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A nőivarú állatok 

szaporodásbiológiai folyamatai 

és azok szabályozása



Tartalmi összefoglalás

A fejezet összefoglalja a főbb gazdasági állatok női nemi

szerveinek felépítését.

Bemutatja a hypothalamus  és a hipofízis szabályozó    

szerepét a nőivarú állatok  szaporodási folyamataira.

Összefoglalja a női nemi ciklus különböző szakaszait, 

kiemelve annak hormonális vonatkozásait.

Vázolja az ivarzást kiváltó  és azt kísérő élettani 

folyamatokat, valamint az ivarzás külső tüneteinek  

jellegzetességeit.

Végül ismerteti a termékenyülés és a vemhesség élettani 

folyamatait



Méhtípusok háziállatokban
Két méhszarv

Kevésbé fejlett mészarvak

nyúl

kanca tehén

sertés

Fejlett méhszarvak

Nincsenek méhszarvak 

Senger (2003)



Női nemi szervek 

háziállatokbankoca koca

kanca kanca

Senger (2003)



Női nemi szervek sertésben és lóban (röntgen felvétel)

koca kanca

Senger (2003)



Petefészek gazdasági állatokban

kanca

koca

tehén (érett tüszővel)

tehén (sárgatesttel)



Petefészek tüszőkkel

a – ovuláció előtt

b – ovuláció után

g - vérerek



A petefészek 

vázlatos 

szerkezete

kifejlett tüsző

alapmembrán

Ovuláló 

tüsző

sárgatest

Primoidalis 

tüszők

elsődleges 

tüsző

másodlagos 

tüsző

harmadlagos

tüsző

Senger (2003)



Tüszőfejlődés az ivari ciklus során

Elsődleges tüsző
Növekvő tüsző

Növekvő tüszőGranulóza sejtek

Graáf (harmadlagos) tüsző



A petefészek szöveti 

szerkezete

Kéreg és velőállomány

Harmadlagos (Graaf) tüsző

Akers and Denbow (2008)



Harmadlagos (Graaf) tüsző
Akers and Denbow (2008)



A sárgatest kialakulása

tüsző
sárgatest

Akers and Denbow (2008)



A petevezető felépítése 

(vázlatos rajz)

tölcsér

Senger (2003)



A méh szöveti 

szerkezete (vázlatos 

rajz)

tölcsér

petevezeték

méh-

szarv

a méh szövetei

vér-

erek

Senger (2003)



A méhnyak gazdasági 

állatokban

tehén juh

koca kanca

Senger (2003)



A GnRH

felszabadulása a 

hypothalamusban
Preovulációs GnRH hullám (E2

+ Feed back

Folyamatos GnRH szekréció 

(alap)

óra

óra

Senger (2003)



A Gn-RH szerkezete és gonadotropin szekréciót 

serkentő aktivitása

 Izolálása sertés hypothalamusból: Matsuo, H. és mtsai. (1979)

Szerkezete: (dekapeptid)

Pro-Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

4-9 aminosavak határozzák meg kapcsolódását a célsejtek 

receptoraihoz

His-Trp jelentős mértékben meghatározó a biológiai 

aktivitásban. Cseréjük más aminosavakkal jelentősen csökkenti 

hatásfokukat. (antagonista)

A 6. pozícióban lévő Gly helyettesítése etil-amiddal kiemelkedő 

mértékben fokozza gonadotropin hormon szekréciót serkentő 

aktivitását (agonista)



Az ivari 

működés éves 

alakulása a 

nőivarú 

állatokban a vér 

ösztradiol

koncentrációjá-

nak alakulása 

szerint

Proliösztrusz (tehén, sertés)

Szezonális poliösztrusz (hosszú nappal) (kanca)

Monoösztrusz (kutya)

Szezonális poliösztrusz (rövid nappal) (juh, szarvasfélék)

tavaszi tenyész-szezon

őszi tenyész-szezon

Senger (2003)



Az ivari ciklus nőivarú állatokban

PGF2α

E2 = ösztradiol; P4 = progösztron; PGF2α = prosztaglandin

A ciklus napja

Senger (2003)



Az ivari ciklus szakaszai vemhes anyaállatokban, illetve 

hosszabb nyugalmi szakaszok esetén

ciklusnap

Senger (2003)



Senger (2003)

Stages of the

Estrous Cycle

Proestrus is 

characterized by 

a significant rise 

in E2 produced 

by developing 

follicles

When estradiol

riches a certain 

level, the female 

enters behaviour 

estrus and then 

ovulates.

