzal
termékenyítették meg az egyik, saját tulajdonuk-
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ban lévõ kancát. Nincs nyoma annak, hogy ezt a módszert a továbbiakban is alkal-
mazták volna.

Ian R. Gordon szerint (2004) e biotechnológia kialakulásában fontos szerepet ját-
szottak bizonyos tényezõk. Ilyen volt például az ondósejtek Leeuwenhoek általi fel-
fedezése 1677-ben, az elsõ, szukán végrehajtott mesterséges megtermékenyítés
(1780), amely Lazzaro Spalanzzani nevéhez fûzõdik, aki elsõként tanulmányozta a
csõdörök spermájának  lefagyasztását is (1803).  Lovak mesterséges megtermékenyí-
tését elsõként Repiquet végezte 1890-ben Franciaországban.

A Moszkvai Állatorvosi Egyetemen 1899-ben kezdték tanulmányozni e technoló-
giát. Ivanovnak 1912-ben sikerült bebizonyítania, hogy mesterséges megtermékenyí-
téssel is nagy termékenységi hányadost lehet elérni, amely nem marad el a termé-
szetes megtermékenyítés mögött.

Giuseppe Amantea volt az, aki 1914-ben tanulmányozta, milyen eljárásokat lehet
alkalmazni a sperma lecsapolása során, és õ alkotta meg a mesterséges hüvelyt, ame-
lyet elsõként kutyák megtermékenyítésénél használtak, majd az eszközt 1920–1930
között több változatban továbbfejlesztették, és ezek jól beváltak különféle haszonál-
latok (bikák, mének, kosok) esetében. Az orosz Milovanov alkalmazta elõször az ún.
ondóoldószert, amely megkönnyítette, hogy egyazon hímállat spermájával több nõs-
tényt lehessen megtermékenyíteni.

Spermát (kos spermáját) 1936-ban Angliából szállítottak elõször Lengyelország-
ba és ekkor született meg mesterséges megtermékenyítés eredményeképpen az elsõ
bárány. Tehenet elsõként dán kutatók termékenyítettek meg 1937-ben.

Glen Salisbury 1941-ben tojás sárgája és citrát felhasználásával létrehozta a szar-
vasmarháknál alkalmazható sperma-oldószert, majd 1946-ban John Almquist felis-
merte az oldószerbe bevitt antibiotikumok szerepét a fertõzõ mikroorganizmusok le-
küzdésében.

S. P. Brinsko és D. D Varner kimutatása szerint (1992) a Szovjetunióban mester-
ségesen megtermékenyített kancák száma 1938-ban elérte a 12 ezret, a Kínában
1959-ben  megtermékenyített 600 ezer egyed termékenységi hányadosa pedig 61 szá-
zalékot tett ki. A két kutató szerint Amerikában a mesterséges megtermékenyítés az
ötvenes években terjedt el, amikor évente 25 ezer kancán alkalmazták ezt az eljárást.

Hazánkban annak ellenére, hogy az elsõ kutatásokat a neves szülészeti sebész,
Mihail Fãlcoianu (1884–1951) végezte, a mesterséges megtermékenyítés mindmáig
nem terjedt el széles körben. A kilencvenes években a Kolozsvári Állatorvosi Egye-
tem kutatói, dr. Ioan Boitor és dr. Ioan ªtefan Groza professzorok vezetésével igen-
csak jó eredményeket értek el a mesterséges megtermékenyítés terén, elõször friss
sperma  alkalmazásával, majd késõbb, 2004-ben, e sorok írójának egy kutatási pályá-
zat keretében  (BIOTECH) sikerült megvalósítania a fagyasztott sperma általi megter-
mékenyítést. E  kutatás folytatásának tekinthetõ a témának szentelt két doktori érte-
kezés is, dr. Teodora Vlasiu (2009) és dr. Raul Cãtanã (2008) munkája, továbbá több
más, rangos nemzetközi konferenciákon tartott elõadás. Sajnálatos, hogy nálunk
mindmáig nincsenek ún. megtermékenyítési központok, az eljárást ritkán, kisszámú
egyeden alkalmazzák.

