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A tojástermelés élettani alapjai



A fejezet tartalmi összefoglalása

• A fejezet ismerteti a nőivarú madarak nemi 

szerveit, a tüszőérés, ovuláció és tojásképződés 

folyamatait

• Részletezi a tojásrakási sorozat és a kotlás 

hormonális szabályozását

• Bemutatja a fény szabályozó szerepét a 

tojástermelésben, a fotoperiodizmus jelenségét



Egyes baromfifajok tojástermelése

Tojótyúk 19-20 52-60 300

Brojler szülőpár 25 36-40 170

Pulyka 29-30 24 100

Lúd 32-36 20 50-70

Kacsa 22-24 40-62 200-300

Faj
Tojástermelés

kezdete (hét) Tojás db
Tojástermelés

hossza (hét)



Emlősök Madarak

ZW ZZ

Nőivar Hímivar

XX XY

Nőivar Hímivar

Az ivarszervek embrionális fejlődése

gonádkezdemény gonádkezdemény

ösztrogén ösztrogén

W: H-Y antigén W-kromoszóma hiánya

Alap ivarjelleg: hím



Az ivarszervek embrionális fejlődése

Az embrionális fejlődés 7. napja

• A here és a petefészek elkülönülése

• Csíraredőből: gonádok

• Herék: jobb és bal oldali

• Petefészek: többnyire bal oldali

• Anti-Müller hormon termelése

• Müller-vezetékből: petevezető

• Wolf-csőből: mellékhere, ondóvezető



Tüszőérés, ovuláció, tojásképződés

A petefészek és a petevezető elhelyezkedése 

BalJobb



Tíznapos csirkeembrió petefészkének szerkezete

(Péczely, 1987)



Tüszőérés, ovuláció, tojásképződés

A madár petefészek szerkezeti vázlata 

és endoszkópos képe (Péczely, 1987)

F1

F2

F3

F4

Kis sárga tüszők

Fehér tüszők

Elsődleges tüszők

Calix



A sárga tüszők falának szerkezete (Péczely, 1987)

ösztrogének (theca interna)

progeszteron (granulosa)

kötőszövet

theca externa

theca interna

alaphártya

granulosa

szikhártya

petesejt

csírahám

az ovulált petesejt a 

szikhártyával együtt marad

Tüszőérés, ovuláció, tojásképződés



A petefészek és a petevezető elhelyezkedése a 

hasüregben

(Bárdos és mtsai)



A nőivarú házimadarak nemi 

készüléke (Péczely, 1987)

A madár petefészek 

endoszkópos képe
Isthmus

Magnum

Infundibulum

Ovarium

Uterus

Utero-vaginális átmenet

Vagina

Cloaca

F1 follikulus



A tojótyúk petefészke és petevezetője

(Bárdos és mtsai)



A tojás alkotórészei és szerkezete 

(Bárdos és mtsai)



A tojás alkotórészei és szerkezete 

A tojáshéj keresztmetszetének sematikus ábrázolása 
(Simkiss, 1968 és Gilbert, 1979)



A tojás alkotórészei és szerkezete 

(Bárdos és mtsai)



A tojás alkotórészei és szerkezete 

A tojás szerkezeti felépítése hosszmetszetben
(Bogenfürst, 2000)



A nőivarú madarak szaporodásbiológiája

Az extraembrionális hártyák a tyúktojásban

Allantois

Amnion

Sziktömlő



A tojásrakási sorozat hormonális szabályozása

Tojásrakási sorozat

Pihenőnap

Tojásrakási sorozat

Pihenőnap

Ovipozíció OvipozícióOvipozíció

Ovuláció OvulációOvuláció

7:00

7:30

8:00

8:30

9:30

10:00

Nyitott periódus 

(8-9 óra)

sötét világos



Az ovulációs ciklus hormonális változásai  (Péczely, 1987)