Following ovulation, cells of the 

follicle are transformed into 

luteal cells that form the corpus 

luteum (CL) during  metestrus.

Diestrus  is 

characterised by a fully 

functional CL and high 

progesteron.



A sárgatest felszívódása 

(luteolízis)

A diösztrusz végén a

méh endometriumában

képződő PGF2a a 

vérke-

ringésen keresztül 

eljutva

a petefészekig a 

sárgatest

felszívódását 

(luteolizis)

eredményezi. 

Reece (2009)



A hipotalamus, a

hipofizis és a 

petefészek közötti 

kapcsolat a 

follikuláris- (tüsző-) 

fázis alatt

tüsző

petefészek

Senger (2003)



A tápláltsági állapot hatása a hipothalamo-hipofizeális rendszerre

Vér

Glucose

Vér

Leptin

zsírszövet

Vér

FFA
Senger (2003)



Az ellés utáni „ciklusba lendülés”a hüvely elektromos 

ellenállásának összefüggésében

ellés

vemhesség

Senger (2003)



Preovulációs LH koncentráció

vérplazmában



Az ivarzás (ovulácio)

Senger (2003)



Az E2 szekréciója és 

ivarzást kiváltó hatása

tüsző

vér

vér

•lordózis (párzó testtartás)

•hangképzés (nyerítés)

•aktív mozgás
•vérkeringés

•szöveti ödéma

•nyálka szekréció

•leukociták megjelenése

•simaizom aktivítás

•méhmirigyek növekedése

agy

Senger (2003)



A szexuálszteroidok szerkezete



Az ösztrogének kémiai

szerkezete



A szteroid hormonok hatásmechanizmusa

új fehérjetermék a 

szaporodáshoz

Senger (2003)



Az ovulációt 

kiváltó élettani 

hatások

idő

ideg-

végződések

érző neuronok

gerincvelő

Senger (2003)



Az ösztrogén hatása a nemi szervekre

• Péraajkak: ödémás beszűrődés

• Hüvely: ellazul, a nyálkahártya megvastagodik és elszarúsodik, a 
biológiai ellenállóképesség fokozódik a külső fertőzéssel szemben

• Méhnyak: a külső méhszáj és a nyakcsatorna megnyílik, a váladék 
megszaporodik (arborisatio)

• Endometrium: proliferáció, ödéma, méhmirigyek burjánzása, 
vérbőség

• Méhizomzat: megastagodik, fokozott kontrakció-készséget mutat az 
oxitocinnal szemben

I.



Az ösztrogén hatása a nemi szervekre

• Petevezető: ödéma, élénk motilitás (antiperisztartikus 

mozgás)

• Tejmirigy: a tejutak fejlődése (számbeli növekedés és 

megvastagodás)

II.



A progeszteron hatása a nemi szervekre

• Péraajkak: az ödémás beszűrődés visszaalakul (ráncossá válik)

• Hüvely: a hámréteg vékonyodik, a felületes sejtek lelöködnek, 
leukociták jelennek meg

• Méhnyak: a nyakcsatorna záródik; kevés tapadós nyálka jelenik 
meg, nyálkadugó képződik

• Endometrium: a mirigyekben glikogénképzés és raktározás 
figyelhető meg

• Méhizomzat: tónuscsökkenés, csökkent érzékenység az oxitocinnal 
szemben

I.



Az progeszteron hatása a nemi szervekre

• Petevezető: nyugalom, lassú mozgás (centrifugális)

• Tejmirigy: a mirigyes állomány burjánzása, 

kolosztrumképzés

II.



A progöszton (P4) hatása

sárgatest

negativ feed

back

gátlás

tejmirigy

méhszövet 

(endometrium)

Senger (2003)



Az ivarzás (sárlás külső) jelei 

kancán 

• Fokozott mozgás, nyugtalanság, emelt zászlós farok

• Vizelési testtartás, vizelés a mén jelenlétében.

• A hátulsó negyedét felkínálja a ménnek. A clitoris

kiemelkedik, miközben a péra-ajkak kifordulnak. A 

péra-ajkak ütemszerű összehúzódásokat végeznek. 