Elõnyök és hátrányok (Brinsko és Varner nyomán)

A mesterséges megtermékenyítés elõnyei többek között:
– egy ménló szaporítási képessége akkor is hasznosítható, ha felépülõben van egy

betegség nyomán és még nem jött teljesen helyre;
– a szaporítás nem módosítja a mén versenynaptárát; 
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– megoldást jelent abban az esetben, ha egy
ménló nem tud természetesen párosodni a kan-
cával;

– több kancát lehet megtermékenyíteni
ugyanazon, különösen értékes mén spermájával;

– javul a ménes génállománya;
– termékenységi panaszokkal küzdõ ménló

esetében nagyobb termékenységi hányados ér-
hetõ el;

– lehetõvé teszi olyan kancák megterméke-
nyítését, amelyek nem fogadják el a mént  természetes párzáskor;

– olyan kanca is megtermékenyíthetõ, amely hajlamos párzás utáni méhgyulla-
dásra; 

– elõsegítheti ritka lófajták megõrzését, s ezáltal génállományuk megmaradását;
– módot ad a megtermékenyítésre orvosi okból elkülönített mének esetében; 
– a sperma bármely távolságra könnyen szállítható, fagyasztott állapotban évekig

(egyesek szerint akár tíz ezer évig) megtartható;
– a fagyasztás mûvelete külön iparág megjelenését hozta magával, ami nagyobb

biztonságot jelent a minõség szempontjából; 
– az antibiotikumokkal kevert oldószerek megakadályozzák a méhen belüli fertõ-

zések elõfordulását;
– arra ösztönzi az állatorvost, hogy rendszeres vizsgálatnak vesse alá a kancák

szaporító szerveit, ami kedvezõen befolyásolja termékenységi hányadosukat;
– biztonságosabb mind az állat, mind a gondozó szempontjából, megelõzhetõvé

teszi az esetleges baleseteket;
– csökkenti a nemi betegségek elõfordulását;
– megnöveli a fedezési idény idõtartamát.
A technológia hátrányai közé szokás sorolni a következõket:
– a feldolgozás, a fagyasztás és kifagyasztás, továbbá a megtermékenyítés eljárása

csökkentheti a termékenységi hányadost;
– megfelelõ infrastruktúrát igényel, más szóval igen költséges; 
– növeli a genetikai deviációk öröklõdésének  lehetõségét;
– egyes ménlovak spermája nem alkalmas fagyasztásra;
– megköveteli a kancák tüzelési idõszakának alapos nyomon követését;
– az egyszer már kifagyasztott spermát nem lehet újra lefagyasztani;
– a genetikai tartalék szûküléséhez vezet;
– felvet bizonyos etikai kérdéseket, amilyen például egy halott ménló spermájának

felhasználása;
– okozhat jogi vitákat, amilyen például egy eladott mén spermájának tulajdonjoga;
– lehetõvé teszi a visszaélést vagy a csalást; 
– alapos szaktudást igényel mind az állatorvos, mind a tulajdonos részérõl;
– balesetveszélyes a sperma lecsapolása.
A mesterséges megtermékenyítés sikerét több tényezõ is befolyásolhatja. Ezek

egy része a kancákat, más része a ménlovakat érinti. Ilyen többek között  a kancák
és a mének figyelmes kiválasztása, a megtermékenyítésben részt vevõ állatok megfe-
lelõ gondozása,  a sperma szakszerû kezelése (beleértve minõségének ellenõrzését),
a megtermékenyítés pillanatának helyes megválasztása.
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A mesterséges megtermékenyítés szakaszai

A kancák mesterséges megtermékenyítésének sikeres végrehajtása érdekében
szükséges  néhány elõzetes lépés megtétele. Ilyen a mének gondos kiválasztása, tu-
lajdonságaik felmérése, a sperma lecsapolása és minõségének ellenõrzése, akár friss
állapotban használjuk, akár fagyasztás után. Ugyancsak ismerni kell a megterméke-
nyítendõ kancák tulajdonságait, ezt követõen kell kitûzni a mûvelet idõpontját, majd
magát a mûveletet végrehajtani. 

