
TERMELÉSÉLETTAN

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg.

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Debreceni Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem

Pannon Egyetem



A monogasztrikusok 

emésztési sajátosságai



A fejezet tartalmi összefoglalása

• A fejezet tárgyalja az együregű gyomrú 

állatok emésztésének jellegzetességeit

• Ismerteti a takarmány (táplálék) felvétel 

szabályozását

• Részletezi a szájüregben, a gyomorban, a 

vékony-, majd a vastagbélben  játszodó 

emésztési folyamatokat



A takarmányfelvételt szabályozó központok 

elhelyezkedése a hypothalamusban

A thalamus középső tömege

Látómező

Hipofízis

Elülső ereszték Emlőtest tájéka

Táplálékfelvétel

Kérődzés

Rágás



A takarmányfelvétel szabályozása

Metabolitok

Hőmérséket
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A ló napi aktivitásainak megoszlása széna vagy 

abrak fogyasztása esetén
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A sertés nyálmirigyei



A nyál funkciói

1. A rágás és a nyelés elősegítése

2. Az ízanyagok kioldása a felvett 
takarmányokból (ízlelés)

3. Húsevőkben: párologtató hűtés
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A nyál összetételének változása az 

idegi szabályozás függvényében

1. Szimpatikus nyál (bevonó nyál)

- az idegrendszerből származó szimpatikus rostok
stimulusának eredményeként képződik

- kisebb víztartalmú, mucintartalma jelentős

2. Paraszimpatikus nyál (higító nyál)

- az idegrendszer paraszimpatikus rostjai 

(n. vagus) szabályozó eredményeként képződik

- nagyobb víztartalmú és mucinban szegény



A különböző állatfajok nyáltermelése

Állatfaj Mennyiség (l/nap) 

Szarvasmarha 60-180 

Juh 8-16 

Ló 40 

Sertés 12-15 

Tyúk 10-12 ml 

(Ember) 1,5-2,0 
 

 



Gyomortípusok



A különböző nyálkahártyatípusok aránya az 

egyes háziállatokban

ember kutya sertés ló

patkány szarvasmarha láma

aglandularis regio

cardia tájék

fundus tájék

pylorus tájék



Akciós potenciálváltozások kutya gyomrában 
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A gyomornyálka mirigyei (vázlat)

DPPC réteg oldhatatlan nyálkaréteg

epithelium

(egyrétegű hengerhám)

alkalikus folyadékréteg 

CARDIA-mirigyek



A gyomornyálka mirigyei (vázlat)

alkalikus folyadékréteg oldható mucus

oldhatatlan 

nyálkaréteg

epithel sejtek

HCl

intrinsic faktor

Pepszinogént,

Zselatinázt,

Gasztrikus lipázt,

Rennint termelő fősejtek  
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FUNDUS-mirigyek



A gyomornyálka mirigyei (vázlat)

alkalikus folyadékréteg 

oldhatatlan 

nyálkaréteg

nyaki sejt

(mucin)

sósavat 

szekretáló

fedősejtek
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A sertés gyomrának nyálkahártya régiói



A ló gyomra



A ló gyomrának nyálkahártyája



A gyomornedv fehérjebontó aktivitása

1., HCl 0,2-0,4 % (ló, sertés,  1-2 pH)

0,4 - 0,5 % (ember, húsevők, 0,8-0,9 pH)

2., Pepszinogén pepszin + hemHCl

pH optimum 1-2

fehérjék (kivétel: protaminok, mucin, keratin)

Albumózok és peptonok

Aromás aminosavak és dikarbonsavak

melletti peptidkötéseket bont



A gyomornedv aktív komponensei

3., Ketapszin (3-5 pH optimum)

fehérjék peptonok

4., Rennin (chymosin, oltófermentum)

(5-6 pH optimum)

kazein parakazein

5., Intrinsic faktor (B12 felszívódás)

6., Lipáz (antiperisztaltika)

7., Szerves savak (tejsav)



A pepszinogén aktiválódása
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Pavlov-féle kisgyomor és állandó sipoly

1. gyomorszáj (cardia)

2. gyomorvég (pylorus)

3. nyálkahártya

4. izomréteg

5. savós hártya

a., eredeti gyomor

b., kisgyomor

c., hasfal

d., sipolyt záró berendezés
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Látszólagos (áletetési) kísérlet



A gyomornedv elválasztás 

intestinalis fázisának szemléltetése

hasnyálmirigy nyelőcső

cardia

eredeti gyomor

kisgyomor

pylorusepésbél



A gyomornedv elválasztás intestinalis 

szabályozása

Pepszin H+

Gasztrin

GIP

CCK

Szekretin



A belek helyi (lokális v. intrinsic) és külső (extrinsic) 

beidegzésének vázlata

(Swenson, 1984) nyomán 

nyálkahártya

submucosa réteg és 

benne az idegfonatok

körkörös izomréteg

myentericus idegfonatok

hosszanti izomréteg

savós hártya

szimpatikus postganglionáris

idegrostok

gerincvelői efferens 

idegrostok

szimpatikus preganglionáris

idegrostok

centripetális 

idegrostok

a n. vagus afferens 

és efferens rostjai



Az emésztőcső neurális szabályozása

A. Paraszimpatikus neuronok

1. n. vagus: (a nyelőcsőtől a vastagbél kezdeti 
szakaszáig)