A tojásrakási sorozat hormonális szabályozása



Hypothalamus

Adenohypophysis

Petefészek

GnRH

FSH

Ösztrogének

+

+

1. Érzékenyítő szakasz

A tojásrakási sorozat hormonális szabályozása



Hypothalamus

Adenohypophysis

Petefészek

GnRH

LH

Progeszteron

+

+

+

2. Induktív szakasz

A tojásrakási sorozat hormonális szabályozása



1. Érzékenyítő szakasz

A hormonális változások napi ritmusa – az ovuláció kiváltása

Ösztrogének a vérplazmában Hypothalamus progeszteron receptorai

Hypothalamus progeszteron érzékenysége

2. Induktív szakasz

Progeszteron a vérplazmában GnRh

LH Preovulációs LH-csúcs

OVULÁCIÓ

A tojásrakási sorozat hormonális szabályozása



A tojás képződésének hormonális szabályozása

(Péczely, 1987)



Hypothalamus –

Neurohypophysis
F1 és R1 follikulusok

Uterus kontraktilitása

Ovipositio

Arginin vazotocin Prosztaglandinok

A tojásrakás (ovipositio) hormonális szabályozása



A kotlás neuroendokrin szabályozása

(Rudas és Frenyó, 1995)

A kotlás hormonális szabályozása



A fény hatása a szaporodásra

Hypothalamus

Endokrin szignál

Neuron kémiai szignál

Foton energiája

Fotogonado-stimuláció

fényperiódus hossza

több fényszakasz

fényintenzitás

fény színe

(Péczely, 1987)



Éjszakamegszakításos kísérlet 

japán fürjön  (Wada, 1980)

Fotoperiodizmus

heretömeg (g)

Endogén cirkadián ritmusok

belső oszcillátor vagy pacemaker

Fényérzékeny fázis:

Fotoszenzitív fázis

Stimuláló fotoperiódus:
- „hajnal” szignál

- fotoszenzitív fázisra hat



Fotoperiodizmus

A fényprogram és a cirkadián ritmus 

kölcsönhatása 

(Etches, 1996)

A: 9L:15D

nem stimuláló

B: 15L:9D

stimuláló

C: 3L:9D:1L:11D

stimuláló

D: stimuláló

L: világos szakasz

D: sötét szakasz



Fotoperiodizmus

Nappalhosszúság növelése

Hosszú nappalos körülmények közöttFotorefrakter állapot

Fotorefrakter periódus nő

• pajzsmirigyműködés

• tiroxinszint

• prolaktinszint

• gonadotróp-gonád  rendszer 

Vadmadarak: ősszel megszűnik (vedlés,vonulás, költés)

Tojótyúkok: 12-15 hónaposan indul, 10-12 hét alatt szűnik meg

Megelőzés: fényperiódus csökkentése (18L:6D helyett 11L:13D lúdnál)



Hosszú ideig

rövid nappal

Rövid ideig

hosszú nappal

Hosszú ideig

hosszú nappal

Rövid ideig

rövid nappal

GnRH GnRH GnRH GnRH

gonadotropinok gonadotropinok gonadotropinok gonadotropinok

petefészek petefészek petefészek petefészek

A fotoperiódus hatásának vázlatos összefoglalása (Sharp, 1993)

+ +- - -



Fotoperiodizmus

Fényprogramok használata 

• tojástermelés megindulásának időpontja (8L:16D – 14L:10D) 

• hímek ivarérése (14L:10D – 12L:12D)

• takarmányértékesítés (4L:7D:3L:10D)

• ovipozíció időpontja

• tojásméret, tojáshéj minőség  4*(3L:3D)

• gyors follikulusérésű tyúkok szelekciója (14L:7D)



Ellenőrző kérdések

• Ismertesse a petevezető felépítését és a 

tojásképződés folyamatait.

• Hogyan épül fel a tojásrakási sorozat? 

Mutassa be hormonális szabályozását.

• Milyen szerepe van a fényprogramoknak a 

tojástermelés szabályozásában?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !

Következő  előadás címe:

Az erőtermelés élettani alapjai

• Előadás anyagát készítették:   

Dr. Husvéth Ferenc 

Dr. Pál László