A mének kiválasztása és értékelése

Állattenyésztési szempontból a mének értékelése kiterjed egyrészt õseikre, más-
részt az egyed tulajdonságaira és teljesítményére. Az értékelésre egy „osztályozási
mûvelet” folyamán kerül sor, ezt mind az állami, mind a magántulajdonban lévõ
ménesekben alkalmazzák. Módszertanának leírása megtalálható a Hivatalos Köz-
löny 2006. januári 9/5. számában közzétett „lótartási törvény”-ben. A törvény elõ-
írja  a Lovak Országos Értékelési és Osztályozási Bizottságának felállítását,  meg-
szabja annak hatáskörét és feladatait. Az elõírásnak megfelelõen a bizottság össze-
tétele a következõ: két tagja az Országos Lovas Fõhatóságot képviseli (ennek hatás-
körét jelenleg látja el), egy személy azt a szövetséget, amelyhez fajtájuk szerint az
elbírálandó mének tartoznak, egy további tag az állattenyésztési és fajnemesítési
bizottságot képviseli, végül tagja még a bizottságnak egy kerületi állatorvos. 

Az osztályozás a tulajdonos vagy az általa kijelölt megbizott jelenlétében törté-
nik. Az elfogadott kritériumok alapján a bizottság minden egyedrõl eldönti, hogy
melyik osztályba sorolandó, minden fajta legjobb egyedei az „országos ménes” kate-
góriába kerülnek.

Az osztályozás a következõ lépésekben történik:
a) az állat klinikai és anatómiai vizsgálata,
b) mozgásának szemrevételezése, 
c) sajátos minõsítõ próbák elvégzése,
d) a ló egészségi állapotának felmérése 24 órával a fenti próbák után.
A tulajdonos kérésére a legjobb egyedek megkaphatják a tenyészló minõsítést,

még akkor is, ha nem szerepelnek az „országos ménesbe” javasoltak között. Az a kül-
földrõl hozott ló, amelyet szülõhazájában tenyészlónak minõsítettek, megtarthatja
ezt a besorolást, de az „országos ménesbe” csak a bizottság jóváhagyásával kerülhet.

Az osztályozás alapján a mének besorolása a következõ:
– Tenyészmén: az a fajtiszta ménló, amely kitûnõ adottságainál fogva javítja a gene-

tikai állományt, és amely az „országos ménesbe” tartozó kancák fedezésére is alkalmas;
– Fedezõmén: az a fajmén, amely alkalmas a hazai lóállomány javítására. 
A törvény elõírásai értelmében szaporítás céljából a magántenyésztõk kötele-

sek engedélyezett ménlovakat vagy ezek igazolással ellátott spermáját használni,
akár saját méntelepükön, akár fedeztetõ állomáson vagy másutt kerül sor a meg-
termékenyítésre.

Kihágásnak minõsül:
a) Ha a kanca tulajdonosa nem engedélyezett mént vesz igénybe fedeztetés céljával, 
b) Ha nem engedélyezett mént fedeztetésre használ tulajdonosa, 
c) Ha valaki a Fõhatóság által nem jóváhagyott spermát használ.
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A sperma lecsapolása

Mének esetében eredményesnek bizonyult a mûhüvely használata, amely úgy
van megtervezve, hogy megfelelõ nyomást, nedvességet és hõmérsékletet, vagyis az
igazi hüvelyhez hasonló körülményeket biztosítson (Groza–Morar 2006). Leggyak-
rabban használatos a Hannover és a Kalifornia típusú.

A mûhüvely összetevõi: két gumibelsõ, polietilén csõ, és egyszeri használatra
szánt gyûjtõedény. Az elõkészítés során a gumibelsõt megtöltik 50 fokos meleg víz-
zel, ezzel 40-45 fokos belsõ hõmérsékletet lehet elõidézni. A síkosítást nem spermi-
cid géllel végzik, amelyet a belsõ gumiköpeny elsõ harmadára kennek. A sperma be-
gyûjtéséhez szükség van egy tüzelõ kancára, de megfelelõen begyakorlott mén ese-
tén elégséges erre a célra egy bábu is.