2. a gerincvelő sacralis szakaszából származó neuronok
(vastagbél distalis szakasza, végbél)

- kolinerg idegek (acetilkolint termelnek)

- a motoros (izom) és szekretoros tevékenységet     
serkentik

B. Szimpatikus neuronok

A gerincvelő thoracolumbalis szakaszából származó 
neuronok

- adrenerg neuronok (noradrenalint termelnek)

- gátolják a motoros és szekretoros tevékenységet



A bél mozgásai

1.  Szegmentáló összehúzódások

a., a duodenumban az epevezető beszájadzásánál levő 

sima izomcsoport percenként 17-18 lassú 

hullámot gerjeszt

b., csúcs aktivitás (spike) a lassú hullámokra épülő 

időszakos erőteljes összehúzódások

Jellemzője: álló (csak lassan hátrafelé haladó) keverő      

mozgások, intenzitása független a béltartalomtól 

és a külső beidegzéstől



A bél mozgásai

2.  Tovahaladó, perisztaltikus mozgás

– reflexes eredetű

– a béltartalom bélnyálkahártyára gyakorolt hatása 

váltja ki (mechanoreceptorok)

– sebessége 1-2 cm/sec

– A béltartalom és a szimpatikus, paraszimpatikus 

beidegzés szabályzó hatást fejt ki



A gyomor és béltraktus 

pH-értékei

Állatfaj Gyomor Epés-

bél

Éhbél Csípő-

bél

Vak-

bél*

Remese-

bél

Ló 4,45 7,13 7,47 7,54 6,50 7,09

Sz. marha 3,95** 7,49 8,55 7,94 6,41

Sertés 3,46* 6,63 7,44 6,24

Kutya 3,68 5,91 6,27 6,36 6,57 6,84

Kemény (1974)

* Forte, 1989, ** oltógyomor



A hasnyálmirigy és az epevezeték csatlakozása a 

vékonybélbe különböző állatfajokban
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A hasnyálmirigy külsőelválasztású 

tevékenysége

Zimogének:

Tripszinogén

Kimotripszinogén

Prokarboxipolipeptidáz

Enzimek:

Amiláz

Lipáz

Na
Cl, Mg, Ca, K

Víz

HCO3

HCO3

Cl



A hasnyál kémhatása és szervetlen 

összetevők

1., pH-érték

Szavasmarha: 7,6-8,4

Birka: 8,1-8,3

Kutya:              7,1-8,2

2., Főbb szervetlen alkotók:

NaHCO3 Cl- exretív

Na2CO3 HCO3
- felszívódás

NaCl



A hasnyál enzimei

1. Fehérjebontók

Tripszin (tripszinogén) 6-7 pH optimum

Kimotripszin (kimotripszinogén)

Fehérjék Dipeptidek

Peptidek Oligopeptidek

2. Lipáz (pH-optimum 6-8)

Trigliceridek Monogliceridek + zsírsavak

3. α-amiláz (pH-optimum 7-8)

Keményítő Maltóz

Glikogén







A hasnyálmirigy szekréciós tevékenységének 

szabályzása 

1., Reflexes szabályzás (n. vagus)

hatás: növeli a hasnyál mennyiségét, fokozza a 
hasnyál enzimaktivitását és bikarbonát 
koncentrációját.

2. Hormonális szabályzás

- szekretin; 27 aminosavat tartalmazó peptidhormon: 
fokozza a hasnyálmirigy szekretoros tevékenységét 
(nagyobb mennyiségű hasnyál)

- CCK-PZ (cholecistokinin-pankreomizin); 33 
aminosavat tartalmazó peptidhormon: fokozza a 
hasnyálmirigy váladékának mennyiségét és 
enzimaktivitását, serkentőleg hat az epehólyag 
simaizmaira.



A hasnyálmirigy szekréció neurohormonális 

szabályozásának gasztrikus szakasza

A gyomor kitágulása 

gasztrin 
vagus központ

vago-vagalis reflex

afferens pálya

efferens pálya

hasnyálmirigy

A fehérjék szintézise és kiválasztása



A hasnyálmirigy neurohormonális 

szabályozásának vázlata

Agyvelő vagus központja

Acetil-kolin

Savas chymus

pH 3-4,5

szekretin

Kivezetőcsövek kis sejtjei

Bikarbonát kiáramlás

aminosavak, zsírsavak (C<10)

CCK, gasztrin

acinus sejtek

enzimek, zimogének



Az epe szerepe az 

emésztésben



A máj funkcionális felépítése



A máj zsigeri felülete



A ló májának zsigeri felülete



Az egyes háziállatfajok napi 

epetermelése

Állatfaj Mennyiség, L

Ló 5-6

Szarvasmarha 2-6

Juh 0,4-0,5

Sertés 0,8-1

Kutya 0,3-0,5

Macska 0,6

Tyúk 0,027

(Ember) 0,25-1,1



Az epe összetétele

Szárazanyag % pH

Epehólyag - epe 16-17 5,3-7,0

Máj-epe 2,5-3,5 7,7-8,2

Szervetlen alkotók:

Na, K, Ca, Mg és Fe, kloridok, karbonátok, foszfátok

és szulfátok alakjában 

Szerves alkotók: koleszterol

zsír

szappan

foszfatid

glukoronsav

- epesavas sók

- epefestékek

- epemucin



Az epesavak szerkezete, bioszintézisük 

útja

Kólsav

Dezoxikólsav

Taurokólsav

Glikokólsav



A hemoglobin hem részének 

lebomlása bilirubinra

hem

Biliverdin

Bilirubin

Bilirubin

Karbon-monoxid



Az epeelválasztás szabályozása
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Az epehólyag-ürülés neurohormonális 

szabályozása

MÁJ

hasnyál 

vezeték
epe 

vezeték

epehólyag

DUODENUM

CCK

Lipidek, peptidek

GYOMOR



A vékonybél nyálkahártyája és a bélbolyhok 

szerkezetének vázlatos szerkezete

Bélboholy
Mucosa

Hosszanti

izom

Myenterikus 

érfonat

Körkörös

izom

Submucosa 

érfonatLimfotikus 

gyűjtőedény Véna
Artéria

Vénula

Vér

kapilláris

Kehelysejt

Nyirok

kapilláris
Arteriola

Kripta



A bélbolyhok és a Lieberkühn-féle mirigyek 

sematikus ábrája

Sejt kilépés zónája

Adszorptív 

sejtek

Goblet

sejtek

Bélbolyhok

epitheliuma

Vérér

Nyirokér

Idegek

Simaizom

Kötőszövet

Lymphociták

Plazmasejtek

Eosinofilok

Lamina

propria

Kripta

ürege

Differenciálatlan sejtek
Kehely-sejtek
Mitózis
Enterokromaffin sejtek

Panet-féle sejtek

Kripták epitheliuma

Izmok nyálkahártyája



A sertés vékonybél-nyálkahártyájában 

található fontosabb enzimek

Enzim Szubsztrátum pH-optimum

Szacharáz szacharóz 6,5

Maltáz maltóz 6,5-7,5

Laktáz laktóz 6,0

Trehaláz trehalóz 6,0

Enterokináz tripszinogén 5,2-6,0

Dipeptidáz dipeptidek 7,4-7,9

(Kidder és Manners, 1978)



A szénhidrátok kefeszegély menti 

emésztése és felszívódása
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A vastagbél emésztése



A vastagbél szerkezete különböző 

háziállat fajokban

distalis colon

ileum

fusus coli

ampulla coli

ampulla ileumremese

proximalis colon

gurdély



A vastagbél és a környező szervek a jobboldali 

hastájék felől
A vakbél alapja és teste

Csípőszöglet A vakbél felfüggesztése

A vakbéli szájadék

Az utolsó borda helyzete

A jobb oldali vese

A máj jobb oldali lebenye

Leszálló epésbél

A remese jobboldali dorsalis 

fekvete

A remese jobboldali ventralis 

fekvete

X. bordapár



A szálas/abrak arány hatása a vakbélben 

termelődő illózsírsavak moláris 

arányára

(Hintz és mtsai, 1971)

Szálas/abrak 

arány
acetát propionát butirát

1:0 76,2 14,8 8,0

3:2 70,4 21,2 7,2

1:4 61,2 26,0 10,2



A vakbél átlagos pH értéke széna és abrak 

takarmányozása után

(Willard és mtsai, 1977)

a takarmányozás 

után eltelt idő (h)

széna abrak

0 7,14 7,22

2 7,04 7,14

4 6,92a 6,43b

6 6,87c 6,12d

abcd szignifikáns különbség (p<0,05)



A vakbél pH értékének alakulása 

eltérő keményítő-fogyasztás után, 

zab vagy kukorica etetése során

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

p
H zab

kukorica

1 - 2 2 - 3 3 - 4

Elfogyasztott keményítő mennyisége (g/ttkg)



Kólika 



Kólikás fájdalmak lóban



Az egyes háziállatfajok ürített 

bélsarának mennyisége

Állatfaj Mennyiség (kg/nap)

Ló 15-20

Szarvasmarha 20-30

Sertés 1-2

Húsevők 0,3-0,5



Ellenőrző kérdések

• Milyen szabályzó-folyamatok befolyásolják az állatok 

takarmány (táplálék) felvételét?

• A monogasztrikusok gyomrában a táplálóanyagok 

bontása hogyan történik?

• Milyen emésztőnedvek csatlakoznak a 

vékonybélhez, mi azok funkciója? 

• A ló esetében miért van különös jelentősége a 

vastagbélben történő emésztő-folyamatoknak?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !

Következő  előadás címe:

A kérődzők emésztése

• Előadás anyagát készítették:    Dr. Husvéth Ferenc


