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A hímivarú állatok 

szaporodásbiológiai folyamatai 

és azok szabályozása



Tartalmi összefoglalás

A fejezet bemutatja a hímivarú háziállatok ivarszerveinek 

felépítését

Összegzi a hím ivarszervek  működésének hormonális  

jellegzetességei

Tárgyalja a spermiogenezis élettani folyamatait.

Képet ad  a hímivarú állatok  viselkedéséről és a párzást  

kísérő folyamatokról.



Hím nemi szervek

(organa genitalia masculina)

•Here, herezacskó

•Mellékhere

•Ondóvezető

•Járulékos nemi mirigyek

•Hímvessző, makk, tasak



A mén nemi szervei 

vázlatosan

húgyvezeték

ondóvezető 

ondózsinór

mellékhere feje

here

mellékhere teste

mellékhere farka

Senger (2003)



A mén nemi 

szervei

A = ampulla

BuG = Cowper–mirigyek

CM = hererázó izom

CP = a hímvessző gyökere

DD = ondóvezető

GP = makk

P = dülmirigy (prostata)

PS = a hímvessző teste

SC = ondózsinór

T = here

TE = a mellékhere farka

U = húgyvezetők

UB = húgyhólyag

VG = ondóhólyag

Senger (2003)



Az ondózsinór szerkezete

hüvely ürege

pólya

zsigeri lemez

fali lemez

véna a 

repkényfonathoz

hereartéria

ondó-

vezeték

Senger (2003)



A here felépítése

mén

bika

bika

kan

CM = hererázó izom

DD = ondóvezető

EB = mellékhere teste

EH = mellékhere feje

ET = mellékhere farka

PP = repkényfonat

PVT = külső hüvelyhártya

T = here

TA = rostos gyűrű

VVT = belső hüvelyhártya

Senger (2003)



A here szerkezete vázlatosan

kivezető 

csövek

mellékherecső ondóvezető

mediastinum 

benne a 

hererecével

kanyarulatos 

csatornácskák

lebenyke

lebenykék 

közötti sövény

rostos 

gyűrű



A here mediális metszete

Kan
Bika

EH = mellékhere feje,  ET = mellékhere farka,  M = mediastinum, 

PP = repkényfonat,  TP = a here parenchimája

Senger (2003)



A herezacskó hőmérsékleti zónái

Senger (2003)



A here hűtőrendszere (vénás 

repkényfonat)

Senger (2003)



vér a test 

felé 39 ºC

vér a testből 

39 ºC

vér a heréből 33 ºC
vér a testből 33 ºC

A vércirkuláció hűtő 

jellege a repkényfonatban

Senger (2003)



A here szöveti 

szerkezete

Akers and Denbow (2008)



Csírahám a 

herékben

A csírahám 

felszíni rétege

A csírahám  

mély rétege

Alaphártya

Interstitialis rész

Spermatidák

Elsődleges 

spermatidák

jkl

Sertoli sejtek

Kötőszövet

Leydig sejtek

Vérér



kan

mén

kos

bika

mén

bika

A hímvessző

szerkezete

F = a hímvessző szabad vége

GP = makk

PF = vaszora redő

UP = a húgycső nyulványa

BsM = izom

CC = barlangos test

CS = szivacsos test

DEC = felső erekciós csatorna

RPM = a himvesszőt 

visszavonó izom

TA = rostos gyűrű

T = kötőszövetes sövények

U = húgycső

Senger (2003)



A GnRH, LH és FSH összefüggése hímekben

Idő (óra)
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Senger (2003)



A Sertoli- és a 

Leydigsejtek, 

valamint a 

hypothalamus

hormonjainak 

hatása a hipofízis 

elülső lebenyére

Senger (2003)



A here szöveti szerkezetének elektron-mikroszkópikus képe

A kanyarulatos csatornák (ST) fejlődő csírasejteket (GS) tartalmaznak, amelyeket 

alaphártya (BM) vesz körül. A spermasejtek farki vége (F) a csövek központja felé 

irányul. A kötőszövetes rész =(CT) Leydig sejteket (LC), vérereket (BV) tartalmaz.



Gazdasági állatok és egyéb gerincesek spermasejtjei

bika kan
kos mén

férfi
patkány

fej

farok

kakas



A sermasejtek
fejlődése a 

csírahámban

(analóg az 
egyetemi 

képzéssel)                     

negyedév

Senior

(érett spermasejt)

harmadév 

(másodlagos

spermatocita)

másodév 

(elsődleges 

spermatocita)

Bulek

(csírasejt)

Őszi szemeszter

Tavaszi 

szemeszter

év
„kibukás”

Spermiogenezis
(„egyetemi fokozatszerzés”)

Senger (2003)



JÁRULÉKOS NEMI 

MIRIGYEK

VG= ondóhólyag

PG= dülmirigy (prostata)

BuG= Cowper-mirigy             

bika

mén

Senger (2003)



A herék mérete és a spermasejt képzés intenzítása tenyészérett 

hímekbn

Faj
A két here 

összsúlya

Spermatermelés/g 

hereszövet

Napi spermasejt 

termelés

Bika (hús) 650 11x106 6x109

Kan 750 23x106 16x109

Macska 21 16x106 32x109

Bika (tejelő) 725 12x106 7.5x109

Kutya (16 kg) 31 17x106 0.50x109

Férfi 35 4x106 0.13x109

Nyúl 6 25x106 0.20x109

Kos* 550 21x106 10x109

Kakas 25 100x106 2.5x109

Mén** 340 16x106 5x109

*tenyésszezonban (csökkenő fény) **tenyésszezonban (növekvő fény)



A hímvessző erekciójának 

vascularis és hormonális 

szabályozása

petyhüdt hímvessző merevedett hímvessző

merevedett hímvesszőpetyhüdt hímvessző

Senger (2003)



Flehmen reakció 

csődörben és bikában

Senger (2003)



A párzással kapcsolatos néhány jellemző marhában és lóban

Párzó faj
Párzás 

időtartama

Ejakulátum 

mennyi-sége

A spermabelö-

vellés helye
Átlagos 

ejakuláció

Max. 

szám

60-80

20

hüvely-

boltozat
1-3 sec. (1 

medence-

lökés, mellső 

végtag 

átkarolással

20-60 sec. 

(többszöri 

medencelökés

, farok 

zászlószerű 

lengetése, 

majd inaktív 

állapot

külső méhszáj, 

de a fokozott 

nyomás 

hatására az 

ondó a méhbe 

préselődik



Ellenőrző kérdések

1. Milyen élettani szabályzórendszer biztosítja a herék  

testben mérteknél alacsonyabb hőmérsékletét a  

termékenyítésre alkalmas spermasejtek  létrehozása 

érdekében?

2.  A hypothalamus – hipofízis ivari működést szabályozó 

szerepe hímekben mennyiben különbözik a nőivarú 

állatokra jellemzőktől?

3. A spermiogenezis miért hasonlítható az egyetemi képzés 

struktúrájához?

4. Mi az a Flehmen reakció?
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és azok szabályozása
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