B. W.  Pickett  (1987) úgy véli, hogy a mûhüvely túl magas belsõ hõmérséklete
káros hatással van a spermákra, ezek kiölését, esetleg a ménló sérülését is okozhat-
ja, épp ezért nagyon fontos a hõmérsékletet folyamatosan ellenõrizni. Azt is ajánlja,
hogy  begyûjtés elõtt  az egész felszerelést  (melegítõ lapok, mikroszkóp, sperma-
számláló) már a begyûjtés elõtt készenlétbe kell helyezni, az eszközöket pormentes
helyen kell tárolni, a mûhüvelyt elõírásszerûen kell összeszerelni (keresztirányú be-
türemkedések nélkül). Nagyon fontos a ménló hímvesszejének megtisztítása a minél
jobb minõségû sperma érdekében. Ha a ménlovat egy tüzelõ kanca ingerli, akkor ezt
gondosan kell rögzíteni és elõkészíteni.

Abban az esetben, ha a sperma lecsapolásánál bábut használnak, ezt a ménló ma-
gasságához kell igazítani. Hasonló bábu elkészítése nem költséges, használata egy-
szerûsíti az egész folyamatot. Mivel a sperma gyûjtésére és lefagyasztására a ver-
seny-naptáron kívüli idõpont a legalkalmasabb, ilyenkor a kancák már nincsenek is
a szaporodási idõszakban.  

A sperma tulajdonságainak meghatározása

Az ejakulátum összetett anyag, több szerv termeli: a herék, a herevezeték sejtjei,
az ondóvezeték ampulláris (tágulati) része és a hím nemiszervek mirigyei. 

A sperma két részbõl áll, az egyik az ondósejtek, valamint a herék által termelt
folyadék, ez utóbbinak tápláló szerepe van, továbbá szállítja az ondósejteket majd a
herevezetékben szívódik fel, e folyadékban találhatóak éretlen sejtek és hámsejtek
is; a másik a nemi mirigyek által termelt magplazma (Groza–Morar 2006).

Néhány kutató (MacLeod, 1942, MacLeod és Gold,
1953, Eliasson, 1971, Hellinga, 1949 és 1976), megpró-
bált olyan értékelési rendszert kidolgozni, amelynek
alapján megítélhetõek a sperma minõségi jellemzõi.
Ezek az eljárások mind a mai napig irányadó jellegûek
(Comhaireb 1995). 

Begyûjtés után, a spermán el kell végezni néhány
tesztet, amelyek alapján alkalmasnak minõsül további
feldolgozásra vagy azonnali megtermékenyítésre. Közé-
jük tartozik az ondósejtek sûrûségének, a sperma
mennyiségének mérése (a dülmirigy váladéka nélkül),
az ondósejtek számának és várható rugalmasságának
becslése. A sperma és a magplazma rutin-ellenõrzése
során el kell végezni továbbá az ondósejtek szerkezeti
vizsgálatát, ellenõrizni idegen sejtek vagy ellentestek
jelenlété. Ezek a tesztek egytõl egyig hozzájárulnak a36
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sperma minõségének értékeléséhez (J. K. Graham). Nagyon
fontosak lehetnek a sperma fagyasztásra való feldolgozásának
stádiumaiban is, mind a begyûjtés során, mind a hígítás és a fa-
gyasztás elõtti ülepítés alkalmával és a kifagyasztás után (ami-
kor egy mintán ellenõrzik a fagyasztás hatékonyságát) (e sorok
írója és társai, 2005).

Az ondósejtek száma a sperma térfogata és telítettsége alap-
ján mérhetõ. Az, hogy egy mén mennyi spermát termel, függ
életkorától, a herék térfogatától, az ondóvezeték telíthetõségé-
tõl, a megtermékenyítési idõszaktól és az ejakuláció gyakorisá-
gától (Picket 1993). Egyetlen ejakulátum ondósejtjeinek száma
átlagosan 6 × 109, de ez az érték egyedek szerint rendkívül vál-
tozó, 0,6 vagy 48 × 109 között mozoghat (A. T. Bogdan 1981,
I. M. Bogdan 2001).

A sperma hígítása

A sperma hígításának szerepét Pickett a következõkben foglal-
ja össze: lehetõvé teszi, hogy  a spermához baktériumölõ szereket adagoljunk, ugyan-
is az ejakulátum tartalmazhat fertõzõ mikroorganizmusokat, megnöveli a kevésbé ter-
mékeny mének ondósejtjeinek használhatóságát, növeli az ondósejtek élettartamát, vé-
di az ondósejteket, növeli a mesterséges megtermékenyítéskor használatos folyadék
térfogatát, lehetõvé teszi az ondósejtek rugalmasságának helyes becslését.