Az ivarzás tünetei kancán mén 

jelenlétében

Blanchard et al. (2003)



Különféle állatfajok vemhességi ideje napokban

Állatfaj Nap

Egér 22-24

Nyúl 30-33

Macska 56-60

Kutya 60-66

Sertés 110-118

Kecske 146-157

Juh 144-156

Szarvasmarha 270-290

Ló 320-355

Szamár 348-377

Elefánt 550-670



Termékenyülés, vemhesség



A spermasejtek mozgása a női nem szervekben a párzást 

követően

1. Azonnali transzport

•Visszaáramlási veszteség

•Fagocitózis

•Belépés a méhszájon 

keresztül a méhbe

2. Méhnyak

•Kedvező „utak”

•A mozgásképtelen

spermiumok

eltávolítása

•Abnormális sejtek

eltávolítása

3. Méh

•Kapacitáció

• megindulása

•Fagocitózis

4. Petevezető

•Kapacitáció 

befejeződése

•Hiperaktív motilítás

5. Megtermékenyítés

•Akroszóma reakció

•Spermatozoon behatol a

petesejtbe

•Hím- és női pronukleusz

képzés



A leukociták védelme 

fertőzések ellen a női nemi 

szervekben

A, B, C leukocita 

fagocitálja a sperma fejét 

(SH) és a farkát (ST)

Senger (2003)



A méhszarvba történő termékenyítés csökkenti 

a spermaveszteséget a női nemi szervekben

méhtest méhszarv méhnyak méhszarv

Senger (2003)



Inszeminációs technika kancában

Blanchard et al. (2003)



A kapacitóció feltételezett módja emlősben

Senger (2003)



A sperma kötődése a petesejthez és az akroszóma reakció

ARPR – az akroszóma 
reakciót támogató régió

IAM – belső akroszóma 
membrán

OAM – külső akroszóma 
membrán

ZBR – a kötődés területe

Senger (2003)



Az embrió beágyazódás előtti 

fejlődése

Senger (2003)



Az embrió beágyazódás előtti fejlődésének vázlatos képe

kétsejtes 

állapot

négysejtes 

állapot

kétsejtes 

állapot

nyolc-sejtes 

állapot

korai 

blasztocyta

osztódó 

blasztocyta

Osztódó 

blasztocyta Senger (2003)



2 sejt 4 sejt 8 sejt morula blasztocyta osztódás

kanca 24 óra 1,5 nap 3 nap 4-5 nap 6-8 nap 7-8 nap

A beágyazódás előtti embriófejlődés szakaszainak 

időtartama az ovulációtól számítva kancában



A magzatburok fejlődésének vázlatos képe emlősben

ICM – belső membrán; Yolk sac – sziktömlő; Chorion – irhahártya; 

amnion – magzating; allantois - húgyhártya
Senger (2003)



A „Conceptus” vándorlása a méhben

A vándorlás vázlata 14 napos vemhes méh 

kancában

Senger (2003)



A magzatburok és a méhlepény

diffúz

méhgombok

övszerű

korong alakú
Frandson et al. (2009)



A méhlepény szerkezete

tehén juh kanca

Frandson et al. (2009)



50 napos kancavehem

EC – a méh endometriumában lévő papilla-mélyedések

F - magzat Senger (2003)



A diffuz 

méhlepény

koca kanca

A – allantois

AC – allantochorion

AM – amnion

E – a méh 

nyálkahártyája

M – méh izomzat

YS - sziktömlő

Senger (2003)



Vemhes kanca gonadotróp hormon (eCG) szekréciója

A szekréció mértéke szoros összefüggést mutat a 

méhben lévő papillamélyedések súlyával.

Senger (2003)



A sárgatest progeszteron termelése a vemhesség első 

felében kancában
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A vemhesség napjai Senger (2003)



Ellenörző kérdések

1. Milyen méhtípusokkal találkozhatunk 

háziállatokban?

2. Mi jellemzi a harmadlagos, vagy Graaf-féle tüszőt ?

3. Milyen szabályozó kapcsolat van  a hypothalamus, 

a hipofízis és a női nemi szervek működése között?

4. Milyen szakaszai vannak a női nemi ciklusnak?

5. Milyen különbségeket ismer a háziállatok 

méhlepényében?

6. Milyen összefüggés van a progeszteron (P4) 

szekréció és a vemhesség  időszaka között? 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !

Következő  előadás címe:

A tejtermelés élettani alapjai

• Előadás anyagát készítették:    Dr. Husvéth Ferenc