A jó oldószernek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek: az oszmotikus nyomás
és az ondósejt között ne legyen összeférhetetlenség, az ásványi anyagok szintje le-
gyen megfelelõ az oldószerben,  szolgáljon táptalajul az ondósejtek számára, semle-
gesítse az ondósejtek metabolizmusa során keletkezõ melléktermékeket, olyan anya-
gokat is tartalmazzon, amelyek védik az ondósejteket a fagyasztás során keletkezõ
nem kívánt hatásoktól, védelmezze az ondósejt falát és enzimrendszerét, ne tartal-
mazzon kórokozókat.

Több szerzõ rámutatott arra (Pickett idézi õket), hogy az ondósejtek mozgóképes-
sége nincs mindig egyenes arányban a kancák megtermékenyülésével, és ismerete-
sek a mesterséges megtermékenyítés eredményességére vonatkozóan katasztrofáli-
san rossz adatok is, éppen ezért az egyedüli érvényes teszt a sperma minõségét ille-
tõen a vemhességi százalék hányadosa.

A sperma tartósításának legjobb módszere a fagyasztás.

A megtermékenyítés legkedvezõbb idõpontjának kiválasztása

Mivel kifagyasztás után az ondósejtek élettartama csökken, a nagyobb termékeny-
ség érdekében a mesterséges megtermékenyítés idejét úgy kell megválasztani, hogy
az minél közelebb essen az ovuláció idõpontjához. Nincs általános érvényû szabály
arra vonatkozóan, hogyan idõzíthetõ a legjobban a mesterséges megtermékenyítés
végrehajtása az ovuláció idõpontjához mérten, hogy az ovuláció elõtt vagy után
jobb-e végezni, milyen gyakori legyen a nemi szervek vizsgálata.

Ahhoz, hogy a megtermékenyülés létrejöjjön, két folyamatnak kell egybeesnie:
– A kanca ovulációja során akkor kell életképes petesejtnek létrejönnie, amikor a

méhben életképes ondósejteket tartalmazó sperma található. Az ondósejtek élettar-
tama 1 és 48 óra között váltakozik.

– Az ovuláció pillanatában elégséges ondósejtnek kell lennie. A petesejtek élet-
tartama 1-6 óra, ritkán elérheti a 12 órát is. 
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A kutató laboratóriumok ajánlásai meglehetõsen eltérnek azt illetõen, hogy mek-
kora legyen a felhasznált fagyasztott sperma mennyisége, és hogyan kell a megter-
mékenyítést idõzíteni (Juan C. Samper és Kevin Hankins). Az egyik ajánlás úgy szól,
hogy elegendõ egyetlen adag használata egy tüzelési ciklus alatt, míg egy másik sze-
rint jobb, ha a megtermékenyítés 12 órával a peteérés elõtt vagy azután 6-12 órával
történik, esetleg az ovuláció elõtt is és után is. Mások azt javasolják, hogy az ivarzás
kezdetétõl számított harmadik naptól  a tüzelés megszûntéig ismételjék meg napon-
ta. Kutatások eredményei azt mutatták, hogy az egyszer megtermékenyített kancák
esetében a termékenységi mutató 40 százalékos, a többször megtermékenyítetteké
pedig 54 százalék.

A jelek szerint több kanca marad vemhes, ha a megtermékenyítést a peteérés
után 2-4 órával végzik. Ehhez azonban a kancákat 2-4 óránként ultrahangos vizsgá-
latnak kell alávetni.

A peteérés ösztönzése érdekében hormonkészítményeket lehet adagolni, ilyen
például a  hCG (human corionic gonadotrophin) vagy a GnRH (gonadorelin), rend-
szerint 2500 NE mennyiségben, intravénásan a tüzelési idõszak alatt, amikor a pete-
fészek átmérõje nagyobb, mint 35 mm. A kancák nagy részénél a gyógyszer alkalma-
zását követõen 36 és 48 óra között következik be a peteérés, egyeseknél ez 24, má-
soknál akár 60 óra is lehet. 

Ez esetben a nemi szervek vizsgálása a végbélen keresztül történik, ultrahanggal,
minden 6-8 órában. A megtermékenyítés idõpontjának megválasztása szempontjá-
ból az ekográf a   legmegfelelõbb eszköz, ezzel a vizsgálati módszerrel ugyanis meg-
figyelhetõ a méhfal és a petefészek összetétele is.

A mesterséges megtermékenyítés végrehajtása 
és várható eredményei

A peteérés idõpontját abban az esetben is ismerni kell,  ha fagyasztott spermát
használnak, és akkor kell végezni a megtermékenyítést, vagy esetleg 24-48 órával ko-
rábban, mert így biztosítható az ondósejtek megérése. Ha a várt idõpontban mégsem
észlelhetõ peteérés, akkor a kancákat újra kell termékenyíteni koncentráltabb  sper-
mával, amelyben 500x106 ondósejt található. Méhgyulladásra hajlamos kancáknál az
ismételt megtermékenyítés kockázatos lehet (Metcalf S. Elisabeth ).

Az ondó beadásának módja és elhelyezése részben a beadott mennyiségtõl
függ, részben a tartósítástól, ennek megfelelõen az eljárások különböznek. Egészé-
ben véve a kancák mesterséges megtermékenyítése nem különösebben nehéz mû-
velet, és könnyen elsajátítható. A kanca megfelelõ elõkészítése után a kifagyasztott
spermát az erre a célra gyártott fecskendõbe kell szívni. Nagyon fontos elõírás,
hogy biztosítottak legyenek a steril körülmények, például a fecskendõt nem sza-
bad kézzel érinteni.

A megtermékenyítést végzõ szakember, aki fertõtlenített kesztyût visel, megkeresi
a méhnyakat, amely a hüvely alsó falán található és az ovuláció idõpontja körül nyúj-
tott, lágy helyzetben van, majd a fecskendõ segítségével elvégzi az ondó beadását. 

A felhasznált sperma mennyisége a jelek szerint nem befolyásolja közvetlenül a
megtermékenyítés eredményességét, viszonylag kis mennyiség bevitelével (1×106

elhelyezése a méhnyak-méhszarvak tájékán) meglehetõsen jó eredményt sikerült
ugyanis elérni. Sokat számít ugyanakkor, milyen helyzetben végzik a sperma bevi-
telét: a mély megtermékenyítés növeli a vemhességi mutató értékét, ha ugyanis a
megtermékenyítés mélyen, a méhtest és a méhnyak találkozásánál történik, akkor
számottevõen nõ azoknak az ondósejteknek a száma, amelyek a petevezetékbe jut-
nak (Rigby 2000). Azt is kimutatták, hogy a sperma  minõsége jobban befolyásolja a38
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sikeres megtermékenyítések számát, mint a nemi szervek vizsgálatának  gyakorisága
(A..O. Mckinnon és Barbacini 1993, 2010).

Mesterséges megtermékenyítés alkalmával fennáll a méhgyulladás veszélye, de
az rendszerint egy nap alatt elmúlik, idõsebb kancáknál viszont súlyosabb formában
is jelentkezhet. Ennek kockázata csökken, ha az ondót a fentebb leírt módszerrel a
méhszarvon keresztül a domináns petefészekhez közel helyezik el.

Azt, hogy az ondó elhelyezésére a méhtest-méhszarv tájék a legalkalmasabb, a
videoendoszkóp használata is igazolta (Morris és társai). Petersen és társai 2002-
ben endoszkóp segítségével végezték kancák megtermékenyítését 24 óránként 50
millió ondósejttel, illetve anélkül, de 500 millió friss vagy fagyasztott ondósejttel.
Az eredmények az elsõ eljárás javára dõltek el, ezeknél a vemhességi mutató elér-
te a 64 százalékot, míg a második esetben csak 37 százalék volt. Igazolták azt is,
hogy az endoszkópos módszerrel  lefagyasztott ondó használata esetén szintén
szép eredményeket lehet elérni. Nagy mennyiségû ondó endoszkópos befecsken-
dezése nem indokolt. Ezzel az eljárással a szokásos adagot sem indokolt minél mé-
lyebben befecskendezni. 
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